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Magyar Temetkezés  Kegyeleti Szakmai Kiadvány
Megjelenik negyedévenként 

Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület lapja.

Kedves Olvasó! 

Örömmel és szeretettel nyújtom át Önnek - szerkesztõtársa-
im nevében is - a Magyar Temetkezési újság 10. példányát. 

Örömmel, hogy ebben a megújult formátumban, szín és téma-
gazdagságban sikerül az Ön számára egy informatív, ugyanak-
kor olvasmányos újságot letenni negyedévenként az asztalára, s 
szeretettel, mert a visszajelzések szerint egyre nagyobb azoknak 
a tábora, akik szívesen forgatják, olvassák, s nyernek számukra 
hasznos és fontos információt ebbõl a lapból. 

       Az újság életében ezt a rövid, ám fontos állomást sze-
retném arra is felhasználni, hogy a kegyeleti szakma minden 
ágának és minden munkatársának – tulajdonosának, felhívjam a 
figyelmét, szívesen látjuk írásaikat, ötleteiket, melyekben tájegy-
ségüknél található érdekességeket, problémákat írnak meg. 

Mert tartalmas – az egész kegyeleti szakma számára érdekes 
és hasznos – újság akkor lesz lapunkból, ha Soprontól Miskol-
cig, Pécstõl Szegedig mindenki a sajátjának érzi, azáltal, hogy 
helyi híreket, információkat, érdekességeket talál benne.

        A kritika, mely szerint az újság nagyon Dél-Dunántúlivá 
„vált”, oka van. Egyik szerkesztõségi tagunk - mindenki ismeri, 
Puskás Béla - fáradságot, idõt nem kímélve, jó meglátásaival, 
kiváló szakmai tudással, írás és fotós kézséggel megáldva, írja 
cikkeit, aminek köszönhetõen még minden negyedévben sike-
rült egy 24 vagy 28 oldalas, igényes lapot szerkeszteni. 

Ez a lehetõség mindenki számára adott, a szerkesztõbizott-
ságnak az lenne a legnagyobb öröm, ha egy-egy számba az 
ország minden részérõl érkeznének írások, tudósítások, hírek. 

      
Kedves Olvasó! 

Az idei év tavaszi számában újra sok érdekességet kínálunk 
Önnek. A tartalomjegyzék szerint folytatjuk sorozatainkat, tudó-
sítunk kiállításról, üzemavatásról, s a reklámok is színesítik az 
oldalakat. Szép tavaszt, jó egészséget, s sikeres üzletmenetet 
kívánok, szerkesztõtársaim nevében is. 

Sas Erzsébet
fõszerkesztõ
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Ha az ember a temetkezésben érdekelt, bárhová is vetõdik 
útja során, mindig különös figyelmet fordít a helyi temetõkre, és 
temetkezési szokásokra.  Így vagyok ezzel jómagam is, és ez a fajta 
szakmai érdeklõdés, már-már szokásommá vált nem csak konkrét 
szakmai, de privát útjaim során is.  Így került a figyelmem központ-
jába egy prágai hosszú hétvége során az ottani zsidónegyed, és 
ezen belül is az õsi zsidótemetõ, mely egyedülálló emlékhelye, az 
itt élt zsidóközösségnek.

A Zsidóváros (Josefov) Prága óvárosi terétõl északra találha-
tó. Itt még mindig megtalálhatóak a hajdani gettó emlékei, ahol 
valaha, régi feljegyzések szerint már 1091-ben két, egymással össze-
függõ zárt zsidó település volt. Az itt élõk -elsõsorban kereskedõk- 
kiépítették saját önkormányzatukat és kialakították a közösségükre 
jellemzõ rituális életvitelt. A környezõ keresztény lakossággal folya-
matos összeütközésben kellett élnie az itt létrejött közösségnek, de 
hiába kerítették körbe fallal városnegyedüket és akadályozták meg 
a gettósítással a zsidóság terjeszkedését a városban, a terület kultu-
rális és szellemi fejlõdésének nem lehetett gátat szabni kézzel épí-
tett falakkal. Számos kiváló tudós nevelkedett itt. A legismertebbek 
közé tartozik, a Löw rabbiként emlegetett Jehudy Löw ben Bezalel 
(1523-1609), jeles tudós, kiváló tanító, akinek nevéhez fûzõdik töb-
bek között a Gólem legendája. Az újabb korok egyik legismertebb 
helyi személyisége pedig, az író Franz  Kafka akinek szülõháza a 
hajdani gettó határán állt.

A hajdani falakat az 1781-es türelmi rendeletet követõen rom-
bolták le, késõbb 1850-tõl a városnegyedet  és közigazgatásilag is 
Prágához csatolták. A 19. sz. végén a hajdani gettó õsrégi házai 
helyére új bérpaloták épültek de az egykori zsinagógák a tanácshá-
za és temetõ, még ma is álló mementóként tárulnak az utókor elé, 
felidézve ezzel, egy valaha itt élt közösség gazdag múltját.

Ez a rövid történelmi áttekintés is választ ad arra a sajátos teme-
tõi képre, mely az ide látogatók elõtt feltárul.

A Régi zsidótemetõ bejárata a ma is álló Pinkász  - zsinagógá-
ból nyílik. A temetõt a 15. sz. elsõ felében alapították, és 1787-ben 
temetkeztek ide utoljára. A legrégebbi ma álló sírkõ Avigdor Karo 
költõé, kinek sírján 1439. április 25.-i dátum szerepel.   A temetõ 
meglehetõsen zsúfolt képet mutat, melynek oka elsõsorban a hely-

hiányból adódik. Mivel a hagyományok szerint a régi sírokat nem 
számolhatják fel, az évszázadok során újabb és újabb földrétegeket 
hordtak a területre, így a feltevések szerint legalább kilenc rétegben 
nyugszanak itt a halottak. Ma mintegy 12.000 sírkõ áll zsúfoltan 
és különbözõ magasságban egymás mellett. A legrégebbi sírköve-
ket homokkõbõl faragták, míg az újabbak márványból készültek. 
A sírok díszítésében nyomon követhetjük az egymást követõ stí-
lusokat. Jellemzõek a kövekre faragott jelképek, melyek gazdag 
szimbólum rendszerrõl tanúskodnak. Az áldást osztó kezek az 
õsi fejedelmi Kohen nemzetséget jelzik. A kannák, szõlõfürtök a 
közösségben betöltött fontos rituális szerepet szimbolizálják. A 
különféle állati jelképek családneveket jelölnek. A hegedû zenész-
re, a könyv nyomdászra, az olló szabóra utal. Egyedülálló egyes 
sírköveken az emberi alakok ábrázolása, ami más zsidó temetõknél 
nem jellemzõ. A kegyelet jeleként a sírokra nem virágot, hanem 
apró köveket helyeznek, melynek hagyománya régmúlt idõkre 
vezethetõ vissza.

A leggyakrabban látogatott sír a már korábban említett jeles 
tudósé, Löw rabbié, aki 30 legkedvesebb tanítványával együtt nyug-
szik itt. A monda szerint aki felkeresi a csodatevõként tisztelt rabbi 
síremlékét, és bedobja ide egy cédulára felírt kívánságát, remélheti, 
hogy a kívánság teljesül.

Mivel a temetõt temetkezésre utoljára  a 18. sz.-ban használták,  
így Kafka síremlékét nem itt, hanem az új zsidó temetõben találhat-
juk, mely Prága más részén található. 

Mindkét teme-
tõben kötelezõ a 
férfi látogatóknak 
kippát viselnie, 
melyet a bejáratnál 
mindenki megkap. 
Az új temetõben is 
felismerhetõek a 
korábban már leírt 
jelképek, bár kevés-
bé gyakoriak.

Remélem, fel-
keltettem érdeklõ-
désüket azzal, hogy 
megosztottam saját 
élményeimet és fel-
keresik Prága ódon 
hangulatú zsidóne-
gyedét, hogy elidõz-
zenek egy-egy sír-
emlék felett.

Kép és szöveg: 
Varga József

Zsidótemetõk Prágában

A zsidó temetõ fõbejárata

Jellegzetes szimbólum az
 új zsidótemetõben
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Somogy megyei temetõkben sétálva
„Múlt és emlékezet“

Csenteri István
1828-ban született Kaposváron. 

A Csenteri család bérkocsi-fuvarozó 
volt, fõleg Baranya, Tolna és Somogy 
megyében vállalt személy- és áruszál-
lítást azokban az években, amikor 
még sem vasút, sem pedig kialakult 
szilárd burkolatú úthálózat nem volt 
ezen a vidéken. Fõleg a Kaposvár-
Pécs, Kaposvár-Szigetvár, Kaposvár-
Boglár, Kaposvár-Nagykanizsa útvo-
nalon mozogtak a nehéz batárok és a 

személyeket szállító delizsánszok. A szabadságharc alatt bizalmas 
jellegû feladatokat látott el, és „kényes“ szállítmányokat fuvaro-
zott Noszlopy Gáspár parancsnok stábjának. Leánya, Csenteri Juli-
anna Ispánki József közismert posta és távíró felügyelõ felesége 
lett. Ebbõl a házasságból született Ispánki József szobrászmûvész 
(1906-1992). Csenteri István 1904-ben hunyt el. A kaposvári Keleti 
temetõben áll az a családi sírbolt, amely az egykori 48-as honvéd 
hamvait takarja.

Gáspár Menyhért
1818-ban Kaposváron született. Apja részt vett az 1808-

as nemesi felkelésben. Az 1834-35-
ös tanévben a gimnázium tanuló-
ja volt. Nyolc testvére volt, köztük 
Gáspár Gyula kaposvári mérnök, 
építõmester. Lakásuk az Irányi Dáni-
el utcában az SZTK épülete mellett 
volt (ma gyógyszertár). Tagja volt 
a kaposvári 48-as Körnek. A sza-
badságharc bukása után honvéddé 
fokozták le, és Itáliába vezényelték. 
A család leszármazottai Kaposváron 
ma is élnek. Gáspár Menyhért mint 
törvényszéki irodatiszt ment nyug-
díjba. Kaposváron halt meg 1913. november 4-én.

Kunffy Adolf
Kunffy Adolf, Somogy Vármegye Törvényhatósági Bizottságá-

nak tagja, Balatonfõkajáron született 1838. december 19-én. A fiatal-
ember rajongással emlékezett 1848-ra, és alig múlt 20 éves, amikor a 
Garibaldi légió szervezésének hírére Olaszországba utazott. Hama-
rosan ünnepelt szabadsághõs, elõbb Türr, majd Tüköry parancs-
noksága alatt harcolt. Élményeirõl könyvet írt, Itáliában a magyar 
légiónál címmel. Hazatértében Bécsben elfogták, letartóztatták és 
Kaposvárra internálták. Apja összeköttetései révén azonban rehabi-
litálták: Orciban - 1869-ben itt született fia, a híres somogytúri fes-

tõmûvész: Kunffy Lajos - és 
Somogytúron gazdálkodott. 
Késõbb a megyeszékhely 
köz- és társadalmi életének, 
valamint a zsidó hitközség-
nek jelentõs polgárává vált. 
Idõs korára a nemességgel 
járó Somogytúri elõnevet és 
a Kunffy név két f-es haszná-
latát magától Ferenc Józseftõl 
kapta. 96 évet élt. 1934-ben 
bekövetkezett halálakor roko-
nai, barátai és a város diáksá-
ga ünnepélyes tisztelettel vettek végsõ búcsút az utolsó Garibaldis-
tától.

Fekete István

1900. január 25-én született Göllében. Középiskolai tanulmá-
nyait Kaposvárott végezte. 1917-ben besorozták katonának. A hadi 
érettségi vizsga után tartalékos tiszti iskolát végzett. 1937-ben tûnt 
fel írásaival egy irodalmi pályázaton (A koppányi aga testamentu-
ma). Sorra követték egymást regényei és elbeszélései, közülük az 
állattörténetek lettek a legnépszerûbbek. Budapestre költözése után 
1941-tõl a Földmûvelõdési Minisztérium vadászati elõadója. 

Az 1949-es kényszernyugdíjazása után alkalmi munkákból 
élt. Regényeiben mély együttérzéssel gyakran idilli körülmények 
között ábrázolja a paraszti életformát. 

Prózájára a természetesség, az események hihetõsége a roman-
tikus ábrázolásmód a jellemzõ. Írásait több nyelvre lefordították, 
regényeibõl több ifjúsági és TV-filmet készítettek. 1970. június 23-
án Budapesten hunyt 
el, elsõ nyughelye a 
farkasréti temetõben 
volt. 34 év múlva 
2004. augusztus 15-én 
talált végsõ nyugal-
mat, végakaratának  
megfelelõen a göllei 
temetõben. 

Fekete István 
és feleségének földi 
maradványait - vala-
mint Bogáncs nevû 
kutyájának hamvait 
- az író egykori szü-
lõháza elõtt ravataloz-
ták fel. 

Kép és szöveg: 
Puskás Béla
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A Karsol cég 2006. március 10-én nagyszabású, 
kitûnõen megrendezett, igényes vendéglátással egybe-
kötött új üzem és raktárcsarnok átadására hívta meg 
üzleti partnereit és a szakmát. 

A felületkezelõ üzemmel és az új raktárcsarnok épí-
tésével telephelyük teljesen fedett összterülete 5.000 
m2-re bõvült.

Gondolatok az üzemavatón elhangzott beszédekbõl:

Balogh Károly igazgató köszöntõjébõl az alábbiakat emel-
ném ki:

„A mai nap nagyon fontos cégünk életében. Éppen három éve, 2003 
tavaszán láttunk neki vállalkozásunk felépítéséhez. Minden energiánkat 
és vagyonunkat erre a cégre tettük fel, mert nagyon hittünk abban, hogy 
amit kitalálunk az sikeres lesz, akik munkatársként csatlakoznak hozzánk 
sokat fognak lendíteni a kezdeti nehézségeken, hittünk üzleti partnereink 
segítségében és szeretetében és természetesen hittünk magunkban.”

„Sikerült lelkileg felülemelkednünk azon a támadássorozaton is, amely 
az elmúlt években ért bennünket versenytársaink részérõl, és ami sajnos 
velejárója a mai piaci versenynek. Szeretnénk meghirdetni ezzel szemben 
azt az üzletpolitikát, amelyben a hazai gyártók megértik, hogy igenis van 
értelme a hazai piac közös védelmének, és ebbe az is belefér, hogy egymás
sal szemben, minõségi versenyt folytassunk. Számos nyugateurópai pél
da mutatja, hogy van egy pont, ameddig a konkurensek képesek egymást 
erõsíteni. Ilyen szövetséget kell hát nekünk is életre hívni.”

„ Egy gyártó számára fontos pillanat egy üzemavató ünnepség, mert 
szükségszerûen meg kell tudnunk fogalmazni azt az üzenetet, partnere
inknek, hogy a cég, amelyre részben, vagy egészben leteszik voksukat, 
fejlõdik, innovatívan gondolkodik, és új technológiák, illetve új termékek 
fejlesztésén fáradozik.” 

Puskás Béla a Somogy Temetkezési Kft. igazgatója:
„Örömmel és õszinte tisztelettel fogadtam el a meghívást és a felkérést 

a köszöntõ megtartására.”

„A Karsol rövid és sikeres történetét két fiatalember írta, akik tehetsé
gükkel, céltudatos, határozott üzletpolitikájukkal átírták a magyar kegye
leti piac történetét. Két stílus, egységes célok. Talán így lehetne legegysze
rûbben összefoglalni Kõrösi Zsolt, Balogh Károly és a Karsol történetét.” 

„Ez a két ember 2003ban gondolt egy nagyot. Összerakják mindazt 
amilyük van, és új vállalkozásba kezdenek. 

Döntésükbe, terveikbe beleremegtek a hegyek, hát még a többi kereske
dõ és gyártó. A terveket tettek követték…”

„Voltak nehéz idõszakok, amikor talán az eltervezett jövõ is bizony
talan volt. Ma azonban,  s ezt talán a legfényesebben ez az üzemavatás 
bizonyítja – a Karsol Kft. nek helye van a magyar kegyeleti piacon.”

„A temetkezési szolgáltatók örömmel vettek részt azokon a szakmai 
programokon, kiállításokon, amelyet a Karsol Kft. szervezett. Különleges 
és figyelem felkeltõ volt az ország különbözõ helyein szervezett kiállítás 
sorozat, amelyet nemcsak a cégek vezetõi, hanem az alkalmazottak is meg
látogatták.”  

„A temetkezési szakma értékeli azt a tevékenységet, szakmai tudást, 
amelyet ma a Karsol Kft. vezetõi, dolgozói képviselnek.

Legyenek büszkék erre az eredményre, és azokra az emberekre, akik vál
lalták, hogy olyan színvonalú kegyeleti termékeket gyártanak, amely hatá
ron belül és hátáron kívül is általános elismerést vívott ki magának.” 

„Az emlékezés teszi teljessé a jelent és ad feladatot jövõnek. Az 
üzemavató a jelennek, a jelenlévõknek szól, de a Karsol Kft. a jövõt 
építheti belõle. 

Kívánom Önöknek, hogy a megkezdett úton érjenek el újabb sikere
ket, legyenek képesek eredményesen, emelt fõvel, elegánsan versenyezni 
a piacon. Folytassák a közmegelégedésre szolgáló tevékenységüket és a 
következõ üzem avatására belátható idõn belül kerüljön sor.” 

Tasó László Nyíradony polgármestere, országgyûlési képviselõ:

„A város számára fontos, hogy ennek a cégnek az élére dinamikus 
emberek kerültek, hiszen a Karsol terjeszkedése, munkahelyteremtés is 
egyben, – ebben a térségben különösen fontos – ezért a város lakossága 
és vezetése nagy örömmel üdvözli fejlõdésüket. A cég vezetése szakítva a 
hagyományokkal figyelembe veszi a dolgozók elképzeléseit, gondjait, s tevé
keny szereplõi a közéletnek. Támogatói a kultúrának a sportnak, pezsgést 
hoznak a város életébe. 

Jó érzés egy polgármester számára, hogy egy jól mûködõ, állandóan 
fejlõdõ beruházást köszönthet, s kívánhat sikert munkájukhoz. Bölcs mon
dás, hogy a gazdaság akkor erkölcsös, ha mindenki gazdagodik. A vállal
kozói szféra nélkül nem létezhet az ország, azok fejlõdése, gazdagodása az 
egész ország érdeke.”

A megnyitó beszédek után kiscsoportokban a meghívott vendé
gek megtekintették az új üzemcsarnokot, majd a 2006os új kollek
ciót a kiállítóteremben. 

A Karsol Kft. ezen a számukra nagyon fontos napon, nemcsak 
hivatalos látogatásra, hanem kötetlen együttlétre, beszélgetésre, 
kikapcsolódásra is hívta vendégeit.

Üzemcsarnok avatás Nyíradonyban

„Karsolnak helye van a magyar kegyeleti piacon“

Az üzleti partnerek és vendégek megtekintették az üzemcsarnokot
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Ez a nagyon sokszínû és minden igényt kielégítõ program, 
a város Mûvelõdési Házában zajlott, ahol sztár mûsorvezetõ: 
Németh Kristóf köszöntötte az ízlésesen megterített asztaloknál 
finom vacsorát fogyasztó vendégeket. 

A mûsoros kavalkádban mindenki megtalálta a kedvére valót: 
aerobic bemutató, cigány show, latin tánc bemutató, rulett asztal, 
golf szimulátor, fotózás antik háttérben, s finom koktélok iszoga
tása közben remek zenekar szórakoztatta a vendégeket, akik egy 
része végigtáncolta az éjszakát.

 Balogh Károlyt, a Karsol igazgatóját ezen a felemelõ napon 
egy kis visszatekintésre valamint az elkövetkezendõ idõk ter-
veirõl kérdeztem:

- Mikor, hol és „mennyivel“ indult a cég?
 2003ban, amikor a Ruhagyárat megvásároltuk, a teljes fedett 

terület 1700 m2 volt, ma 5000 m2. Létszámunk 50 fõ. Árbevétel: 
2003ban 182 millió, 2004ben 508 millió, 2005ben 620 MFt, 2006
os terv 720 MFt.

- Melyek a legfontosabb célkitûzéseik, melyeket a ma átadott 
üzemcsarnok birtokában bizonyára már könnyebben tudnak 
megvalósítani?

 A magyar piacon szeretnénk megõrizni piacvezetõ pozíción
kat, és tovább erõsíteni ügyfeleinket abban a tudatban, hogy a Kar
sol Kft. a jó minõségû, közép és felsõközépkategóriás koporsók 
szállítója. A 2006os évben az árbevétel növekedés „forrása“ az 
export lesz, ezen belül is legfõképpen Németország és Szlovákia. 
A cég szlovák leányvállalata, a Karsol Slovakia  s.r.o. piaci növeke
dése nagyon bíztató.

- Mire kell törekedniük hogy a fentiek valóra válhassanak, mit 
tart fontosnak a ebben  a szakmában? 

 Még amit fontosnak látok az a piac  átalakulása. A hazai 
gyártók állandó könyöklése, egymással szembeni agresszivitása 
nagyon kedvez a Magyarországra betörõ külföldi gyártóknak. 

A Karsol Kft. sürgeti és kezdeményezi azt az összefogást a 
hazai gyártók részérõl, amely nemcsak hogy védettséget nyújt a 
hazai gyártóknak, de exportpiaci lehetõségeiket is elõsegíti. 

Ne a külföldi koporsó jöjjön be, hanem ellenkezõleg, közösen 
fellépve a magyar koporsó menjen külföldre. Az országos szakmai 
egyesületek részeként, avagy egy önálló gyártói egyesületként 
gondoskodnunk kell arról, hogy a hazai ipar ezen szelete ne marja 
egymást, hanem segítse.

Köszönöm, hogy ezekben az ünnepályes pillanatokban idõt 
szakított arra, hogy akik nem lehettek itt, a szakma ezen rend-
kívül patinás ünnepén, azok is ízelítõt kapjanak a Karsol jelenérõl 
és jövõjérõl.

Sas Erzsébet

Dr. Andor Ferenc a Vas MegyeiTemetkezési Vállalat igazgatója  
gratulál   Kõrösi Zsoltnak

A kétszemélyes wellness hétvége nyertese

A világbajnok Flex HD Aerobic bemutatója
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A legenda szerint 15 évvel ezelõtt  egy fogadás miatt indult el 
Magyarországon az elektromos autók gyártása.

Nagy Zoltánnal, az Electroauto Kft. ügyvezetõ igazgatójával 
beszélgettem az autókról, természetesen ezen belül is inkább az 
elektromos szertartáskocsi érdekelt.

- Hogy indultatok, egyáltalán honnan jött az ötlet az elektro-
mos szertartáskocsi gyártására?

- Körülbelül 10 évvel ezelõtt vásároltunk az akkori gyártótól 
bérbeadásra egy autót. A termékpalettán ekkor már szerepeltek a 
golfautók mellett a szertartásautók is, mely már abban az idõben 
is jó ötletnek tûnt, hiszen környezetkímélõ módon, és zajmente-
sen képesek a koporsók szállítására. Pár évvel ezelõtt a gyártó 
úgy döntött, hogy eladja a cégét, megpályáztuk, és sikerült meg-
nyerni. 2004-ben indult el a szertartáskocsik továbbfejlesztése, 
modernizálása. Természetesen a továbbfejlesztéshez több hazai 
temetkezéssel foglalkozó szakember segítségét igénybe vettük, 
hiszen õk azok, akik pontosan tudják az igényeket, valamint azt, 
hogy az autónak milyen mûszaki, kegyeleti szempontoknak kell 
megfelelni. Az ötleteiket, javaslataikat rendszereztük, és megpró-
báltuk ennek alapján korszerûsíteni az autót. Maga a tervezés és 

az átalakítás 8 hónapba telt, ekkor készült el az elsõ prototípus, 
melyet több temetõben is kipróbáltunk. Természetesen az elsõ 
próbakörök után szükség volt kisebb változtatásra, de alapjaiban 
sikerült egy jól mûködõ, megfelelõ árú, gazdaságos, és környezet-
barát autót kifejlesztenünk.

- Mikor és hol ismerhette meg az autót a szakma?
- Az autó a hazai közönség elõtt Pécsett, a temetkezési vetélke-

dõn mutatkozott be, sõt õ volt az egyik „versenyszám”. Részt vet-
tünk külföldi kiállításokon is, többek között Párizsban, Modená-
ban, voltunk a DEVOTA kiállításon is Ausztriába. Az idei évben 
tervezzük még a drezdai és a varsói kiállításon való részvételt is.

- Milyen volt a fogadtatás, milyen visszajelzések érkeztek?
- A kiállításokon sok érdeklõdõ látogatott meg minket, hiszen 

a piacon ez a fajta autó újdonságnak számít. A vállalkozóknak tet-
szett, Horvátországból, Szlovéniából több megrendelést kaptunk, 
és romániai vállalkozókkal is tárgyalunk. Reményeink szerint a 
hazai kegyeleti szakma is megszereti, megkedveli termékünket.

Kovács Krisztina

Újdonság a kegyeleti szakmában
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Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk minden Tagunknak és Olvasónknak!
Megkezdõdtek a temetõi és kertészeti munkálatok, amihez jó munkát kívánunk!

* * *
Idén május 12-én pénteken, Kaposváron kerül megrendezésre szakmai konferenciánk Temetõkert 2006 néven, ahova elõre is 

szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A rendezvény keretében kerül sor évi közgyûlésünkre is.
 A konferencia témái elõzetesen:

- a temetkezési törvény módosításához fûzõdõ visszajelzésekkel, megvalósulásokkal kapcsolatban tart elõadást a Belügyminisztéri-
um munkatársa. Emellett pódium-beszélgetés keretében válaszolnak a jelenlévõk kérdéseire is.
- a BTI Rt. képviselõjétõl kapunk szakmai, és képes ismertetõt a fõváros temetõ-kertészeti terveirõl és megvalósulásairól.
- a Kegyeleti Bizottság két témakörben is emeli a rendezvény színvonalát. Az egyik elõdeinkrõl, nagyjainkról szól majd, a másik 
azok sírjainak kertészeti megoldásairól 
- bemutatunk egy olyan számítógépes temetõregiszter programot, amely megfizethetõ áron kínál vizuálisan megjelenített, térképes 
sírhelynyilvántartást, melyben egyéni igényeink szerint tudunk információkat, fotókat tárolni, kezelni.
- megismerhetjük Kaposvárt, mint a virágok városát.
- figyelemfelkeltõ elõadást hallhatunk a Magyar Kertészeti Tanács 2008-ban rendezendõ nemzetközi kertészeti kiállításáról, me-
lyen  egyesületünknek is képviseltetnie kell magát.
- a konferenciával párhuzamosan egy kegyeleti szakkiállítást is tervezünk a helyszínen temetkezési autókkal, ravatalokkal, kellék 
és kisgép bemutatókkal.
- a Somogyi Temetkezés telephelyén sírkõ és kertészeti bemutatót tartunk
- Kaposvár Keleti Temetõ megtekintésével zárjuk a rendezvényt

A temetõ nyilvántartás számítógépes kezeléséhez ajánljuk a Fókusz Geodézia Kft. Temetõ nyilvántartó rendszerét. A sírhelyek, 
és a hozzátartozók adatain felül kezeli a fotókat, kapcsolódó dokumentumokat. 

A felhasználók naprakész információkat nyerhetnek a sírhelymegváltási idõkrõl, rendelkezõi adatokról. Egyszerû kezelhetõség 
mellett, egy gombnyomásra sírhely egyeztetési adatlap készíthetõ a hozzátartozók részére.

Temetõ nyilvántartás számítógéppel

A szoftver bevezetõ ára 
59-900 Ft+Áfa.

A sírhelyfotózás rendszerbe illesztéssel
99 Ft+Áfa/fotó.

Személyes bemutatóval a 2006 május 12-i 
TEMETÕKERT 2006 kiállításon állunk rendelkezésre.

Érdeklõdni lehet:
Fókusz Geodézia Kft. 

Tel/Fax: (87) 580-365, www.fokuszgeodezia.hu, 
vagy a Temetõkertészek és Temetõfenntartók Egyesületénél. 
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A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1997. évi XLIII. 
tv (továbbiakban: Ttv) és annak végrehajtásáról rendelkezõ 
145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr) az idei 
módosítás miatt a belsõ urnák ûrtartalma 2 literesrõl 3 literesre 
változik 2007. január 1-tõl.

A Magyarországi Krematóriumok Szövetsége ezért vizsgá
latokat végzett arra vonatkozólag, hogy a jogszabályok elõírá
sainak megfelelõ belsõ urnaméret kialakításában segítségére 
legyen a gyártóknak.

A vizsgálat eredményeképpen a Magyarországi Krematóri
umok Szövetsége a következõ méretû és ûrtartalmú belsõ urná
kat ajánlja a felhasználóknak:

- ûrtartalma 3,047 liter
- magassága 17,8 cm
- felsõ átmérõje 16,4 cm
- alsó átmérõje pedig 9,9 cm. 

Az ajánlott belsõ urnaméret a ma jelenleg forgalomban lévõ 
íves úrnák 80%ban használható minden változtatás nélkül.

Magyarországi Krematóriumok Szövetsége

(A képeken a gyõri halotthamvasztóról készült fotók láthatók)

Új rendelet az urnák méretérõl
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BELÜGYMINISZTÉRIUM TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI  IRODA
BUDAPEST V., József Attila u. 24. Postacím: 1903 Budapest, 

Pf.: 314. Tel.: 4411074, Fax: 4411707 Email: teluzemeltetes@bm.
gov.hu 

3041484/2/2006.  Elõadó: Prutkay János
Kapja:  Simóka Kálmánné dr. asszony, elnök (Országos Temet

kezési Egyesület és Ipartestület) Koncz Tamás úr, elnök (Magán 
Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete) Dobos János 
úr, elnök (Temetõkertészek és Temetõfenntartók egyesülete)

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!
A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. és a Békés Megyei Temet

kezési Vállalat igazgatói beadvánnyal fordultak a Belügyminisz
tériumhoz, amelyben a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. 
évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1.§ (1) bekezdésében foglaltakkal 
kapcsolatos problémáiknak adnak hangot. 

A rendelet 1.§ (1) bekezdése szerint „koporsós földbetemetés 
céljára temetõt vagy temetkezési emlékhelyet (a továbbiakban 
együtt: temetõ) létesíteni, vagy bõvíteni, illetõleg ezekben sírmélyí
tést végezni csak olyan területen lehet, ahol a talajvíz legmagasabb 
szintje a talajszint alatt 2,50 mnél nem emelkedik magasabbra.“

Ezt a rendelkezést ez év július 1jétõl a 121/2005. (VI.28) Korm. 
rendelet a Vhr. módosításáról tovább pontosította, és az 1.§ (1) 
bekezdését a következõ rendelkezéssel egészítette ki: „Temetési 
helyen koporsós temetést mindaddig nem lehet végezni, amíg a 
talajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 2,50 méternél maga
sabb.“

Mint ahogyan az utóbbi idõszakban egyre sokasodó panaszbe
jelentések, és a megkeresés alapján tudomásunkra jutott, a rendel
kezés módosítása az ország egyes részén fennakadásokat okozott 
a koporsós temetések lebonyolításában, és ellenérzést váltott ki 
mind a temetkezési szolgáltatók, mind a hozzátartozók részérõl. 

A rendelkezésünkre bocsátott felmérések szerint az elmúlt két 
év szélsõséges idõjárási és csapadékviszonyainak köszönhetõen 

jelenleg különösen sok településen korlátozott a koporsós temetés 
lehetõsége.  

Mivel az adott kérdésben az elhunytak és hozzátartozóik 
kegyeleti jogai, illetve közegészségügyi szempontok egyaránt mér
legelésre kerülnek, a probléma megoldásának érdekében egyezte
tést kezdeményezünk az érintett tárcákkal. Szakmai véleményünk 
szerint kívánatos lenne egy olyan rendelkezés kialakítása, amely 
magas talajvízállás esetén is lehetõséget ad az elhunytak koporsós 
eltemetésére, ugyanakkor nem ró aránytalanul nagy terhet a hoz
zátartozókra.

Mindezeken túlmenõen célszerû felülvizsgálni a temetõk léte
sítésére vonatkozó szabályokat is, mivel a jelenlegi szabályozás 
az ország egyes területein a temetõk bõvítését, illetve új temetõk 
létesítését nem, vagy  csak aránytalanul nagy beruházások árán 
teszi lehetõvé

E szempontok mérlegelése alapján támogathatónak tartanánk  
belvizes területeken a koporsós temetés mélységét a talajvíz szint
je felett legalább 20 cmel meghatározni, úgy, hogy amennyiben a 
sírgödör mélysége 160 cmnél nagyobb, de nem éri el a 200cmt, az 
adott temetési helyre további koporsós rátemetés nem lehetséges.  
E rendelkezés a belvízzel nem sújtott temetõkben a temetési mély
ségeket (elsõ betemetés 2 m, rátemetés 1,6 m) nem érintené.

Végezetül, a témához kapcsolódóan tájékoztatom, hogy az 
állampolgári jogok országgyûlési biztosa az OBH 5270/2005. szá
mú ügyben vizsgálatot folytatott a Szegedi Belvárosi Temetõben, 
mivel ott a magas talajvízszint miatt a koporsós temetés huzamo
sabb idõ óta nem engedélyezett. A vizsgálat alkotmányos joggal 
összefüggõ visszásságot nem állapított meg, a koporsós temetés az 
állampolgári jogok országgyûlési biztosának állásfoglalása alapján 
közegészségügyi és környezetvédelmi érdekek miatt megtagadha
tó.

Budapest, 2006. március 13.
Tisztelettel:

Madaras Attila sk. 
fõosztályvezetõ

Talajvizes temetõk

A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (a további-
akban R.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés 
lép: 

”(1) Koporsós földbetemetés céljára új temetõt vagy temetke
zési emlékhelyet (a továbbiakban együtt: temetõ) létesíteni, vagy 
bõvíteni csak olyan területen lehet, ahol a talajvíz legmagasabb 
szintje a talajszint alatt 2,20 mnél nem emelkedik magasabbra. 

 Az R. 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép: 

”(3) A sírgödör mélysége 2.00 m. Koporsós rátemetés esetén 
úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülõ koporsó aljzata legalább 
1.60 m mélységbe kerüljön. 

Abban a temetõben, ahol a talajvíz idõszakosan a talajszinttõl 
számított 2,20 m fölé emelkedik és ezért a sírgödröt nem lehet 2.00 
mre mélyíteni, koporsós temetés esetén a sírgödör mélysége leg
alább 1.60 m. Ebben az esetben a sírhelyre további rátemetés nem 
végezhetõ. A rátemetési tilalmat a nyilvántartókönyvbe is be 
kell jegyezni. Ha a talajvíz az 1.60 mnél magasabbra emelkedik, 
a temetési helyen koporsós temetés nem végezhetõ. A sírgödröt 
az üzemeltetõ hozzájárulásával természetes  a talajban lebomló 
 anyaggal burkolni lehet.”

Normaszöveg-javaslat a magas talajvízzel sújtott temetõkben koporsós temetések engedélyezésére
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- •- Hírek, események - •- Hírek, események- •- 
ÁSZ vizsgálat

Az Állami Számvevõ
szék 20042005 ben 34 
önkormányzatnál vizs
gálatott folytatott a köz
temetõk fenntartásának 
helyzetérõl.  Az ellenõr
zés célja annak megállapí
tása volt, hogy a temetõk 
fenntartása során érvé

nyesülneke a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi 
XLIII. törvény (továbbiakban: Tt.) és az annak végrehajtásáról 
szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tt. Vhr.) 
elõírásai, illetve ezek hatálybalépése elõtt érvényesülteke a 
temetõkrõl és a temetkezési tevékenységrõl szóló 10/1970. (IV. 
17.) ÉVMEüM együttes rendelet (továbbiakban: Tr.) elõírásai, a 
települési önkormányzatok hogyan teljesítik a köztemetõk fenn
tartására vonatkozó kötelezõ feladataikat; a kegyeleti követelmé
nyek megtartása mellett biztosítottáke a gazdálkodás szabály
szerûségét, a rendelkezésre álló források hatékony és célszerû 
felhasználását; a temetõ használatáért fizetendõ térítési díjak 
hogyan alakultak a vizsgálati idõszakban településtípusonként. 
A helyi önkormányzatok számára az Ötv. kötelezõ feladatul írta 
elõ a köztemetõ fenntartását. A feladatellátás módjának részle
tes szabályait 1999. szeptember 30ig a Tr. szabályozta, amely 
a köztemetõ létesítési kötelezettség alól felmentette azokat a 
városokat és községeket, amelyekben temetkezésre alkalmas 
felekezeti temetõ volt. A Trt hatályon kívül helyezõ Tt. és a vég
rehajtásáról rendelkezõ Tt. Vhr. ezt a felmentést már nem adta 
meg. A Tr. által biztosított kedvezménnyel élõ önkormányzatok 
a felekezeti temetõk tulajdonosaival kötött különbözõ tartalmú 
megállapodásokkal igyekeztek feladatukat teljesíteni. A jelentés 
teljes terjedelmében az Interneten, a www.asz.hu címen érhetõ 
el. Jelentés elérhetõsége: A keresõ programba beirni 0504. Ezt 
követõen a 2005ös jelentések között az anyag megtalálható. (a 
megnyitáshoz Adobe Reader 7.0 program szükséges)

A világvallások szent könyvei - A fába faragott Biblia
Új idõszakos kiállítás nyílt a BTI Rt. Kegyeleti Múzeumában. 

A kiállítás bemutatja azokat az írásokat, könyveket, amelyek 
régen és most több nyelven szolgálja a Legmagasabbat. Nem 
lehet bemutatni a vallások minden szent könyvét, de egy ös
szefoglaló és érdekes válogatást igen. A kiállításon láthatjuk a 
magyar Pannonhalmi Hórás Könyvet, a Breviarium Romanu
mot, a zsidó „Eszter könyve” tórát, az olasz Jl Nuovo Testamen
tot, az angol New Testamentet, a Korán kézírásos részletét, és 
a tibeti AranySzutrát. Bemutatjuk fába faragva az Ószövetség 
fõbb mozzanatait Juhász András fafaragó, a népmûvészet mes
tere munkáit.

A kiállítás 2006. április 11május 28ig várja az érdeklõdõ
ket.
Kegyeleti szolgáltatóház

2006 március 31én került sor a Csongrád Megyei Kegyeleti 
Kft. új szolgltató házának ünnepélyes átadására. A kegyeleti 
jogszabályoknak megfelelõen kialakított új szolgáltató házat 
Boros Árpád ügyvezetõ igazgató mutatatta be a vendégeknek. 
Az átadáson beszédet mondott Dr. Frank József a Csomgrád 
Megyei Közgyülés Elnöke, Dr. Lázár János polgármester, ország
gyülésési képviselõ és Puskás Béla a Somogy Temetkezési Kft. 
ügyvezetõ igazgatója.

Telephely engedély
A Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal tájékoztató fel

hivást adott a megye jegyzõi és körjegyzõ részére a temetõkrõl 
és temetkezésrõl szóló jogszabályi változásokról a telephely 
engedélyezési eljárással összefüggésben. A tájékoztató levélben 
egyértelmûen, világosan kerül megfogalmazásra az, hogy a telep
hely engedélyeket mikor és kinek kell milyen módon kell kérni. 
A levél alapján várhatóan a jegyzõk egységes módon folytatják 
az engedélyeztetési eljárást. Az állásfoglalás teljes szövegét szük
ség esetén tájékoztatásul megküldjük olvasóink részére.

Kertészeti konferencia
A Temetõkertészek és Fenntartók Egyesülete az évente más

más helyszínen megrendezésre kerülõ konferenciáját 2006 május 
12én Kaposváron tartja. 

A  konferencia helyszíne a Klebelsberg középiskolai kollégi
um. A kertészeti és sírkõ bemutatók helyszíne a Somogy Temet
kezési Kft. telephelye. (Kaposvár Mezõ út. 2.)

A kollégium tornatermében a szervezõk jelenkezés alapján 
lehetõséget biztosítanak a magyarországi kegyeleti termékeket 
gyártóknak és forgalmazóknak arra, hogy új termékeiket bemu
tassák a konferencián részt vevõk számára.
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- •- Hírek, események - •- Hírek, események- •- 
A konferenciát Szita Károly, Kapos

vár Megyei Jogú város polgármestere 
nyitja meg.
Gyémánttá csiszolt emlékezet 

A gyémánt örök, az ékszerek király
nõje. Talán nem véletlen, hogy ezért, és örökkévalóságáért gon
doltak arra,  azok akik megengedhetik maguknak hogy elvesz
tett szerettük hamvaiból emlékgyémántkövet, abból pedig 
ékszert készíttessenek. Az eljárás nem egyszerû, és nem olcsó, 
viszont valóban örökéletû.

A folyamat elsõ lépése a hamvasztás, majd a hamvak porrá 
õrlése, kikristályosítása, csiszolása és ékszerbe helyezése. Ezzel 
az eljárással egy mesterséges körülmények között, ám az igazi 
gyémánt értékével egyenlõ kristály állítható elõ, amely a sze
retett személy hamvaiból nemcsak gyönyörû de mély értelmû 
emléket állít. Hordhatjuk nyakláncon, a ruha alatt a szívünk 
felett, vagy gyûrûbe foglalva a kezünkön, hogy minden pilla
natban rátekinthessünk, érezzük sugárzását, ragyogását, meleg
ségét. 
 
Vélemény Nyíregyházáról

Magyarországon, hosszú évek viszonylatában 130140 ezer 
ember hal meg évente. Az elhunytak 30 %a nem éri meg a 
nyugdíjat. A befizetett járulékaikból semmit sem tudnak igény
be venni. Évek óta növekszik országosan a közköltséges temeté
sek száma, mely komoly terheket ró az önkormányzatokra.  A 
Nyugateurópai országokban régen felismerték ennek jelentõsé
gét, hiszen minden elhunyt után bizonyos összegû támogatást 
fizetnek a hozzátartozóknak. A megítélt támogatást  nem 
segélyt  a szolgáltatást végzõ vállalkozások kapják meg. Ez a 
rendszer közel egy évtizede már Lengyelországban is mûködik. 
Ha elhunytanként 100.000.Ftot számolunk éves szinten ez 13
14 milliárd forintot jelent a költségvetésnek. Érdemes lenne ezt 
újra napirendre tûzni. Ez is lehetne választási kérdés.

Megemlékezések 
1848. március 15-rõl

„A ki nem akar honta
lan vándor koldussá lenni, 
a kinek szivében a becsü
letnek, a hazafiságnak 
legkisebb szikrája ég, a ki 
nem akarja a szolgaságnak 
keserves bilincsét hordoz
ni, a kinek nõje, gyermeke 
van, a ki nem akarja apái 
sirját megfertõztetni, a ki 
nem akarja, hogy gyerme
kei megátkozzák, a ki sza
badságot kiván e földön 
s üdvösséget vár a más
világon: az fel fog kelni isten és a haza nevében, a rablókat, 
pártütõket semmivé tenni, és megboszulni a hitszegést, és 
Magyarország függetlenségét és a magyar nép törvényes sza
badságát megvédeni.”

Kossuth Lajos: Kiáltvány a néphez  Pest, 1848 szept. 23-ikán (rész-
let)

Ünnepség Kaposváron

 Kaposvár Megyei Jogú Város Oktatási, Tudományos és Kul
turális Bizottsága valamint a Mártírok és Hõsök Közalapítvány 
Kuratóriuma 2006. március 14én 17 órakor koszorúzással és 
gyertyagyújtással egybekötött megemlékezést tartott a Hõsök 
emlékmûvénél. 

Az ünnepséget  követõen az emlékezõk megkoszorúzták a 
Keleti temetõben Gáspár Menyhért honvéd fõhadnagy, Csenteri 
István honvéd, a Nyugati temetõben Dobosy Sándor honvéd 
õrmester és a Zsidó temetõben Kunffy Adolf százados sírját. 
A koszorúzást követõen a kaposvári Hõsök templomában Agg 
József fõesperes misét celebrált a hõsök tiszteletére.

Összeállította:  Puskás Béla
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Kegyelet és képzõmûvészet

Árnyas fák alatt a sétány két oldalán sírjelek, sírkõ maradványok. 
A fák között fel-felcsillan a Balaton. A balatonboglári temetõdom-
bon a régi temetõ itt maradt emlékei. Az elmúlt években lakossági 
kezdeményezésre kegyeleti parkot alakítottak ki az egykori temetõ 
helyén. Úgy tûnt, hogy a temetõ elveszíti kegyeleti hely tisztét, 
amikor 1994- ben a kortárs képzõmûvészek részére rendezték a ter-
mészet adta a kiállítóhelyet. Bebizonyosodott, hogy megfér egymás 
mellett a kegyeletteljes emlékezés és a modern szobrászat. Mintha a 
természet is a múlt és jelen iránti tiszteletre szólított volna fel.

Horváth Aladár boglári helytörténész fedezte fel a temetõdom-
bon a Kék Kápolna közelében azt a sírkövet, amelyet 1879-ben 
emeltek Lauturner Károly 21 éves bicskei fiatalembernek, aki az 
esztendõ július havának 13. napján itt lelte halálát a Balatonban. 

Különös tisztelgése volt a város lakóinak, hogy egyházi szertartás-
sal újra szentelték a sírt.

A temetõben található kék kápolnának is különös története van. 
A kápolnában a Körmendy Család kriptája van, ahová már 1820-
ban is temetkeztek. A kriptában kilenc, a Körmendi névhez kötõdõ 
családtag feküdt. A kápolnát 1850-ben a kriptára építették, ami 
akkor Isten tiszteleti célt is szolgált. A II. világháború után a kriptát 
feltörték, és a csontokat kiszórták. A község elöljárósága temette el 
újra a maradványokat. A Körmendy család Lipót császár idejében 
nyerték el a nemességet. Somogy és Veszprém megyéhez kötõdik 
nevük.  A kápolna történetének kutatása során (Berzsenyi György 
segítségével) kerültem kapcsolatba a Balatonfüreden élõ Baán Beá-
val, aki Baán Gáspárnak és Bárány Jankának az ükunokája, akik 

a boglári kék kápolnában vannak eltemetve. A kék kápolnával 
kapcsolatos további adatokat tõle kaptam.  A kápolnán olvasható 
- azaz már nem olvasható - felirat: „Isten dicsõségére és szüleim 
emlékére... „ az építtetõ Baán Ida és férje Körmendy Lajos volt. A 
szülõk pedig: Baán Gáspár szolgabíró és felesége Bárány (rendesi) 
Janka (Joanna). Körmendy Lajos és Baán Ida Balatonbogláron a Hét-
ház utcában építették meg családi fészküket. A leszármazottakból 
késõbb jó nevû patikus generáció lett.  Ida (férje Körmendy Lajos), 
Matild (férje Posgay Károly) - az õ fiúk Emilke is a kápolnába 
lett eltemetve, Lajos (felesége Korenika Amália), Antónia (1. báró 
Riedel Vencel 2. Fesztl Antal). Lajos késõbb lengyeltóti szolgabíró 
lett. Fiatalon halt meg és Lengyeltótiban került eltemetésre. 

Kép és szöveg: Puskás Béla
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Szakdolgozat a 
TEMEXPO2005-rõl

Nyugat-Európában a temetkezési szolgáltatók már évtize-
dek óta komoly marketingmunkát végeznek, mely tevékeny-
ség nálunk most van kibontakozóban. A mostani kiállításhoz 
hasonló nagyobb rendezvények nemzetközi viszonylatban már 
általánosnak tekinthetõk, de Magyarország most második alka-
lommal kapta meg a lehetõséget a nemzetközi kiállítás meg-
rendezésére. Így a 2005-ös TEMEXPO nehéz feladatot állított 
a szervezõk elé, akik ennek ellenére sikeresen megbirkóztak a 
nemzetközi elvárásokkal.

A Kecskeméten nagy sikerrel megrendezett TEMEXPO 2003. 
kiállítás után a Temetõkertészek Egyesületének megkeresése 
alapján az OTEI elnöksége a 2005. évi kiállítás megrendezésének 
lehetõségét átadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési 
Vállalatnak, azon belül, pedig személyesen Szekrényes András 
igazgató úrnak, így a keleti régió is jelentõsen bekapcsolódhat a 
temetkezési szakma „országos vérkeringésébe”.

Szekrényes András 1990. októbere óta áll a vállalat élén, jelen-
leg cége mintegy 2200 temetést bonyolít magas színvonalon a 
térségben. A cége által gondozott temetõkben évrõl évre az önkor-
mányzatokkal karöltve jelentõs fejlesztéseket valósít meg.

Szakmai tapasztalatait számos városüzemeltetési és temetke-
zéssel kapcsolatos konferencián meghívott elõadóként ismertette.

„A megye, Nyíregyháza temetõi gondozottak, szépek, s talán 
emiatt is esett a választás ránk, hogy házigazdái lehetünk e konfe-
renciának” – mondta Szekrényes András igazgató. A kiállítással 
egyidõben, Jókai Anna írónõ elnökletével Nyíregyházán ülésezett 
a Nemzeti Kegyeleti Bizottság is.

A kiállításra 2005. június 17-188-án került sor a Bujtosi sza-
badidõ Csarnokban. A csarnok kapuit péntek délelõtt 10 órakor 
nyitották meg az érdeklõdõk elõtt, akik egészen szombat délután 
16 óráig tekinthették meg a szakkiállítást.

A nem mindennapi eseményt Csabai Lászlóné, Nyíregyháza 
polgármestere nyitotta meg:

„A hozzátartozók számára a kifürkészhetetlen lélekvándorlás-

sal szemben az elhunyt földi maradványának örök nyugalomra 
helyezése jelent vigasztalást, ezért kitüntetett figyelmet szentelnek 
a temetési szertartásnak. 

Mindazon bemutatkozóknak, akiket itt Nyíregyházán a 
TEMEXPO2005 temetkezési kiállításon köszönthetek, már van 
tapasztalatuk abban, hogy szolgáltatásaik révén végtelen tapintat-
tal és türelemmel segítség a gyászolókat ebben a törekvésükben. 

Bízom benne, hogy mindazok, akik érdeklõdésükkel megtisz-
telik a rendezvényt, olyan termékekkel találkoznak majd, amelyek 
az általuk támasztott elvárásoknak is megfelelnek. Ebben a szellem-
ben kívánok sok sikert a rendezvényhez.”

A magyar szakemberek és kiállítók mellett horvát, szerb, szlo-
vén, osztrák, olasz, német, francia és kínai kiállítók is megjelentek, 
és szívesen várták a nagyközönség érdeklõdését. 

A kiállítást a csarnok küzdõterében, a konferenciát a 2. emeleti 
részen rendezték meg.

A rendezvény célja, hogy a kiállítók bemutassák termékeiket 
a magyarországi és közép-európai temetkezési vállalkozások 
részére. 

A szervezõk nagy figyelmet szenteltek arra, hogy a kiállítás 
nagy publicitást kapjon mind a sajtó, mind az önkormányzatok, 
mind a vállalkozások irányába.

A kiállítással egyidõben Temetõkert 2005. címmel tartott kon-
ferenciát a Temetõkertészek és Fenntartók Egyesülete.

Thanatorpraxis – thanatoesztétika Magyarországon
A kiállításon az AUTOFUNEBRI Kft. szervezésében egy neves 

francia szaktekintély Jean Monceau tartott bemutatót, aki a Párizsi 
Egyetem thanatopraxis és thanatoesztétika tanára.

Még úgy is sokan kíváncsiak voltak a francia thanatoprator 
érdekes elõadására, hogy az eredetileg meghirdetett, holttesteken 
történõ demonstrációs bemutató nem jöhetett létre. 

Monceau úr rendkívüli fényképeivel, videofelvételeivel és 
magyarázatával méltán nyûgözte le a közönséget, amit különös 
történeteivel meg is fûszerezett. 

A legalapvetõbb halottkezelési mozdulatoktól kezdve a szá-
munkra még ismeretlen szakértelmet igénylõ eljárásokig igyeke-
zett mindent a tudomásunkra hozni. 

Aki most hallott elõször ilyen mélységekben az elhangzot-
takról, azok is feszülten figyelték õt, és tanulságosak találták az 
elhangzottakat.

A temetésszolgáltatás az utóbbi évtizedekben fontos ágazattá 
nõtte ki magát. A kiállításon résztvevõk a világon egyedülálló 
szolgáltatásokat nyújtanak, s most meggyõzõdhettünk arról is, 
hogy munkájukat igen magas fokon végzik.

Összességében a 2005-ös TEMEXPO-t zökkenõmentesen 
bonyolították le a szervezõk, így Magyarország, illetve Nyíregy-
háza ismét nem okozott csalódást, és lassan bekapcsolódhat a 
szakma nemzetközi „vérkeringésébe”.

Írta: Biri Szabina a Nyíregyházi Fõiskola Gazdasági 
és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodási Szak Marketing 
Szakirányának III. éves hallgatója (kivonat)
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Az idei évtõl új szolgáltatással áll az ügyfelek rendelkezésére a 
Budapesti Temetkezési Intézet (BTI) Rt. Az Újköztemetõ I-es és II-
es ravatalozójának átépítésével egy új, exkluzív urnás temetkezési 
helyet alakít ki az intézet. A panteon jellegû épületben 312 darab 
egyszemélyes, 72 darab kétszemélyes és a 30 darab négyszemé-
lyes urnafülke kap helyet, amelyeket akár 100 éves idõtartamra 
is megválthatnak az ügyfelek. Az új temetkezési lehetõség az 
altemplomokhoz hasonló megoldást kínál az érdeklõdõknek.

Az egyedi kialakítású épület kivitelezési munkálata novem-
berben kezdõdött el és a tervek szerint április végére elejére befeje-
zõdik. A helyiség egyedisége az igényes tervezésnek, és a nemes 
anyagok felhasználásának köszönhetõ. A meditációs helynek is 
alkalmas terem belsejét mészkõvel burkolják. A klimatizált helyi-
ségben állandó, halk zene szól majd, a teret szórt fénnyel világít-
ják meg. Külön érdekesség az urnafülkék egyedi megvilágítását 
adó optikai szálak beépítése. Az urnafal elõtti területet savmart 

üvegborítással látják el, ahová a hozzátartozók elhelyezhetik majd 
az emlékezés virágait, koszorúit, a gyertyákat, illetve mécseseket. 
Az urnák elõtt körben mészkõtömböket helyeznek el, amelyeken 
a látogatók megpihenhetnek. A helyiség központjába tervezett 
különálló, alulról megvilágított mészkõtömb mintegy ravatalként 
is szolgál majd a temetési szertartások alkalmával.

Az épületet kívülrõl szintén mészkõ burkolattal látják el, elé 
rámpát építenek, hogy a mozgásukban korlátozottak is könnyen 
bejuthassanak a terembe. Az épület elõtti nagy zöldterületen 
padokat helyeznek el, hogy ott is lehetõségük legyen megpihenni 
a temetõlátogatóknak.

A fülkéket nem csak 100 évre lehet majd megváltani, hanem 
az ügyfelek igénye szerint akár 10, 25, 50 vagy 75 éves sírhelymeg-
váltásra is lehetõséget biztosít az Intézet.

Jónás Ágnes
újságíró

Méltó kegyelet a XXI. században
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Modenai kiállítás - 2006. március 22-26.
Városnézés Olaszországban

A Grand Tours utazási iroda és Petrich Csaba szervezésében 
március 22-tõl március 26-ig a temetkezési szakma mintegy negy-
ven fáradhatatlan képviselõje felkerekedett, hogy a Modenában 
minden évben megrendezésre kerülõ temetkezési szakvásárt 
megnézze.

A csoport egy jó minõségû autóbusszal vágott neki a fárasztó 
utnak. A reggel 6 órás pesti indulás után este 8-ra értünk Bologná-
ba, ahol egy kényelmes szállodában volt a fõhadiszállásunk.

A mikroszkopikus méretû vacsora elfogyasztása után nem 
kellett a rossz álmoktól tartanunk.

Az elkövetkezõ napokban a kiállítás megtekintése mellett 
jutott szabadidõnk néhány környékbeli város megismerésére is.

Számtalan olaszországi utam alatt egyszer sem sikerült Firen-
zét megnézni, ezért külön örültem ennek a szabad programnak.

A város az Appenninek lábainál, az Arno folyó által kettészelt 
dombok övezte síkságon van. I. e. 59-ben épül fel a római város. 
A népvándorlás korában bizánciak, gótok, longobárdok, frankok 
uralták. 1000 környékétõl a város fellendülésnek indult, s ez 
több évszázadon át tartott. Itt élt az 1200 -as évek végén, 1300-as 
évek elején Dante, aki a város priorja is volt egy ideig. A város 
ipara, kereskedelme, de fõként bankjai rohamosan erõsödtek, 
s a város vezetéséért a gazdagok vetélkedtek. 1434-tõl az egy 
éves számüzetésbõl visszatért Cosimo Medici (apja megkezdett 
munkáját folytatva) megalapozza a Medici család 1737-i kihalá-
sáig tartó uralmát. A város gazdagsága hatalmas lendületet ad a 
mûvészetek fejlõdésének. Firenze lett a humanizmus és reneszán-
sz központja. 

1294-ben bízták meg 
Cambiót, a dóm tervezé-
sével. Az új dóm építése 
1296-ban indult meg és 
1375-ig tartott. A kupo-
lát Brunelleschi tervezte 
és 1434-ben adták át. A 
harangtorony Giotto mun-
kája, melyet 1359-ben fejez-
tek be. A katedrális burkola-
ta carrarai fehér márvány, 
pratói zöld és maremmai 
rózsaszín márványlapok-
ból áll. Az épületegyüttes 

lenyûgözõ méretû, aprólékos, könnyed kidolgozású minden 
elemében. Erre szokták mondani, hogy lélegzetelállítóan szép, 
ámbár Firenzében óvatosan kell bánni ezekkel a szavakkal, mert 
van látnivaló bõven, s ezek mind az alkotóik különleges tudását 
bizonyítják!

A Dómtól az Uffizi-palota felé sietve elhaladtunk az Akadé-
mia épülete mellett, ahol Michelangelo Dávid szobrának eredeti-

je látható. A keskeny utcáról érünk a Piazza Della Signoria-ra, a 
város fõterére, ahol csodálatos szobrok hozzák lázba a kíváncsi 
turistákat. 

A teret a Vecchio palota és a Loggia dei Lanzi uralják. Itt látható 
a Neptun szökõkut, oldalt Cosimo Medici (az öreg) lovas-szobra, 
Herkules és Cacus szobra.

A Loggia deiLanzi rejti Benvenuto Cellini világhírû Perszeusz 
szobrát (1554), Giambologna Herkules és kentaurját, a Patroklosz 
holttestét tartó Ajasz görög szoborcsoportot, római  nõalakok szob-
rait. A Palazzo Vecchio-ban Michelangelo, Verocchio és Donatello 
(Judit) szobrok is láthatók.

Számomra a csodák palotája , az Uffizi jelentette a legtöbbet, 
ha egyáltalán szabad ilyen kijelentést tenni.

A római és görög szobrok sokasága mellett a világ festészeté-
nek legnagyszerûbbjei láthatók itt. 

Giotto Ognissanti Madonna (1280), di Jacopo  Megváltó a 
négy szenttel, Leonardo da Vinci Angyali üdvözlet (1475 körül) 
Pierro della Francesca az urbinói nagyhercegi párról készített 
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képei, Boticelli Madonna, Tavasz, Vénusz születése, Michelange-
lo Szent Család a leghíresebbek talán. De találunk itt Caravaggio, 
Tizziano, Tintoretto, Cranach, Veronese, sõt Dürer, Rubens, Rem-
brandt, van Dyck ecsetjétõl született képeket is.

Nagyszerû képek és szobrok láthatók a Medici-Ricardi palotában 
is. 

A Santa Croce templom vigyáz Michelangelo, Galileo Galilei, 
Dante, Vasari, Alfieri, Machiavelli örök álmára, a templomot Giot-
to freskója díszíti.

 Lakhelyünk, Bologna látnivalója  a XI. században épült egye-
tem, ahol magyar diákok is tanultak és a Collegium Ungarico volt 
a lakhelyük. Itt található a San  Petronio templom, mely Olaszor-
szág legstílusosabb gótikus építménye. Kettõs tornya közül az 
egyik ferde, melyet Dante is megénekelt. 40 kilométeres árkádso-
ra a Rekordok könyvében is szerepel. 200 000 kötetes egyetemi 
könyvtárában õriznek Mátyás  Corvinákat is.                         

Meglátogattuk Rómeó és Julia városát, Veronát is. Az 1000 
éves város az amfiteátrumáról híres, mely 25000 nézõt képes befo-
gadni és a mai napig tartanak benne opera-elõadásokat.

Természetesen megnéztük Júlia erkélyét és szobrát, s tovább 
fényesítettük a rézszobor domborulatait. Voltunk Maranellóban 
a Ferrari múzeumban és meglátogattuk a Garda-tó földnyelvére 
épült festõi kisvárost Sirmionét is, melynek mikroklimája nagy-

szerû környezet kialakítását tette lehetõvé.
A modenai kiállítás nagy területen mutatta be az olaszok 

hallatlan magas színvonalú temetkezési kultúráját. Amit ebben a 
szakmában érdemes ismerni és látni, azt két kiállítás, a párizsi és 
a modenai felvonultatja. Aki ezeket látta, az szerintem mindent 
látott Európában. A kiállítási terület jelentõs részét foglalták el a 
halottszállító jármûvek. A legelegánsabb luxuslimuzinok díszko-
csivá alakított változataitól, a 20 éves Mercedes karosszériaele-
mekkel való új típussá alakításán át a magyar elektromos autón 
keresztül, az oldalkocsis motorkerékpárba helyezett koporsóig 
minden volt. Az elektromos autót  az Electroauto Kft., állította ki 
a Mantex Kft. drapériájával.

Nagy választékkal jelentkeztek a szállításhoz szükséges segéd-
berendezések gyártói is.

Sok CNC vezérlésû kõfaragó gép is jelen volt a vásáron.
Kezd terjedni a hamvakból készített gyémánt technológia is.
Koporsók esetében, komoly érdekességet nem vettem észre. 

Néhány újító kezdeményezéstõl eltekintve a tavalyihoz hason-
ló termékekkel álltak elõ a gyártók. Persze mindenkinél magas 
minõségû, szép termékek voltak láthatóak.

A bélésekkel törekszenek az egyszerûség felé. Passzos, feszes 
béléseket készítenek. Örömmel láttam, hogy a KOMFEN Kft. 
néhány bélése is bemutatásra került, s nagyszerûen illeszkedett a 
kínálatba. Gratulálunk Komáromi Andráséknak!

Természetesen nagy választék volt a házi ravatalokból is min-
denféle kiegészítõkkel és dekorációval variálva. 

Elmondhatom, hogy egy nagyszerû keresztmetszetet láttunk 
az olasz temetkezési kultúra által felhasznált anyagokból és esz-
közökbõl. 

Az Olaszországban tett látogatásunk alatt szakmailag sok 
érdekességet és különlegességet láthattunk, és a legszebb olasz 
városok mûemlékeivel egy hosszú idõre szóló, látványosságok-
ban gazdag élményekkel tértünk haza. Kíváncsian várjuk az 
Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület Temexpo 2007. 
kiállítását!

Szöveg és fotó: Marján Tibor



20

MAGYAR TERMÉK,
BÁRSONYOS ELEGANCIA, STÍLUS, MINÕSÉG

First-European-Hungary Kft.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves Partnerünknek!

7800 Siklós,
Szent István tér 8.

Tel.: 72/579-132
Fax: 72/579133

e-mail: first@gavill.t-online.hu



21

József Attila évforduló alkalmából a Tolna megyei könyvtár 
is emlékestet rendezett. Felnõtt elõadókkal, felnõtt közönség 
számára. Volt közöttük egy négy éves kisfiú is, Ádám (unokám).  
A szõnyegpadlón hasalva apró rajzlapokat „firkált tele”…Ezeket 
sorra adogatta szótlanul a kezembe. Az elõadók a költõ istenes 
verseibõl is idéztek…A következõ rajzlapocskát is  némán vettem 
át.  Ezen egy valamiféle koronás fejû, hosszú hajú, széttárt karú 
emberi alak volt. Ezt egy vonallal körbe kontúrozta a rajzoló, 
ilyen módon mintha kereszt alakú pólyában lenne. Az ábrázolt 
személy kilétét megerõsítve,  a lapocska jobb felsõ sarkába egy 
apró keresztet is rakott.

Néztem ezt a rajzot és éppen rövid szünet következett. 
- Ki ez?- kérdeztem Ádámot a rajzra mutatva.
- Nem látod Papa? Jézus születik…
-…és ez a kis kereszt? – faggattam tovább.
-…hát kereszttel születik…- válaszolta természetességgel és 

egy benzinkutas tankoló autó volt a következõ rajz…
Senki nem kutatja, kérdi napjainkban, hogy kik és mily-

en alkalomból állítottak kereszteket világszerte az utak mellett. 
Minden bizonnyal az illetõk hitüknek, meggyõzõdésüknek, 
világnézetüknek,  kézzel fogható,  tapintható jelképes valóságát 
igyekeztek tudatni az úton levõkkel.  Ezek a keresztek számtalan 
formában és anyagban  láthatók. Egy közös vonásuk  van, hogy 
többségükön „egy valamiféle koronás fejû, hosszú hajú, széttárt 
karú emberi alak” megfeszített  formában  látható.  

       Különös évezredes örökségei ezek az útszéli keresztek az 
emberiségnek, nemzedékrõl, nemzedékre hagyatékolva. Tolna 
megye székhelyéhez közeli kis falu két végén  (más településekhez 
hasonlóan)  állt egy-egy Krisztus-kereszt. Amikor benzinkutat 
telepítettek az egyik mellé, a fából készült keresztet járdaszigetsz-
erûen körbe betonozták. A tövében mindig volt egy-egy csokor vad, 
vagy kerti virág…benzingõzös hajnalokon és éjszakákon „üzent a 
kereszt”. Egyszer csak eltûnt…Napokig nem láthatta senki. Nem 

is igen érdeklõdtek hollétérõl …Történt, hogy egy nagyböjti napon 
új kereszt, új Krisztussal jelent meg a benzinkútnál…új virágokkal 
a tövében. Az Úr 2006.esztendejének Húsvétja elõtti  hetekben 
történt ez.  Ezt követõen két héten belül kétszer igazították  a világ-
piaci árakhoz  a hazai benzinárakat is.   A benzináremeléseknek 
köze van az új Krisztushoz…?

Kicsoda Õ?    Kicsoda Õ? …
-Ti pedig kinek mondotok engem?- szólt tanítványaihoz Jézus, 

mikor Czézárea Fillippi környékén mentek...
Te, Kedves Olvasó! Kinek mondod õt? Mit jelent számodra 

2006-ban Magyarországon  Jézus? Foglalkozol egyáltalán a szemé-
lyével? Megjelenik  alakja  elõtted  „istenes vers” hallatán? Üzen 
keresztes formája, ha üzemanyagot töltesz  gépkocsidba egy útszéli 
benzinkútnál? Történelmi személy, aki tanított, gyógyított és…

…és elhiszed-e , hogy ma is úgy kellene     s z e r e t n i     ember-
társunkat, barátunkat, ahogy õ adott erre példát!?  Ettõl lett õ a 
világban ismert,  mai szóhasználattal élve „szuper sztár”. Se elõtt, 
se utána nem volt senki aki ezt megismételte volna.  Tette azzal 
a meggyõzõdéssel, hogy csak  az    i l y e n    (jézusi)  s z e r e t e 
t   képes megmenteni a világot. Csak ennek az igaza az élet útja, 
amelyen az emberiségnek  járni kellene politikai pártállásoktól 
függetlenül!

Hiszed-e, hogy ez a   Sz e r e t e t   benned is él?  Ha így, ezzel az    
é  r z é s s e l    éled az életed, akkor a melletted levõk is érzik ezt!  
Ezzel a szeretettel gondolnak rád, ha tested átadod a föld porának 
… és már a harmadnapon úgy beszélnek rólad, mintha közöt-
tük lennél…Ez az érzés élteti tovább személyed  emlékeikben… 
„nemzedékrõl, nemzedékre hagyatékolva”…de ma még élsz! Soha  
nem késõ figyelni az alkalmat, hogy mikor cselekedhetsz  aszerint a    
s z e r e t e t   szerint, amit a legkisebbel is megtehetsz  

e m b e r k é n t   és akkor nem volt hiába való  a kétezer évvel 
ezelõtti  esemény  pénteken, szombaton, vasárnap…!       

Decsi Kiss János             

„TI PEDIG KINEK MONDOTOK ENGEM?”
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Egy érzés… bölcsõtõl a 
koporsóig… óvodától a nyugdíjas 
évekig…  tízen évesektõl a hetven
kedõkig… egy puszta érintés a 
gyermekjátékok között… érintés a 
földi életet lezáró küszöbnél… a köz
bülsõ években a szelíd pajtáskodó 
szavak… testet szorongató vad vág
yak… embert nemzõ csókok… sejtek 
osztódása, szaporodása… szembesül 
vele gazdag és szegény, falun, város
ban, hegyen völgyön élõ… kunyhók 
és paloták lakója… fiú és leány, nõ és 

férfi... örömörömtelenség… boldogságboldogtalanság… remény
ségreménytelenség… édességkeserûség… magasságmélység… 
szárnyalászuhanás… szembesítésszembesülés… s z e r e l e m  k 
e r e s z t…

Sas Erzsébet élete ifjabb, majd érettebb, felnõttebb szakaszá
ban   foglakozásából adódóan   szembesült a mások által hivatali 
asztaláig hozott érzéssel:  a szerelemmel. Fiatal nõk és férfiak szá
zai tárták elé szándékukat, melyben ez érzést a magyar törvény
alkotók paragrafusaihoz igazították. E tevékenysége az átlag, a 
hétköznapibb foglalkozású  embereknél érzékenyebbé tette õt. 
Szolidáris, empatikus lett a környezetében megjelenõkkel…Az 
ilyetén módon szerzett élményeit, tapasztalatait meg kellett 
osztani társaságokban, baráti, utcai beszélgetésekben. Önmaga 
kifejezése a verbális kommunikáció, a természetes emberi nyel
ven való közlés mellett, az írásban szenvedéllyel megjelenített 
gondolatok átvitelévé nemesült. Neve a tágabb világban ismertté 

lett, mint olyané, aki az embertársait hivatásos módon beszélgetõ 
partnernek, riportalanynak tekinti. Az emberi kapcsolatokban, a                  
s z e r e   t e t   megnyilvánulásának porszemeit kutatja, felnagyítja, 
érzelmi telítettséggel tömörré fogalmazza, így adja közre napi és 
heti lapok hasábjaiba szerkesztve. 

Ez tükre belsõ énjének, pszichés alkatának, világról alkotott 
képének, ideáinak… s z e r e t e t…

 Ezzel a fogalommal  ébred és nyugszik a Nappal,  ezzel sétál 
a városok zajában,  lombos dombokon, erdei patakoknál, ül kávé
házi beszélgetésekhez… majd a látottakat, hallottakat önmagán 
átszûrve, ezzel az érzéssel foglal helyet íráskényszerrel, a kompu
ter billentyûzete mellett…

Sokasodnak kötetekké formált, emberi sorsokat, kapcsolato
kat, viszonyokat megjelenítõ, nyomtatott,  kiadott gondolatai. 
Egyik közülük a legfrissebb, melyet most az olvasó kezében tart. 
Ilyen módon szembesülhet Sas Erzsébet világával. Lapozza a köte
tet azzal az  é r z é s s e l, amellyel a szerzõ köztünk él és velünk 
van az olvasólámpa fényénél…

Decsi Kiss János

SZEMBESÍTÉS - Gondolatok Sas Erzsébet írásai elé

Fõszerkesztõnk Sas Erzsébet, 2005. decemberében a Parlament 
Vadásztermében vette át azt a kitüntetést, amellyel közel négy évti
zedes köztisztviselõi, két évtizedes újságírói, írói, valamint karitatív 
tevékenységét ismerték el, az „Emberségesebb Magyarországot” és 
az „Otthont Magyarországból Összefogás” Civil Mozgalmai. 

A kitûntetés szerteágazó karitatív tevékenységének is szólt, a 
„Thermokezeléssel a rák ellen” Alapítvány kuratóriumi elnöke, a 
„Segítõ Kezek” Nõi Egyesület elnöke.

Számtalan képzõmûvészeti kiállítás megnyitója, jótékonysági 
rendezvények szervezõje és mûsorvezetõje. 

Heti, havi, városi és megyei lapokban publikál, kedvenc 
mûfaja az interjú, amelyek keretén belül emberi sorsokat, életut
akat, sikereket és kudarcokat elevenít meg. 

Két országos színes magazin  egyiknek fõszerkesztõje  is közli 
írásait, amelyek m indig a humánum jegyében születnek. 

Fenti elismerést, minden megyébõl egy ember érdemelte 

ki, amely annak kiemelkedõ 
értékét is mutatja. 

Eddig 6 önálló kötete 
jelent meg, s immár 12 éve 
tagja a Kézjegy Tolna Megyei 
Tollforgatók Egyesületének.

Kitüntetéséhez a kegyeleti 
szakma is gratulál, és továb
bi eredményes munkát, jó 
egészséget kíván, valamint 
azt, hogy még hosszú ideig 
vállalja ilyen elkötelezetten 
a Magyar Temetkezési újság 
fõszerkesztõi posztját. 

Puskás Béla   

Elismerés a köztisztviselõnek, az újságírónak, a közé-
leti embernek...






