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Átalakulhat-e kegyeleti
termékek értékesítése a
szolgáltatásban?
Ébresztő! Valami bűzlik!
A temetkezési szolgáltató ember számára a
bomlásnak indult, rothadó test szaga nem ismeretlen, a több hetes, vagy a vízbe fulladt
elhunyt testének a bűze ugyanakkor még
edzettebb szakembereket is – ha csak egy
pillanatra is – megtorpantja, de az élet megy
tovább, mert ez a munkával jár. Hosszú évek
alatt immunissá válik az ember a szagokra,
hajlamossá válik arra is, hogy nem vesz tudomást arról, hogy körülötte valami nagyon
bűzlik! Pedig most valami nagyon bűzlik, de
ez a szag más, ez a mi bűzünk, a temetkezési
szakma megindult bomlásának a bűze!
Ha a temetkezési szakmában tevékenykedő embert megkérdezik, hogy mi jut eszébe
Nyíregyházáról, akkor a legtöbben 2 dologra
gondolnak, a Szekrényes András által vezetett
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési
Vállalatra, valamint a Hegedűs László által tulajdonolt, de Marján Tibor által pozicionált Keletfa Kft.-re.
Azt gondolom ez így van rendjén.
Ha a nyíregyházi embert megkérdezik, hogy
mi jut eszébe az előbb említett 2 cégről, akkor
nagy valószínűséggel a következő információkat adják:
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat üzemelteti a nyíregyházi temetőket, s végzi a városban a temetkezési szolgáltatást a Keletfa Kft. egy koporsót gyártó
cég, amelytől a nyíregyházi lakosok – a temetkezési vállalat által kínált árakhoz képest
jóval alacsonyabb áron – közvetlenül vásárolhatnak koporsót és egyéb temetkezési
kellékeket.
Azt gondolom ez így nagyon nincs jól, sőt!
Azonnal felvetődik egy kérdés, hogy MIÉRT?
Mi kényszeríti a Keletfa Kft.-t, Magyarország
egyik legnagyobb koporsógyártó cégét arra,
hogy Nyíregyházán közvetlen kiskereskedelmi
tevékenységbe kezdjen, annak ellenére, hogy
a temetkezési vállalat bemutatótermében
megtalálhatóak a Keletfa gyártotta termékek,
s a vállalat értékesíti azokat. Mi az oka annak,
hogy egy gyártó átlépve a szakma íratlan szabályát, szembe menjen egy temetkezési szolgáltatóval?
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Nem kell ezekre a kérdésekre keresni a választ,
ugyanis teljesen mindegy mi az oka! Itt elvekről, üzleti etikáról, íratlan és írott szabályokról, illetve azok hiányáról van szó!
Egyet nem szabad elfelejteni, hogy a temetkezési szakma rendszerében mindenkinek megvan a maga helye! A kellékgyártók gyártsanak
temetkezési kellékeket, amelyek megfelelnek
mind a piaci igényeknek, mind a temetkezési
szolgáltató által támasztott specifikációknak. A
temetőfenntartók és -üzemeltetők kellő színvonalon tartsák fenn és üzemeltessék a rájuk bízott
temetőket. A temetkezési szolgáltatók pedig a
lehető legmagasabb színvonalon végezzék el a
temetkezési szolgáltatási tevékenységeket.
Napjainkban már teljesen megszokott jelenséggé vált, hogy egyes kellékgyártók megpróbálják a temetkezési szolgáltatók tevékenységét befolyásolni. Egyesek attól sem riadnak
vissza, hogy megfenyegessék a temetkezési
szolgáltatókat, vagy pedig saját ügyfélkörüket
felbuzdítva – s átvállalva a beruházási költségeket – konkurenciát telepítsenek adott településre. De az, hogy egy gyártó közvetlenül
értékesítse termékeit a hozzátartozók számára,
ilyen még nem történt még!
S hogy mi lesz ennek a vége? Azt senki sem
tudja még. De ne lepődjünk meg azon, ha a
jelenségen felbuzdulva a gyártók kezdetben a
nagyobb városokban, majd később a kisebb
településeken is kiskereskedelmi lerakatokat
hoznak létre a temetők közelében, s így értékesítik majd a termékeiket.
Ezt akarjuk? Erre van szüksége a temetkezési
szakmának? Szerintem NEM!
De ennek érdekében mit tesz a szakma? SEMMIT! Ez a felháborító! A temetkezést magasabb
szinten szervező országokban a szakma azonnal összezár egy ilyen helyzetben, s az adott
gyártót felszólítják a helytelen tevékenység
megszüntetésére, s ha nem teszi meg a szükséges lépéseket, akkor a szakmát tömörítő
szervezet tagjai segítségével kirekeszti a gyártót a piacról!
Ezzel szemben Magyarországon nem történik semmi! A szakma nem tesz semmit! Sem
az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartes-

tület, sem a Magyar Temetkezési Kellékgyártók
és Forgalmazók Egyesülete, sem pedig a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete nem reagál erre az állapotra. Pedig
a temetkezési vállalat és a Keletfa Kft. is tagjai az
előbbi szervezeteknek, amelyek vagy szándékosan nem lépnek, vagy teljesen tehetetlenek.
Azt gondolom a szakma szempontjából egyik
sem jó! Pedig eljött az ideje a cselekvésnek, itt
már nem lehet várni, mert kezd bomlásnak indulni a szakma. Már szaga van, érezni. Ez sokakat zavar, s várják, hogy történjen valami.
Lassan csak a hit és a remény marad, de az ide
kevés! Ideje lenne rendet rakni, s helyre tenni
a dolgokat!
Jurácsik Zoltán

Az előzőekben leírt cikkhez
kapcsolódóan jogosan merül
fel bennünk a kérdés, melyet, a
temetkezésben meghatározó
szerepet játszó, illetve érdekelt
személyeknek is feltettünk:
Mi a véleménye a gyártók közvetlen kiskereskedelmi tevékenységként folytatott
kellékértékesítéséről?
Horváth József, az OTEI elnöke:
Véleményem szerint ez a fajta gyártói magatartás az elmúlt 20 év alatt kialakult kegyeleti piac és temetőüzemeltetés finanszírozását
„rúgja fel” . Ez egyik ágazatban sem megszokott, hiszen például az autógyártók sem teszik
lehetővé, hogy a vevőik által hozott anyagból
építsék a gépkocsikat.
Ezek a termékek nem normál kereskedelmi áruk, hiszen csak a temetési szertartás során lehet felhasználni, egyéb módon nem. A
kegyeleti szolgáltató felelőssége a szertartás
lebonyolítása, a felhasznált kellékek iránti felelőssége, ezért joga és kötelessége a hozzátartozók kegyeleti jogának biztosítása.
Koncz Tamás, a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesületének elnöke:
Szakegyesületünk elsődlegesen a temetkezési szolgáltatók érdekeinek képviseletére jött
létre és ezt tekintjük fő feladatunknak. Tapasztalatunk szerint a kellékek közvetlen, gyártók
általi értékesítése jelenleg nem képvisel számottevő arányt. Mindazonáltal a tendencia a
szolgáltatók számára hátrányos. A birtokunkba jutott jogszabály-módosítási javaslatok a
szolgáltatók temetőn belüli tevékenységét
kívánják korlátozni. Amennyiben a kellékértékesítés is kikerül ebből a körből, úgy a szolgáltatók igen nehéz helyzetbe kerülhetnek.
Álláspontom szerint – mivel az elhunytak végső nyugalomra helyezése szolgáltatói feladat
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– a kizárólagos kellékértékesítés nem veheti
át a szolgáltatóktól a kellékekkel történő ellátás feladatát. Úgy gondolom, hogy amennyiben bizonyos gyártók ilyenfajta tevékenységgel kívánnak piacot szerezni, ez a szolgáltatók
között komoly ellenérzést fog kiváltani, aminek
következményeként a szolgáltatók jelentős része meg fogja szakítani üzleti kapcsolatát ezen
gyártókkal. A Magyar Temetkezési Szolgáltatók
Országos Szakegyesülete kész lesz ilyen irányú
tájékoztatással küzdeni azért, hogy ne csorbuljon a szolgáltatói tevékenységek köre. Egy
ilyen irányú változás a hazai gyártók és forgalmazók iránt elkötelezett szolgáltatókat is arra
fogja ösztönözni, hogy külföldi partnerekkel
(kínai) építsenek ki üzleti kapcsolatot. Azt gondolom, hogy a gyártóknak, forgalmazóknak és
szolgáltatóknak – valamint a szakmai szervezeteknek! – egyaránt fel kell lépnie ezen vállalkozások ellen!
Balogh Károly, a Magyar Kellékgyártók Egyesületének elnöke:
A kellékgyártók egyesülete szerencsétlen lépésnek és rossz üzenetnek tartja, ha egy gyártó közvetlenül szolgál ki fogyasztókat, ezért az
ilyen lépésektől teljes mértékben elhatárolódik. A gyártók feladata, hogy minél jobb termékeket állítsanak elő, minél jobb minőségben. A kegyeleti szolgáltatás sajátossága, hogy
a temetkezési kellék, mint iparcikk, önmagában nem képvisel fogyasztói értéket, az csak az
elhunyttal alkot egységet. A temetkezési szolgáltatás fő „termékei” nem az általunk elkészített kellékek, hanem maga az elhunyt és annak
az emléke.
Marján Tibor Keletfa Kft.:
A feltett kérdésre két válaszom van.
1. Egy stratégiai és történeti válasz: A temetkezési törvény helyi temetkezési monopóliumok
kialakulását eredményezte néhány kelet-magyarországi megyénkben és nagyvárosunkban, azért mert az ottani köztemetők üzemeltetését és a temetkezési vállalkozást is egyazon
cég látja el. Ezen cégek vezetői a köztemetőn
belül végzett temetkezési vállalkozásuk (ami
véleményem szerint versenytörvény ellenes) a
köztemetőn belüli hatalmi helyzetük és a kettős szerepük (temetőüzemeltető és temetkezési vállalkozó) kívülállók előtti követhetetlen
váltogatásával érték el, hogy helyzetük szinte megkérdőjelezhetetlenné váljon. Mikor az
áraikat és a beszállítóik körét is kényük-kedvük szerint alakítva egy baráti cég szinte kizárólagos támogatását kezdték meg, s a hasonló
vagy jobb termékeket is kiszorították a piacaikról, várhatóvá vált, hogy a jogtalanul és oktalanul mellőzött gyártók termékeiknek megpróbálnak az adott régióban piacot keresni és
más kereskedelmi formákat találva, a lakossá-
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got olcsóbb és jó termékekkel ellátni. A gyártók közvetlen értékesítése mellett viszont a
legnagyobb veszély, hogy az eddig szinte konkurencia nélkül dolgozó cégek piacán is megjelentek más, olcsóbb temetkezési vállalkozók,
és ezek a nem költséghatékony monopóliumok jelenlegi formájukban nem versenyképesek. Mielőbb át kell őket strukturálni.
2. Egy törvényi válasz: Az Európai Unió kereskedelmi egyezménye és az azzal harmonizáló
magyar kereskedelmi törvény és a hozzá tartozó kormányrendelet taxatíven felsorolja az engedélykötelesen és bejelentéskötelesen forgalmazható áruk körét. Szintén ez a jogforrás
határozza meg az egyes termékekre vonatkozó speciális feltételeket (pl. szexuális termékek
csak zárt csomagolásban forgalmazhatóak).
A temetkezési kellékek szabadon forgalmazhatóak. Látszólagos ellentmondás van a temetkezési törvény azon részével, amely kimondja,
hogy az elhunyt temetkezési kellékkel való ellátása temetkezési tevékenység, és így temetkezési vállalkozási engedélyhez kötött. Mivel
a kereskedelmi törvény uniós törvénnyel harmonizál a temetkezési pedig nem, ezért a kereskedelmi törvény a magasabb rendű jogszabály és ennek előírásait kell figyelembe venni.
Egyébként pedig például a koporsó akkor válik
a temetkezés részévé, amikor az elhunyt neve
rákerül. Hallottam olyan érveket, hogy a koporsó egy nagyon speciális termék, és ezért nem
lenne szabad kiskereskedelemben is forgalmazni. Nos, elnézést a hasonlatért, de a fehérbot vagy a gyászzsebkendő is legalább ennyire speciális termék, mégsem kérdőjelezi meg
senki a szabad forgalmazását. Úgy gondolom,
hogy bárkiknek szívük joga a törvények keretein belül olyan forgalmazási technikákat, stratégiákat alkalmazni, ami szerintük biztosítja az
általuk elvárt piaci jelenlétet és ezt törvénytelen eszközökkel senkinek nincs joga megakadályozni. Ez az ország, a lakosság és a saját környezetük érdeke is.
Egyébként pedig a vitaindítónak szánt, eléggé furcsa stílusú gondolatok és a hozzászólások számomra nem a temetkezési szakma jobbításának szándékát sugallják, hanem néhány
összefonódott cég monopol helyzetének elvesztéséből eredő, esetleges anyagi veszteségének mély gyászából származnak.
Balogh úr a saját érdekei mentén nyilatkozik .
Az általa írtakat nem mondhatja az egyesületünk nevében, hiszen ebben a kérdésben a tagok jó része nem osztja az ő álláspontját.
Egy biztos, hogy a kormány hozhat törvényt a
temetkezési árak csökkentéséről, annak semmi
eredménye nem lesz, viszont az említett , eddig
versenymentes régióban a konkurencia megjelenése azonnali árcsökkenést eredményezett.

Szekrényes András Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Temetkezési Vállalat:
Ahhoz, hogy elmondjam a véleményemet arról, hogy egy kellékgyártó közvetlen értékesít
temetkezési kellékeket a temettetőknek, egy
helyzetelemzéssel kell kezdenem a kérdésre
adott választ.
Mint köztudott Nyíregyházán működő Keletfa
Kft. tett fel hirdetést, miszerint fennállásuk 60ik évfordulója alkalmából termelői áron adnak
koporsót a temettetőknek. Amit meg is tettek.
Mi az átvett koporsókért díjat kértünk, mivel a
termékkel további teendőink vannak és szükségünk is van a működésünkhöz egy árrés tömegre. Vállalatunk jelenleg 7 kellékgyártóval
áll üzleti kapcsolatban, melyek közül a legfiatalabb kapcsolat is elmúlt 10 éves. A rangsort a
Keletfa Kft. vezeti, hiszen ők már 60 éve beszállítóink. Ebből az is látszik, hogy hűek vagyunk
azokhoz, akikkel kapcsolatot alakítottunk ki.
Egy pár évvel ezelőtt a Keletfa Kft. keveselte
az általunk értékesített koporsók számát, ezért
egy temetkezési szolgáltató irodát nyitott a
telephelyünk közelében. Pár hónap múlva az
irodát bezárták, mivel a megrendelők pár kivétellel továbbra is bennünket tiszteltek meg
megrendelésükkel. Kérdésem az, hogy az irodában forgalmazott temetkezési kellékeket
akkor is termelői áron értékesítették? Vagy talán mégsem. Akkor is és most is forgalmazzuk
az általuk gyártott termékeket. A nálunk lévő
készletükből egyetlen darabot sem küldtünk
vissza. A tavaszi OTEI-elnökségi ülésen szóba
került a Keletfa Kft. ezen eljárása. Az eljárást az
elnökség elutasította. Én akkor is azt mondtam, hogy semmi bajunk nincs a Keletfa Kft.vel. Keressenek meg, amire Marján úr ígéretet
is tett, ami a mai napig nem történt meg. E helyett újsághirdetéseket jelentettek meg, minden lehetséges fórumon, fogyasztásvédelem,
önkormányzat, kormányhivatal, bíróság, versenyhivatal, feljelentettek, sőt valótlan, hazug
újságcikket jelentettek meg rólunk.
Mindezek után rendeltünk koporsót az ügyvezető igazgató úrtól, amit még nem teljesítettek, hanem feltételeket szabtak. Mi a kegyeleti
termékeket kategorizáljuk, és a kategórián belül azonos árréstömeget alkalmazunk.
Így tudjuk biztosítani, hogy beszállítóink versenyezhessenek a megrendelőkért.
Nem ránk kell haragudni, hanem olyan termékeket kell előállítani, amelyet a megrendelők
megvásárolnak. Mi változatlanul nyitottak vagyunk a Keletfa Kft.-vel szemben.
Várjuk megkeresésüket.
Ha az általunk elindított eljárás teret nyer, a
szolgáltatások, akik csak szolgáltatásból élnek,
megnézhetik magukat. A temetkezési költségek viszont nem fognak csökkenni.
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Hazavitt, kidobott urnák

A közelmúltban számos olyan szomorú eset jutott napvilágra a hazavitt
urnák esetében, mely méltatlan az elhunyt emlékére.
A szakmabeliek már évek óta hangoztatják,
hogy ezen a rossz szabályozáson, amely egyedi egész Európában, változtatni kellene. Meggyőződésünk, hogy a halottnak közösségben,
emlékhelyen van a helye, hogy mindazok akik
ismerték és szerették, méltó módon emlékezhessenek rájuk, róhassák le tiszteletüket.
Amikor a szabályozás megjelent az egyik kollégám halt meg, és a család úgy döntött, hogy az
urnát hazaviszik. Otthon kialakítottak egy meghitt sarkot az urnának, ami a mai napig ott található. Ez a cselekedet is méltányolandó. Az eltelt közel 20 év után azt kell mondanunk, hogy
a most hazavitt urnákat nem kegyeleti okokból,
hanem anyagi nehézségek miatt viszik el. A jelenségre számos helyi, országos média felfigyelt
és próbálták keresni a jelenség okait. Megkérdeztek több szakembert az urna hazavitelével
kapcsolatban, aminek a végső kicsengése az
volt, hogy különösen az elmúlt 10 évben olyan
mértékben csökken a lakosság jövedelme, létbizonytalansága, hogy ha tehetik, a legolcsóbb temetkezési módot választják. Ezek a temettetők,
megértésre és segítségre várnak. Sokan csak
átmenetileg viszik haza az urnát. Addig, amíg
össze tudnak gyűjteni annyi pénzt, hogy a temetőben meg tudjanak váltani egy urna elhelyezésére alkalmas helyet. Némi segítséget elsősorban a temető üzemeltetői tudnak nyújtani,
például azzal, hogy átmeneti ideig ingyen biztosítanak olyan helyet a temetőben az urnák elhelyezésére, ahol a hozzátartozók le tudják róni
tiszteletüket.

Két Opel Omega pompakocsi-különböző fajták- eladók. Igény esetén teljes
körű ügyintézés, forgalomba helyezés.
Irányár: 800.000 Ft/db.
Tel.: 30/445-39-82.
Diósd, Pest.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési
Vállalat két lehetőséget ajánl fel ilyen esetekben.
Részletfizetési lehetőséget nyújt, amennyiben
az urna végső helyre kerül. Ha az urnák elhelyezésére, kialakított sírboltban helyezi el az urnát,
úgy öt évig nem kell megváltási díjat fizetni és
ingyenes az urna behelyezése, illetve a végső
helyre történő áthelyezése. Igaz, nem könnyű a
kommunikáció a temettetőkkel, hiszen szégyellik szegénységüket.
A Magyar Temetkezés című Kegyeleti Szakmai Kiadvány négy számában is foglalkozott az
okokkal. Ezek az írások átfogó képet adnak a valóságról. A köztudatban az szerepel, hogy a temetkezés jó üzlet, mert senki sem „marad fenn”
mindenkit eltemetnek. Azt kell mondjuk, hogy
az állam és a temető-fenntartók is ezen a véleményen vannak, amikor egyre több adóval sújtják az
ágazatot. Elég csak említenünk, hogy az 1992-es
0%-os áfa mára már 27%-os áfa lett. A teherautóból halottszállításra – tetemes költségekért átalakított autók – személygépkocsivá minősítése,
melyet a nemzetközi szakma is érthetetlennek
tart, a regisztrációs adó, valamint az üzemeltetés során 27%-os áfa megfizetését vonja maga
után. A temetőfenntartók a költségvetésükből
egyre kevesebbet adnak a fenntartásra, üzemeltetésre. A költségek túlnyomó részét a temetői
díjakból biztosítják, melyeket a temettetők fizetnek meg. Európában talán nincs is olyan ország
– Magyarországot kivéve –, amely valamilyen
szinten nem támogatná a temettetőket. Valószínű, sőt biztos, hogy mi szakmabeliek is hibá-

sak vagyunk, hogy nem kellő súllyal hívtuk fel a
döntéshozók figyelmét e tarthatatlan állapotra.
Szinte nincs olyan megye az országban amelyben ne működne kisebb-nagyobb mértékben
a temetésszolgáltatásban a korrupció. Meggyőződésem, hogy ezen az állapoton a jelenleg elfogadásra előterjesztett temetkezési törvény
sem tud majd megnyugtató megoldást adni,
mert nem biztosít konszenzust a szakma szereplőinek. Öt szereplő közreműködése jelenik
meg ezen a téren: temető fenntartók, temető
üzemeltetők, temetésszolgáltatók, a temettetők és nem utolsósorban az elhunyt. A megoldás az lenne, ha négy szereplőre arányos terhek
jutnának úgy, hogy az elhunyt emléke szent és
sérthetetlen maradjon. Az állam pedig járuljon
hozzá a terhek csökkenéséhez akár azzal, hogy
a méltánytalanul kirótt adóterheket eltörli, vagy
csökkenti.
Nekünk szakmabelieknek meg az a szerepünk,
hogy tisztességes szolgáltatást nyújtsunk, és
találjunk olyan döntéshozókat, akik szakmaiságunkat értékelik és bíznak a helyzetértékelésünkben.
Szekrényes András

Magyar Temetkezés kegyeleti
szakmai kiadványban
megjelenő hirdetések netto
díjszabásai 2011. január 1-jétől
Borító hátlap:
130 000 Ft
Borító belső oldal 120 000 Ft
1/1 belső oldal
100 000 Ft
1/2 belső oldal
70 000 Ft
1/4 belső oldal
40 000 Ft
1/8 belső oldal
25 000 Ft
1+1 oldalas hirdetés
OTEI-tagoknak
140 000 Ft
Importőr és külföldi hirdetési felár : +50%

Hirdetésfelvétel:
magyartemetkezes@gmail.com
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Szakmai kirándulás

Mi, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat dolgozói
szeptember 14–16. között szakmai kiránduláson vettünk részt.

A kiránduláson meglátogattuk a vállalat egyik
beszállítóját az Emléktárgy Kft.-t, ahol a cég
vezetője, Farkas László fogadott, látott vendégül bennünket és mutatta be az üzemet.
Ezek után az Esztergomi bazilikát, az altemplomban lévő temetkezési helyeket, majd pedig Visegrádon a fellegvárat tekintettük meg.
A következő napon a budapesti Fiumei úti
temetőbe látogattunk el, ahol a vendéglátás
után megnéztük a Kegyeleti múzeum kiállítását és egy rövid kisvonatos körúton megismerkedtünk a temető történetével és megtekintettük a temetőben található néhány
nevezetes személy sírját, mauzóleumát. A kirándulás, hasznos és élményekben gazdag
volt. Segített a dolgozói csapat összekovácsolásában, valamint a meglévő szakmai kapcsolatok elmélyítésében és új szakmai kapcsolatok kialakításában.
Ezúton is köszönjük a szívélyes fogadtatást
és a vendéglátást!
Hódi Miklós

2012. október
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Baleseti
kárigény
Interjú
Dr. Németh Mariann ügyvéddel

Valamennyien közlekedünk. Nem ismeretlen előttünk, hogy ezzel jókora kockázatot
vállalunk: a 2011. évi adatok szerint tavaly
hazánkban a személyi sérüléses közlekedési balesetek száma 15 800 volt, a kisebb-nagyobb sérülések mellett 646 ember halálát
okozva. A fiatalok körében a közúti balesetek jelentik a vezető halálokot, ezek következménye a legtöbb egészségkárosodás is.
Amíg nem vagyunk érintettek egy közlekedési balesetben, elegendő számunkra,
hogy csak általános információink vannak
arról, mi ilyenkor a teendőnk, ki és hogyan
igényelhet kártérítést, kihez fordulhatunk
jogaink érvényesítése érdekében.
Temetkezési vállalkozóként gyakran találkozunk közúti balesetek során elhunyt
személyek hozzátartozóival: vannak, akik a
gyásztól megtörten nem is akarnak ilyen
irányban intézkedni, mondván, hogy szerettük halálából nem akarnak anyagi előnyt
kovácsolni, illetve vannak, akik nem is hallottak még arról a lehetőségről, hogy a vétlen elhunyt hozzátartozóiként kártérítési
igénnyel léphetnek fel. Szolgáltatásunk minőségét emeli az is, ha célirányos tájékoztatással segítjük ügyfeleinket.
Dr. Németh Mariann ügyvéd, biztosítási
szakjogászt kérdezem: kik terjeszthetnek elő kárigényt egy közlekedési baleset okán?
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A közlekedési balesetek körében a balesetet szenvedett vétlen járművezető és utasai, a balesetért felelős vétkes járművezető
utasai, továbbá a külföldön elszenvedett,
vagy külföldi által Magyarországon okozott
balesetek károsultjai kártérítési igénnyel élhetnek a károkozó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítójánál. Akkor is rendeztethető
a kár, ha a baleset bekövetkezéséért felelős
károkozó nem rendelkezett érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással, vagy
a kárt ismeretlen gépjármű okozta. A szükséges feltételek megléte esetén bizonyos
körben a károsultak hozzátartozói is terjeszthetnek elő kárigényt.
Miért fontos, hogy a balesetek károsultja, az áldozat hozzátartozója szakemberhez forduljon?
A kárigény összeállítása, a kárt rendező
biztosítótársasághoz való benyújtása, az
egyes kártérítési jogcímek elismertetése, a
megfelelő összegszerűségek érvényesítése
szakembert kívánó feladat. Egyrészről azért,
mert a károsult egy elszenvedett baleseti
trauma után, sérülései következtében magatehetetlenül, esetleg egy hozzátartozója elveszítésével járó sokk hatása alatt kialakult fizikai, lelki állapota miatt nincs olyan
helyzetben, hogy érdekeit képviselje, másrészt nem rendelkezik azzal a speciális szaktudással, mely ahhoz szükséges, hogy az
elsősorban üzleti érdekeiket érvényesíteni
kívánó biztosítótársaságokat korrekt, gyors
eljárásban megfelelő kártérítési összegek
kifizetésére kényszerítse.
Visszajelzések szerint még a temetési előkészületek fájdalmas tennivalói között is
szívesen fogadják az emberek, ha felhívják
figyelmüket jogaik érvényesítésére. Többek között a temetkezéssel összefüggő kiadásokat is ki lehet fizettetni a biztosítóval.
Még azok is, akik kezdetben elzárkóznak
attól, hogy bárhonnan is pénzt igényeljenek hozzátartozójuk elveszítése miatt, belátják, hogy ezzel nem tesznek semmi ros�szat, csak érvényesítik, ami egyébként jár,
továbbá belátják: nem mindegy, hogy a
veszteséggel óhatatlanul együtt járó változások miatt milyen anyagi körülmények között, hogyan tudnak a későbbiekben boldogulni. Egy családfenntartó halálával pl.
kétségbeejtő pénzügyi helyzet alakulhat
ki, és igaz, hogy nincs az az összeg, amivel
egy emberéletet pótolni lehet, azonban a
biztosító által kifizetett kártérítésből a hátramaradottak létfenntartása, a gyerekek taníttatása stb. megoldható.

Ön milyen módon és kiknek tud segíteni?
Ügyvéd vagyok, szakterületem a biztosítási
jog. A személyi sérüléssel vagy gépjárműkárral járó közlekedési balesetek károsultjainak biztosítótársaságok előtti érdek- és
teljes körű jogi képviseletét látom el, továbbá a különböző biztosítási szerződésekből
eredő igényérvényesítések, jogviták esetén
nyújtok segítséget ügyfeleimnek.
A kárrendezési eljárás során peren kívüli,
illetőleg ha kell, perbeli bíróság előtti képviseletet is ellátok, továbbá képviselem
ügyfeleim érdekeit a káreseményekkel ös�szefüggő nyomozati eljárásban, büntetőeljárásban, valamint – amennyiben erre sor
kerül – a közvetítői eljárásban is.
A kárrendezés területén közel két évtizedes
szakmai múlttal rendelkezem, munkámat
előleg fizetése nélkül végzem: ügyfeleim utólag, a biztosító által elszámolt kártérítés kézhezvétele után rendezik a megbízási szerződésben %-os mértékben meghatározott
munkadíjat részemre. A Bács-Kiskun Megyei
Ügyvédi Kamarában rendelkezem tagsággal.
Az ország minden területéről fordulnak hozzám károsultak. Tapasztalatom szerint önállóan eljárva a jogos kárigénynek csupán
töredékét tudják érvényesíteni a biztosítótársaságokkal szemben. A kárrendezési eljárás
hosszadalmas, legtöbbször súlyosan megsérültek, orvosi, kórházi kezelés alatt állnak, ezért
fizikailag sem képesek ügyeik vitelére. Amen�nyiben szükséges, igény szerint én utazom
ügyfeleimhez. Pontos, szakszerű munkám lehetővé teszi, hogy a felépülésükre összpontosítsanak. A hasonló tevékenységet végző kárrendező irodákkal ellentétben minden
esetben saját személyemben tartom a kapcsolatot ügyfeleimmel, illetve személyesen
járok el ügyükben, ezáltal is garanciát nyújtva számukra, hogy életük egyik legnehezebb
időszakában valós segítséget kapnak.
Gyakran érdeklődnek nálam temetkezési
vállalkozók is, ha egy baleset kapcsán megrendelőiknek tájékoztatást szeretnének adni
arról, hogy a konkrét esetben lehet-e és milyen módon kártérítési igényt érvényesíteni.
Elérhetőségem: 6200 Kiskőrös, Báthori u. 3.
Levelezési cím: Kiskőrös, Pf. 131.
Tel., fax: 78/414-499;
E-mail: nema1@t-online.hu
Köszönöm a tájékoztatást.
Nagyon szívesen.
Varga József
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Temetkezési szokások
Dél - Dunántúlon I. rész
Kultúránk története, mint valamennyi népé az ember és a halál viszonyának közvetett és közvetlen megfogalmazását őrzi. Krónikáink, törvényeink éppen úgy fenntartanak a temetkezésre, temetőkre, élők és
holtak viszonyára vonatkozó adatokat, mint a művészet és az irodalomtörténetünk. A halál történelmi koronként, egyéni élethelyzetenként,
vallásonként és társadalmi rangként változó felfogása, sajátos jelképiséget képvisel a temetőkben, a sírokon és a sírjeleken.
Az élet vége
Az emberi élet alkonya az évszázadok során egyre későbbre tolódott. Az öregek sorsa elsősorban attól függött, hogy milyen
családformában éltek. A nagycsaládokban
a családfő a legidősebb férfi volt, aki szinte
korlátlan hatalommal rendelkezett a család
minden tagja felett.
Az idősebb férfinak megnőtt a tekintélye, és
ha olyan személyiség volt, akit a falu tisztelt
és megbecsült, világi vagy egyházi vezetővé
választotta. Az idős asszonyok voltak a néphagyományok és a tradíciók átadói. A hagyományos paraszti életben az asszonyok
nehezebb helyzetbe kerültek, ha megözvegyültek. Az idős emberek lelkileg is felkészültek a halálra, sőt öltözetüket is előkészítették a temetésre, a „halálra való ruháikat”,
a szemfedélt az állfelkötő kendőt. Volt, aki
előre gondoskodott a koporsójáról, sírjelzőjéről. Gyakran előre végrendelkeztek. A halott végakaratát hagyományosan tiszteletben tartották.
A halált, ha szükség volt rá, még segíteni is
igyekeztek, hogy rövidítsék a haldokló szenvedését, és biztosítsák a túlvilágon való nyugalmát. Ezért helyezték a halottat a földre,
vagy szentelt gyertyát adtak a kezébe. A haldokló mellett nem volt szabad hangosan
sírni, mert akkor visszasírhatták, és ezzel nehezítették a halálát. A halotti szokások a XX.
században – kivéve az elmúlt két évtizedet
– alig változtak, ámbár területileg ugyancsak különböznek. A halott kezébe szentelt gyertyát adnak, fejére rostát borítanak
Hegyháton, Baranya megyében, hogy a lelke a rostán át megtisztulva szálljon az égbe.
A halált idős embernél természetesnek tartották. A közösséget azonban megrendítette és felkészületlenül érte, ha a halott a középső nemzedékből való volt. A leginkább
természetellenes régen is a fiatal, még háza-
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sulatlan leány vagy legény halála volt. Ezért
rendezték meg ilyenkor a halott lakodalmát.
Kisgyermek, újszülött halála még nem a nagyobb közösség, hanem a család számára
jelentett veszteséget, a gyászban a szülők és
a keresztszülők osztoztak.
A halál hírüladása
Amennyiben a faluban nem volt orvos, aki a
halál tényét igazolta volna, idősebb, tekintélyes embert bíztak meg halottkémnek. Csak
ő adhatott engedélyt a temetésre és a halotti
anyakönyvi bejegyzésre. Többnyire először a
papot és a harangozót értesítették. A harangszó jelezte a falu közösségének, hogy a halott felnőtt vagy gyerek, férfi vagy nő. Ha több
harang volt, ilyenkor a legmagasabb hangút,
az ún. lélekharangot szólaltatták meg. Amíg
a halott a házban volt, háromszor harangoztak egy nap a halottnak. Nagy településeken
az ún. funerátor szerepe volt a temetés lebonyolítása, amiért pénzben vagy terményben
fizették meg. A kántortanítót is felkeresték,
mert az ő feladata volt a halottbúcsúztató
megírása. A halálról értesítették a rokonságot.
A szomszédok, ismerősök rögtön elindultak
a halottasházba „halottnézni”. Általában nem
mentek üres kézzel, valamilyen ételt vittek, pl.
tésztát, lisztet, húst, szalonnát. Fennszóval köszöntötték a halottat. A háziak a látogatókat
borral vagy pálinkával kínálták.
A ravatalozás
A halál beállta után a halott szemét lezárták, az
állát felkötötték. Arra törekedtek, hogy a még
ki nem hűlt testet úgy rendezzék el, hogy két
karja a mellén legyen keresztben, vagy a testtel párhuzamosan kinyújtva, a lábai is párhuzamosan legyenek. A halottat megmosdatva,
ünneplőbe öltöztetve tették a ravatalra. Magyarországon a legtöbb faluban az 1940–50es évekig háztól temettek. Ez azt jelentette,

hogy nem volt a helyi temetőben ravatalozó,
a halottat saját házában, a tisztaszobában ravatalozták fel. A ravatal a ház főhelyén, többnyire az első szobában volt, az utcára néző
két ablak között, a mestergerenda alatt, azzal
rendszerint párhuzamosan. A ravatalt a helyi
hagyományoknak megfelelően, ha állva siratták, akkor magasra, ha ülve sirattak, akkor alacsonyra készítették el szalmából, lepedőkkel
letakart padra, dikóra.
A ravatal elkészítése, feldíszítése vidékenként, valamint a halott neme, kora, társadalmi helyzete szerint változott: például a szőttes és hímzett lepedő, párna és kendő színe
jelezte a halott életkorát. A halotti lepedőket
egyéb alkalomkor nem használták, a halottal sem temették el, hanem a családon, rokonságon belül tovább örökítették. A ravatal
mellett és az ablakokban szentelt gyertyákat
égettek. A gyertyával többször is körüljárták a
halottat, hogy a gonosz, ártó hatalmakat távol tartsák. A halottnak a kezébe is állítottak
égő gyertyát, azzal a magyarázattal, hogy a
túlvilágon ez mutatja neki az utat. Ezen kívül olvasót, imádságoskönyvet helyezhettek
a halott kezébe. A kiterített halottra különböző magyarázatokkal tárgyakat helyeztek: vastárgyat, hogy ne járjon vissza kísérteni, a ravatal alá vízzel telt dézsát, hogy a halott teste ne
puffadjon fel. Néhány helyen még élnek ezek
a szokások, különösen a határainkon túl élő
magyaroknál. A háztól való temetés a ravatalozók kötelező megépítésével szűnt meg.
Virrasztás, siratás
A házban a felravatalozott halottnál többnyire a temetésig virrasztottak, főként a nőrokonok, szomszédok. Imádkoztak, énekeltek, beszélgettek hajnalig, újabban éjfélig.
A legközelebbi nőrokon hangosan, jajszóval, kötetlen énekbeszédben (recitálva) siratott. A sirató a betegségről, a halál körülményeiről, saját fájdalmáról énekelt. Sirattak
a ravatal, a koporsó mellett, sirattak később
a temetőben a sírnál is. A Somogy megyei
Nagybajomból való a testvérét elsirató dal
1913-ból:
„Jaj néném asszony, néném asszony,
Áldja meg a Jóisten kendnek minden szent porát,
Ahová egy szem esik.
Jaj, mér olyan igaz volt te hozzánk; mér volt olyan igaz,
Talán még a szülés fájdalmát is megosztotta kéd
Az édesanyánkkol.
Jaj szívemnek fele, szívemnek fele kedves jó nénémasszony,
Ki az én édesanyámnok segélt nevenyi bennünket.”
Forró Norbert szakdolgozatának részletét sajtó alá
rendezte: Puskás Béla
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A temetőpedagógia
létjogosultsága az oktatásban
A tágabb értelemben vett oktatás és nevelés (családot, közösségeket
is beleértve) sem foglalkozik az élet néhány sarkalatos kihívásával.
Márpedig, ha elfogadjuk azt az állítást,
amely szerint az iskola az életre készít fel,
akkor bizony jogosan várjuk el a választ arra
a kérdésre, hogy az iskola miért nem készíti fel a fiatalokat a számukra legfontosabb
társadalmi változásokra. Az iskola az élet
számtalan területével foglalkozik (tegyük
hozzá, hogy sok esetben ez elherdált idő),
de olyan lényegbevágó, elsősorban a fiatalokat érintő témát, mint a házasságkötés, a
családalapítás, az anyaság, a szülői szerep,
vagy az elmúlás, a halál, mélyen elhallgat.
Van még egy „szerep”, ami nem iskolatéma, ez pedig az irányítás. A város- vagy az
országvezetésbe becsöppenő egyén azután különbözőképpen találja fel magát. Az

ember élete során előbb-utóbb találkozik
a temetővel. Véleményt formál róla. Gyerekkorban ez általában felületes. Az első
tapasztalat rendszerint a fekete ravatal.
A kapcsolat ember és temető közt csak az
után alakul ki, miután rádöbben arra, hogy
valaki nincs mellette, valaki hiányzik, és ez
a valaki a temetőben van. A kötődés alkalmanként, ünnepenként erősödik (évfordulók, mindenszentek, karácsony, húsvét).
A temetőlátogatások emlékképekben maradnak meg, élményt jelentenek. A temetőt nemcsak a sírok, a gyász képezi, hanem
az ott látható szép virágok, madarak a feltáruló természeti világot jelentik. A temető nemcsak a holtak nyughelye, egy mor-

bid hely, hanem a békesség kertje is, amely
szűkebb hazánk múltját, jelenét és általános kultúráját is tükrözi.
Kinek mit jelent a temető? Mást jelent a régésznek, mást az antropológusnak és mást
a néprajzkutatónak.
Munkánkban arra kerestük a választ, hogy
mit jelenthet a temető egy tizenéves gyereknek. Mi az, amire rá kell irányítani a figyelmét.
A temető ügye közügy kell hogy legyen. A
temető szellemi és természeti kincseit egyaránt meg kell őrizni. Ebben a pedagógusnak van óriási szerepe. Valójában mindan�nyian pedagógusok vagyunk, ha megfogjuk
gyerekünk kezét, és gyönyörködünk a virágzó fákban, a sírra felkúszó gyíkban, a síremlékre röpülő szarkában, vagy ha egy régi feliratot próbálunk kibetűzni.
Czékus Géza

Kedves Munkatársak!

FELHIVÁS

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2012. november 16-án, immáron 11. alkalommal rendezi meg
az Országos Kegyeleti Konferenciát, a hagyományoknak megfelelően a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Dísztermében. Előzetes meghívónkban tisztelettel
meghívjuk Önt és munkatársait rendezvényünkre.

Hetedik alkalommal gyújtunk 2800 db mécsest a
nyíregyházi Hősök temetőjében az I. világháborúban elesett és itt eltemetett kilenc nemzet katonáira emlékezve.
Engesztelő szentmisét Biró László római katolikus
tábori püspök mutatja be 14 óra 30 perces kezdettel.

Idén a konferencia témája szorosan kapcsolódik az
örökségvédelmi, valamint a temetkezési törvény módosításához, továbbá kitérünk a Nemzeti Emlékhely
és Kegyeleti Bizottság által felügyelt nemzeti és történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos feladatokra.
A konferencia fővédnöke Lázár János államtitkár úr
lesz. Előadást hallhatunk többek között Boross Pétertől, a bizottság elnökétől; Hende Csaba honvédelmi
minisztertől, Hammerstein Judittól, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkárától, Mátrai Márta országgyűlési képviselőtől.

15 óra 30 perckor kerül sor a mécsesek meggyújtására,
melyre első alkalommal hívja meg a város vezetése a
kilenc nemzet külképviseletét.

Előzetes jelentkezését várjuk!
E-mail: nekb@me.gov.hu
Tel.: +36-1-795-3179

Dr. Kovács Ferenc			
Szekrényes András
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Sz.Sz.B.m. Temetkezési Vállalat
polgármestere				
igazgató
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Az osztrák Fekete Kereszt Hadisírgondozó Szervezet vezetője jelezte, hogy ők is képviseltetik magukat.
Felhívással fordulunk az ország azon településeihez,
temető- és emlékmű-fenntartóihoz ahol a hadisírok
találhatóak, hogy november 1-jén 15 óra 30 perckor a
sírokon, emlékhelyeken gyújtsanak egy gyertyát, mécsest, az áldozatok, hősök emlékére!
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Legyőztük önmagunkat!

Szakmai háziversenyt tartott a
SZIGÜ Temetkezés Cégcsoport
Hosszabb ideje készültünk már arra, hogy
a különböző kirendeltségeinkhez tartozó csapatok teljesítményét összemérjük
egy verseny keretében. Egyrészt kíváncsiak voltunk arra, hogy ki ás gyorsabban sírt,
ki temet tökéletesebben és kinek a hantja a legszebb. Másrészt magunk számára is
fontos volt a munkatársak együttes jelenlétében azonosítani azokat az elvárásokat,
amiket egy temetés alatt egységesen szeretnénk, ha követnének.
Cégcsoportunknál 11 kirendeltség működik, ebből 9 négyfős csapat nevezett be a
versenyre, amit 2012. szeptember 29-én,
szombaton tartottunk Vecsésen. A kitűzött
célok megvalósultak, és mindenki jól érezte
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magát. Az első három helyezett az oklevél
és a vándorkupa mellett pénzjutalmat is kapott. Sőt, a megnyitó során két munkatársunkat köszöntöttük abból az alkalomból is,
hogy 36. éve dolgoznak cégcsoportunknál.
Ők külön elismerésben részesültek.

dig egyaránt 2 óra 3 perc alatt készült el.
A legutolsó csapat 3 óra 20 perc alatt végzett. Komoly eltérések voltak a sírok körüli
földperem kialakításánál is, nem is beszélve arról, hogy a sírok tágabb környezete és
a köztes sírok levédése miként történt.

A helyszínen műanyag sírhantok segítségével egy kis temetőt rendeztünk be,
hogy a lehető legtöbb szempontból hasonlítson a verseny a valós munkavégzéshez. Sorsolással döntöttünk a sírhelyekről,
és utóbb kiderült, hogy komoly jelentősége volt a sorsolásnak, hiszen az egyes sírhelyek között nagyon jelentős különbségek voltak. A csapatok feladata először az
volt, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelő méretű sírt a lehető leggyorsabban
kiássák. Úgy készültünk, hogy ezt 2 óra
alatt teljesíteni lehet. Végül az első csapat
1 óra 30 perc alatt, a második 1 óra 47 perc
alatt, a harmadik és negyedik csapat pe-

A második versenyszám a koporsó leengedése volt, itt a csapatok egyenként mutatták be a ravatalozás befejezésétől kezdődő folyamatot, annyival nehezítve, hogy a
koporsót vissza is kellett húzni és visszahelyezni a ravatalra. A 9 csapat kilenc módon
látta el itt is a feladatot, mindenki másmás apró részlettel fűszerezte a saját munkáját. Megjelentek a koszorúk, virágok,
szőnyegek, székek, bakok, bélések, rögfogók, zene és kandeláberek. A ruházat és
a lépések sem voltak egyezőek, mindenki
külön-külön ötletet dobott be a győzelem
reményében. Volt olyan csapat is, amelyik
géppel engedte le a koporsót.
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A harmadik versenyszám a hantolás volt.
Egyszerre végezték a csapatok és a folyamat mellett főként a hant formáját és környezetét vizsgáltuk. Mindegyik hant eltért
a többitől és a csapatok különböző módon adták meg a végső tisztességet is. Volt
olyan hant, amely négyszer magasabb lett
az eltérő talaj miatt a másiktól. A felekezeti
jelek és az egyes kellékek eltérése tovább
színesítette a képet.

ségek dolgozói itt is kitettek magukért!
A vaddisznópörkölt nyert, a babgulyás és
a zúzapörkölt előtt. Szép nap volt, jövőre
újabb versenyszámokkal készülünk!
Dr. Gerencsér Balázs
SZIGÜ Temetkezés Cégcsoport
Fotó: André

Végezetül nehéz helyzetbe kerültünk, mert
az előre eltervezett pontozótáblázat olyan
összetettre sikerült, hogy másfél óráig tartott, amíg a zsűri végzett az eredmény
megállapításával. Az első helyezett az érdi
kirendeltségünk, a második holtversenyben a vecsési és dabasi kirendeltségünk,
a harmadik pedig a ceglédi kirendeltség
csapata lett. Színessé tette a versenyt az is,
ahogy egyik-másik csapat szurkolótábora
(az irodai dolgozók) egyenpólóban, saját
összeállítású versstrófákat skandálva bíztatta a csapatát.
A nap fénypontja az eredményhirdetés mellett, a versennyel egyidőben zajló
bográcsfőzőversenyre készült 9 ételkülönlegesség elfogyasztása volt. A kirendelt-

H I N TÓ

Konténeres áru rendelés: sirkő, szobrok, szökőkutak,
feszületek, épületkövek rendelése közvetlenül a gyártótól.
70/457-0070

Gyönyörűen restaurált múlt századi halottas
hintó. Lóval, hajtóval kedvező áron igénybe
vehető temetkezésekre.
Az ország közepéről, Kunadacsról.
Tel.: 06 20/961-7528; 06 70/457-0070
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Hírek – események
10 éves a budaörsi
német–magyar katonai temető
A budaörsi német–magyar katonai temető 10 éves fennállása alkalmából megemlékezésre került sor 2012. június 23án. Az ünnepségen mintegy 350 vendég
vett részt. A méltóságteljes ünnepséget
közösen a Német Hadisírgondozó Népi
Szövetség és a Magyar Honvédelmi Minisztérium szervezte. A hadisírgondozó szövetség elnökhelyettesének, Heinz
Kälberernek a köszöntője után Németország
magyarországi
nagykövete,
Dr. Matei I. Hoffmann nagykövet, illetve
őt követően a magyar Országgyűlés német-magyar baráti tagozatának elnöke,
dr. Nagy Andor mondott beszédet. Ezután
a berlini szenátus egészségügyi és szociálpolitikai államtitkára, Michael Büge, majd

Törvénymódosítás
Várhatóan kormányzati előterjesztésként
kerül a parlament elé az a saláta törvény
javaslat amely tartalmazza a temetkezési törvény módosításait is. Információink

Újabb kutatási eredmény a
halálközeli élményekről
Bár sokféle magyarázat van természettudományosan, spirituálisan és pszichológiai szempontból is, de végső
és biztos magyarázat még nem született a halálközeli élményekre. A skóciai Edinburgh-i Egyetem kutatóinak új
tanulmánya szerint ezek az élmények
az agyi folyamatok eredményei, és elsősorban a noradrenalin hormon idézi elő őket.
Egy sötét alagút végén meglátni a ragyogó fényt, a túlvilág kapujában találkozni rég elvesztett családtagokkal, átélni a tökéletes békét, nyugalmat. Ezek
a halálközeli élményt átélők leggyakoribb tapasztalatai. Bár sokan hisznek
ezeknek a jelenségeknek a spirituális
vonatkozásaiban, kutatók időről időre
tudományos magyarázatokkal támaszt-
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Összeállította:
Puskás Béla

Különleges koporsók

dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter
szólt a jelenlévőkhöz. A felszólalók kiemelték, hogy az ilyen emlékhelyek egyik fontos szerepe az, hogy óvják az emberiséget
a nacionalizmustól, a háborútól, a gyűlölködéstől és az idegengyűlölettől. Az ilyen
emlékhelyek, mint amilyen a budaörsi katonai temető is, egyben a nemzetek közötti kiengesztelődés, megbékélés szimbólumai is – mint mondták.

A temetés a keresztény kultúrkörben szomorú eseménynek számít, hiszen szeretteinktől, barátainktól búcsúzunk. Egy
nyugat-afrikai, Ghána tengerparti részén
élő törzs viszont másképp viszonyul a halálhoz és ez a koporsókon is meglátszik.
A ga-adaigme törzs (amely az ország
népességének 8 százalékát teszi ki) úgy
tartja, hogy amikor valaki távozik az élők
sorából, egy másik életbe vándorol, ahol
új otthonra is szüksége van – és mi más
lehetne az, mint valami, az őt jellemzi,
amit szeretett?
Így jöttek hát létre ezek a koporsók: egy
autó a sofőrnek, egy kalapács az ezermesternek, egy hal a halásznak, ceruza a
tanárnak és még sorolhatnánk.

szerint a tárcaközi egyeztetések befejeződtek. A Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium honlapján olvasható tervezettel kapcsolatban a szakmai szervezetek
néhány ponton emeltek kifogást. Az új javaslataik sorsáról nincs információnk.

ják alá, hogy csupán az agyban lejátszódó kémiai folyamatoknak köszönhetőek
ezek a víziók.
Az Edinburgh-i Egyetem kutatói szerint ezeknek a halálközeli élményeknek
az oka az, hogy az agy magyarázatot
próbál adni olyan máskor nem tapasztalt, idegen érzésekre, melyeket egy
traumatikus esemény során érez az ember. Mindezt alátámasztja, hogy vizsgálatuk során olyan esetekben is tapasztaltak a résztvevők halálközeli élményeket,
amikor, bár úgy hitték, valójában nem is
fenyegette őket halál.
A kutatás szerint az agyban az ilyen élményeket a noradrenalin nevű hormon
idézi elő, amely a középagyban termelődik, és amely pozitív érzelmeket, hallucinációkat, és más, a halálközeli élmények során tapasztalt érzeteket és
víziókat vált ki. A tanulmány a Journal
Trends in Cognitive Sciences című szakfolyóiratban jelent meg.
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Moszkvai kirándulás

Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület szakmai
kiránduláson vett részt az orosz fővárosban, Moszkvában.
A látogatást megelőzte az orosz temetkezési-vállalat szakmai küldöttségének 2012
márciusi budapesti látogatása. (ld. Magyar
Temetkezés 2012/2.)
A magyar és orosz egyesületek kitűnő partnerkapcsolatot ápolnak, a nemzetközi szervezetben általában együtt alakítják ki az álláspontot. A moszkvai kirándulás apropóját
az idén 20. alkalommal megrendezésre kerülő Necropolis kiállítás adta.
A csoporttal utazott Balogh Károly, az OTEI
nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnöke
és Nebehaj Barbara az egyesület titkára, aki
a program és a szakmai beszélgetések során a felmerülő kérdéseket és észrevételeket tolmácsolta a résztvevőknek. A kiállítást
Yakushin Sergey, a Necropolis szervezője és
a novoszibirszki Temetkezési Múzeum alapítója nyitotta meg. Beszédében méltatta a kiállítás múltját, felidézte a kezdeti nehézségeket, hogy a szervezet idén nemzeti
tagja a lett a FIAT-IFTA-nak. A 20 éves kiállítást az OTEI levélben is köszöntötte.
A csoport a kiállításon az orosz temetkezési vállalatokkal, kellékgyártókkal, formaruhagyártókkal ismerkedett meg. A magyarországi gyártókat egyedül a Karsol kft.
képviselte, oroszországi partnere standján
színvonalas koporsó termékeket láthatott a
mintegy 1500 látogató. A nap végén állófogadással folytatódott a program, ahol a kollégák elismerően szóltak a tapasztaltakról.
Az OTEI meghívást kapott a novoszibirszki
temetkezés kiállításra, mely 2013 márciusában kerül megrendezésre.
A küldöttség a Nikolo-Arhangelszkoje temetőben is látogatást tett. A vendégeket a
temető vezetője és a moszkvai krematóriumok vezetője várta. A szakmai beszélgetések során az orosz törvényi szabályozások,
a temetkezési szokások, a koporsós ill. hamvasztásos elhelyezések aránya, a sírhelygaz-
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dálkodás, valamint az orosz szakmai képzési
lehetőségekről alakult ki kölcsönös eszmecsere. A beszélgetés után a delegáció megismerkedett a felvételi irodával, bemutatóteremmel, ravatalozótermekkel, illetve
megtekintette a hősi halottak parcelláját
és az úgynevezett „zárt kolombáriumokat”teremben lévő kolombáriumok- temetővel
(„nyitott kolombárium=szabad ég alatt álló
kolombárium).
A csoport ellátogatott a Novogyevicsji kolostorba és temetőbe is. A Novogyevicsijkolostor Moszkva délnyugati részén, a
Moszkva folyó kanyarulatában fekszik, az
UNESCO 2004-ben felvette az Világörökség
listájára. A kolostor területe a 16. század óta
temetkezési hely, cári és híres arisztokrata
családok, kiemelkedő egyházi és katonai
vezetők nyughelye. A 20. század elején a
kolostorfalon túl különálló temetőt nyitottak, ahol a művészet, a tudomány, a politika
számos ismert képviselőjét temették el, sokuk síremléke ma is látható. A temető, mint
nemzeti panteon, gyönyörűen gondozott,
számos igen értékes műalkotással díszített,
hűen tükrözi az orosz nép tiszteletét kiválóságai és halottai előtt. Sok követendő példát láttunk, amelyet remélhetőleg a közeljövőben idehaza is meg tudunk valósítani.
A delegáció egy része ellátogatott a Magyar Nagykövetségre, ahol az október 23-i
állami megemlékezésen több, mint 800
fő, többségében külföldi diplomata illetve Moszkvában tartózkodó üzletember
hallgathatta meg Íjgyártó István moszkvai
magyar nagykövet köszöntését. A kereskedelmi attasét a Karsol kft. tulajdonosai tájékoztatták az országos szakmai szervezet
moszkvai programjáról, valamint a társaság
oroszországi üzleti sikereiről.
Nebehaj Barbara

További képek megtekinthetőek az otei
facebook oldalán!
Az otei már megtalálható a
facebook-on is, folyamatosan
nyomonkövethetik híreinket.
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100 éve született Kovács Pál

Főhajtás a hatszoros olimpiai bajnok tiszteletére

A hatszoros olimpiai bajnok kardvívó, Kovács Pál, 1912. július 17-én született Debrecenben. A mesés sportolói életpályát betöltő vívó 1995-ben hunyt el Budapesten.
Születése után pontosan egy évszázaddal
később sírjánál, a Farkasréti temetőben tartott méltó megemlékezést a Miniszterelnökség részét képző Nemzeti Emlékhely és
Kegyeleti Bizottság (NEKB), valamint a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB).
A rendezvényen megjelenteket Radnainé
dr. Fogarasi Katalin, az NEKB főtitkára köszöntötte, kik között ott volt dr. Simicskó
István, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára; Schmitt Pál, a Magyar
Olimpiai Bizottság tiszteletbeli elnöke; Kovács Tamás világbajnok vívó – Kovács Pál fia
– és számos olimpiai bajnok. Külön öröm
volt a szervezők számára, hogy a Kovács Pál
nevét viselő gimnázium vezetői és tanulói – Szabó Judit és Györgyi Levente, a vívó
sportág fiatal reménységei – is részt vettek
az emlékünnepségen.
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Dr. Szakály Sándor történész, az NEKB tagjának köszöntőbeszédéből megtudhattuk, hogy Kovács Pál 1929-től a BBTE (Budapesti Budai Torna Egylet), 1931-től a
Ludovika Akadémia SE, 1935-től a HTVK
(Honvéd Tiszti Vívó Klub), 1945-től a Ganz
Vasas, majd 1954-től a Budapesti Vasas vívója volt. 1933-tól kezdődően huszonhét
éven keresztül szerepelt a magyar válogatottban. Kard- és párbajtőrvívásban is versenyzett, de kardvívásban vált világhírűvé.
1935-ben honvéd hadnaggyá avatták. A
második világháború végén két évet hadifogságban töltött, majd hazatérése után
leszerelt és a Ganz-Mávag tervezőmérnöke lett. Röviddel halála előtt nyugalmazott
dandártábornoki kinevezést kapott.
A MOB képviseletében dr. Kamuti Jenő
olimpiai ezüstérmes vívó, a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke emlékezett
meg Kovács Pálról. Beszédében személyes
anekdotái segítségével jellemezte a hatszoros magyar olimpiai bajnokot, akiről
megtudhattuk, hogy rendkívül szerény és
tisztességes jellem volt. Kovács Pál 1936tól kezdődően öt nyári olimpián vett részt
és összesen hat arany- és egy bronzérmet
nyert. Ezzel máig ő az olimpiák történetének egyik legeredményesebb kardvívója.
Pályafutása alatt az Európa-bajnokságokon, illetve az 1937-től kiírt világbajnokságokon összesen tizenkét érmet – köztük
kilenc világbajnoki aranyérmet – nyert. Ti-

zenhatszoros magyar bajnok volt. Visszavonulása után a Magyar Vívószövetség alelnöke, 1963-tól 1968-ig elnöke lett, majd
1968-tól a Magyar Olimpiai Bizottság tagja volt.
A rendezvényen a sportélet társadalmi
csoportjának jeles tagjai újfent bizonyították példamutató közösségvállalásukat.
A Honvédelmi Minisztérium és az NEKB
mellett a sportolólegenda sírján koszorút
helyezett el a Magyar Olimpiai Bizottság
és az Akadémia, a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja, a MOB Emlék- és Hagyományőrző Bizottsága, valamint a Magyar Vívószövetség képviselői is. Zárszóként Kovács
Pál egykori csapattársa, dr. Hámori Jenő
olimpiai bajnok osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. Megható pillanata volt
az esemény zárása is, amikor a megemlékezés végén a résztvevők együttesen átvonultak fejet hajtani Kovács Pál egykori
csapattársa, az alig 200 méterre nyugvó
Berczelly Tibor olimpiai bajnok sírjához, aki
szintén 100 éve született. Az ilyen rendezvényeket látva, a társadalom minden rétegének és egészének kívánjuk a hasonló
összetartását. Két héttel a XXX. nyári olimpiai játékok előtt pedig sportolóinknak
hasonló sikereket kívánunk, mint amilyeneket egykor Kovács Pál és sporttársai kivívtak maguknak.
Puskás Béla
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Szlovák kiállítás

2012. november 8–10.között kerül megrendezésre a szlovákiai
Trencinben az első Szlovák kegyeleti kiállítás. A kiállításon
magyar kiállítók is részt vesznek, valamint betekintést nyerhetünk
szomszédos országaink temetkezési szokásaiba, gyártott és
forgalmazott kegyeleti termékeikbe.

8. - 10. 11. 2012
7UHQþtQ
SLOVAKIA
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DEVOTA – IMPULS - Ausztria

A DEVOTA egy temetkezési kiállítás, melyet minden évben
Ausztriában, Riedben az IMPULS Messegesellschaft m.b.H. szervez.
A kiállításon nemcsak osztrák kiállítók vesznek részt, hanem a
környező országok temetkezési szférájában tevékenykedő cégek
is, úgy mint Németország, Hollandia, Franciaország, Csehország,
Olaszország, Magyarország, Belgium, Szlovénia és Lengyelország.
A rendezvény célcsoportjai a temetkezési vállalkozások, temetők,
temetkezési kellékgyártók és sírkőgyártók.

A Magyar Temetkezési szaklaphoz mellékelt 22/2012. kiadású DEVOTA újság a következő témákat taglalja:
Szakvásárok:
Az előszó felhívja a figyelmet az ez év
szeptember 26–28. között Hollandiában,
Gorinchemben megrendezésre kerülő
szakvásárra. Emellett ösztönöz a 201314-es kiállításokon való részvételre is a
drezdai PIETA-n, a 20. éves DEVOTA-n és
a 2014-es TANEXPO-n.
Magyar Temetkezés:
Tudósít arról is az újság, hogy 2005 óta jelennek meg, kezdetben 16 000 példányszámmal. Időközben 30-33 000 darabra
nőtt ez a szám, köszönhetően Németországnak, Svájcnak és 2012. évtől Magyarországnak, ahol az újságot mellékelik
más újságok, köztük a Magyar Temetkezési újság mellé.
Tudják, hogy miért vannak a temetőknek falai?
A főcikk arról szól, hogy a temetőket általában templomok mellé építették, amely
gyakran a város központjában volt megtalálható. Korábban a temetőket legelőként is használták, mely nagy problémát
jelentett, ezért körbe kerítették, hogy az
állatokat távol tartsák. Emellett a temető nyugalmának fenntartása is a kerítés
funkciója, hogy az embereket keresztény
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módon temethessék el, az őket megillető keresztény módon. A 16-17. századtól
helyhiány, illetve a higiénia figyelembevétele miatt a temetőket a városon kívülre kezdték helyezni. A falak, melyek „alatt”
az elhunytak fekszenek, kétségtelenül a
múlt részei.
2013. évi DEVOTA:
Az újság 9. oldalán bemutatkozik néhány
kiállító a következő évi DEVOTA kiállításról, az előszóban olvasható, hogy ezentúl
minden lapszámban lesz ilyen rovat.
A temető több, mint temetkezési hely:
Érdekes cikk található a 10. oldalon, melyben az áll, hogy a temető több mint temetkezési hely. Funkciói közé tartozik
még többek között a kulturális örökségek
továbbmentése, a ravatalozók, templomok, emlékhelyek és temetőkeresztek,
történelmi épületek és kulturális emlékművek fenntartása és gondozása. A környezet- és a természetvédelem is a felelősségei közé tartozik. A bécsi temető
több mint 600 000 sírt kezel 46 temetőn
keresztül. A felekezetek között előfordulnak konfliktusok. Különböző vallási felekezetek megtalálhatók itt, mint az evangélikus, ortodox, zsidó, iszlám, buddhista
és mormon vallásúak, kiknek a vallási rituáléik nagyban különbözhetnek, és ez
visszatetszést kelthet egymás között.
Ezekről beszélni szükséges, éppen ezért

„Vallások közötti dialógus” projektet kezdeményezett a Bécsi Temető.
Mobil hospice:
A következő cikk a mobil hospice csapatról szól, és azt taglalja, hogy miért is
jöttek létre. Ők azok, akik az élet utolsó
szakaszában az ember mellett állnak és
fogják a kezüket. Azért alakultak, hogy a
haldokló életminőségét az utolsó percekig megtartsák, stabilizálják. A testi segítség mellett lelki, pszichoszociális támogatást is nyújtanak.
Osztrák Temetkezési Akadémia:
Végezetül egy cikk van a Temetkezési
Akadémiáról, melyet 2011 végén alapította a Temetkezési Vállalkozók Szövetségi Egyesülete, valamint a Temetkezés
és Temetők Wien Kft. Az akadémia célja a
magas színvonalú egységes képzés.
Ezen kívül számos reklámhirdetés található az újság hasábjain.
Pölczman Árpád
TVDE-titkár
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Karsol
Tiszafüred

Vevőtalálkozó 2012
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Történelmi síremlékek
kiállítása
Interjú Papp Zoltánnal
Milyen indíttatásból kezdett bele a fotósorozat elkészítésébe, van-e személyes kötődése?
Fél éve még nem is gondoltam volna, hogy
sírfotókból kiállításom lesz Kecskeméten…
Alapvetően talán az érdeklődő természetem lehet az oka. Az tény, hogy fiatal korom
óta rajongok a fényképezésért. Eddig inkább
csak a családi események dokumentálása és
a természet saját örömömre történő fotózása merítette ki ebbéli ténykedésem.
A télen többször megfordultam a városban, géppel a kezemben, és a nagy hó adta
érdekes látvány több felvételre inspirált. Főleg a szobrok adtak érdekes témát. Ezeket
azután a városban szisztematikusan felkerestem és így jutottam ki a református temetőbe, ahol szintén szép szobrok találhatóak. Némelyiknek a történetének utána is
kutattam a könyvtárban és az interneten. A
szobrok fotózása közben feltűnt, hogy több
igen régi sírkő is található a temetőben.
Egyet nem tudtam elolvasni és lefotóztam
– gondolván, majd otthon a számítógépen
elolvasom. Nagyot tévedtem, mert bizony
nem sikerült…
Nem szokásom feladni elkezdett cselekvéseimet, ezért másnap visszamentem újra lefotóz-

ni az ominózus sírfeliratot. Rájöttem, hogy az
írás akkor olvasható jól, ha a fény oldalról éri,
mert a vésés árkában így árnyék keletkezik. Az
árnyék pedig szép kontrasztos „éles” kép készítését engedi. Csak hát a sírkő nem egy egyszerű tárgy – amit forgatni lehet a jó árnyékért – itt
bizony ki kell várni, hogy a napocska legyen jó
helyen és bizony csak pár percig…
Otthon így már sikerem lett és ha már elolvastam le is írtam, hogy feledésbe ne merüljék… Magával ragadott a magyar nyelven íródott, közel 200 éves szöveg, ízes
fogalmazása. Soha nem gondoltam volna,
hogy egy alapvetően szomorú tény – egy
ember halála – okán íródott megemlékező
írás – lelkesítő is lehet…
A magyar nyelv és történelem mindig is vonzott
– itt a kettő egyszerre köszönt reám a sírkőről.
No innen kezdve nem volt megállás és így
lett személyes kötődésem a témához….
Kutatómunka? Mi volt a célja?
A temetőben feltűnt a bolyongásom az
itt dolgozóknak és érdeklődve kérdezték,
hogy mit is csinálok? Amikor kiderült az ok,
akkor felhívták a figyelmem egy-két öreg
sírra, hogyha már csinálom, jó lenne elolvasni ezeket is esetleg… Amikor négy-öt
érdekes sírt sikerült „a feledés homályából”
kiemelni – otthon a számítógépen magasabb szintre emeltem a gondolatot:

A lefényképezett sír fényképe mellé – a szöveggel azonos sorba – leírtam a „kiböngészett” írást – ez lett az olvasat. A kettőt címmel elláttam és keretbe foglaltam.
Több ilyen munkát Önnek megmutattam és
biztatást kaptam a folytatásra. A dolgot talán
innentől lehet kutatómunkának nevezni.
A kutatásnak általában akkor van értelme, ha
az nem öncélú és a közjavát szolgálja. Felmerült egy kiállítás megvalósításának lehetősége a munkákból, amely inspirált a további olvasatok készítésére. Végül is majdnem
30 kép készült el. A kiállítás megvalósult a
Kulturális Világörökség Napja keretében, a
Kecskeméti Református Egyház és a Hírős
Temetkezési Kft. segítségével. A református
temető ravatalozó terében sikerült ízlésesen
tablókon bemutatni a képeket.
Vannak-e további tervei az elkészült
sorozattal kapcsolatban?
A látogatók pozitív véleményei lelkesítőleg
hatottak rám, és felmerült nagyobb léptékű
kiállítás lehetősége is – amely örömmel tölt
el. Ezen kívül még biztattak, hogy tegyem
fel a munkáimat az internetre is, hogy még
többen megismerhessék Kecskemét eme
„gyöngyszemeit”…..
Szerepel-e az elképzelései között hasonló jellegű fotósorozat készítése?
Más az elképzelés és más a valóság. Persze,
jó lenne folytatni a munkát, hiszen a református temető az ország egyik legrégebben
„üzemelő” temetője és telis-tele van csodálatos öreg sírkővel, amelyek „csipkerózsika
álmukat alusszák” és úgymond „csak” arra
várnak, hogy újból valaki elolvassa őket –
mielőtt a természet teljesen le nem koptatja
róluk az írást. Ha a munkám mellett lesz még
időm, természetesen készítek még fotókat.
Varga József
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Fejlesztések
a Le-gyen Kft.-nél
Lezsák Zsolttal beszélgetek, a LE-GYEN Kft. üzemvezetőjével, ebben
a szép új irodában, mely a cég beruházásán keresztül valósulhatott
meg. Engedjék meg, a Kedves Olvasók, hogy a beszélgetés tegező
viszonyban folytatódjon, hiszen kapcsolatunk több évre nyúlik vissza.

Arold Péter: Köszöntelek kedves Zsolt! Mióta foglalkozik a cégetek koporsógyártással?
Lezsák Zsolt: Szervusz, köszöntelek én is téged
Péter. 1996 óta foglalkozunk kegyeleti termék
gyártásával. A kft. azóta két telephelyen dolgozott, 7 évvel ezelőtt költöztünk vissza erre
a telephelyre Tamásiba. Először, csak belföldre, illetve belföldi cégek kiszolgálásával foglalkoztunk. Ezt követően Németország és
Franciaország felől kaptunk megrendeléseket. A francia oldalról két cég felé is szállítottuk termékeinket, valamint Írországi kapcsolatokkal is rendelkeztünk. Jelen pillanatban 25
fővel dolgozunk itt, Tamásiban. Magyar, szlovák, szlovén, illetve német piacra szállítunk.
Továbbra is tárgyalásokat folytatunk a régi
francia partnerrel, amely jelen pillanatban az
árról szól, de nem akarjuk elsietni a dolgot,
hiszen mint ahogy azt az üzemcsarnok avatásán is mondtam, szoros kapcsolatunk van
Pludra úrral, a Pludra Frankfurt vezetőjével,
aki a napokban jelentette be, hogy megrendelését megduplázza, amiből kiderült, annyi
munkánk lesz, hogy szerencsére bővíthetjük
csapatunk létszámát és új kollégákat kell felvennünk.
Arold Péter: A befektetés uniós támogatásból, magánerőből, vagy esetleg partneri segítségből valósult meg?
Lezsák Zsolt: Igen, a beruházás uniós segítségből valósult meg. Két projekt futott párhuzamosan egymás mellett, volt egy csarnoképítés és gépberuházás, amire az Uniótól 52
millió forintot nyertünk pályázat útján, továbbá volt egy másik pályázat, melynek alapfeltétele az volt, hogy csökkent munkaképességű alkalmazottakat kell alkalmaznunk, erre
szerződtünk mi a munkaügyi központtal és
ott 12 és fél milliónyi forint gépberuházási támogatást kaptunk. Ez a gondolat már régóta
az elképzeléseink közé tartozott és most szerencsére találtunk hozzá egy pályázati lehetőséget is. A jövő hónaptól már 3 dolgozót fo-
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gunk ennek megfelelően szerződtetni és ők
már kimondottan csökkent munkaképességűeknek való munkában fognak dolgozni.
Arold Péter: Ilyenkor merül fel bennem a
kérdés, hogy most elértétek ezt a pontot
2012-re, van e további elképzelésetek a
jövővel kapcsolatban?
Lezsák Zsolt: Igen, a jövővel kapcsolatban vannak terveink, bár kisebb elképzelések annál,
amit most megvalósítottunk, mert ez a mostani projekt hitelállományunkat és anyagi
helyzetünket egy kissé kimerítette, de tervezzük a telephely régi csarnokainak a felújítását
és egy-két gép beszerzéséhez is szeretnénk
pályázat útján támogatást nyerni.
Arold Péter: Kedves Zsolt! Köszönöm a riportot és további sikeres munkát kívánok
a LE-GYEN Kft.-nek!
Lezsák Zsolt: Köszönöm, és azt is, hogy eljöttetek.
Arold Péter
temetkezes-info.hu
a fotókat Arold Tamás készítette
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Örökzöldek a temetőben
Lomblevelű örökzöldek II.

A múltkori lapszámban ismertettük a hazai temetőkben előforduló
3 leggyakoribb lomblevelű örökzöldet. Most a ritkábban látható, de
sírok beültetésére javasolható és alkalmas örökzöldeket ismertetjük.
Ilyenek a babérmeggy kislevelű fajtái (Prunus
laurocerasus) a japán- és kúszó kecskerágó
és fajtáik (Euonymus japonicus, E. fortunei).
Szépen díszíthet még a koratavasszal nyíló, apró, keskeny levelű Erika (Erica carnea).
A nyugati országokban divatos a temetőkben a sírokat örökzöld, apró levelű madárbirsekkel (Cotoneaster dammeri, C. radicans)
fedni, ezek nyírva és egynyári virággal kombinálva nagyon dekoratívak.
A babérmeggy mediterrán származású
lomblevelű örökzöld cserje. A többnyire fényes épszélű levelek változó nagyságúak,
fajtától függően. Fényes, zöld levelei mellett
felálló fehér virágzatával is díszít. Több tucat
fajtája ismeretes, de a faiskolai forgalomban
általában 8-10 fajtával találkozhatunk. Általános szabály, hogy minél kisebb és keskenyebb a levele egy fajtának, annál jobb
a fagytűrő képessége. A fajták közt vannak
nagy- és közepes termetűek, ezeket a temető közösségi területeire javasoljuk, majd a
következő lapszámban ismertetjük. A kompakt és elterülő növekedésű fajták azonban
sírokra is alkalmasak. A legkisebb és leggyengébb növekedésű magyar fajta a „Piri”
ezt követi a „Zöld Párna”. Ezek a fajták még
egyes sírokra is ültethetők. Nagyobbak a
„Zabeliana” és „Ottó Luyken” nagyon jó télállók, méteresre is megnőnek, inkább kettős vagy családi sírokra javasolhatók. A „Zöld
Szőnyeg” és a„Mari” szintén magyar fajták nagyobb termetűek, az előző elterülő, az utóbbi gömbölyded formájú. A babérmeggyek
előnye, hogy az árnyékos, félárnyékos helyeken is jól fejlődnek, napos helyen is szépek. A hajtás fejlődés idején öntözést, télire
pedig a tövük lombbal való takarását igénylik. Ez utóbbi műveletet minden kisebb termetű örökzöld igényli, mert a lombjuk télen
is párologtat – főleg napos helyen – viszont
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a fagyott talajból nem tudják a gyökerek a
pótláshoz szükséges vizet fölvenni. Így a növény nem kifagy, hanem kiszáradhat. Ha a
növények tövét szerves anyaggal (lombbal,
fenyőgallyal, mulccsal stb. takarjuk, a talaj
nem fagy át olyan könnyen, és a növényünket nem veszélyezteti a párologtatás miatti
kipusztulás veszélye. Minél nagyobb viszont
egy örökzöld bokor, annál inkább tudja takarni saját tövét, a földig érő ágaival. De ezt
a célt elérhetjük, ha pl. kis télizöldet (Vinca
minor) ültetünk az örökzöld bokrok alá – ez
nem csak szép, de élő talajtakaróként védi a
növényeket a kifagyástól.
A japán kecskerágó a házikertekben gyakoribb, jó télálló örökzöld, fényes levelekkel, kis
piros termésekkel. Bár 2 m magasra is megnő, de nyírható, így a nagyobb területű sírokra alkalmazható, főként félárnyékos helyekre. Sárgatarka levelű fajtái is vannak, de ezek
kényesebbek, kevésbé javasolhatók. Van viszont egy felálló ágrendszerű, törpe fajtája a
„Microphyllus” amely maximum fél méteresre – nagyon lassan – nő meg és levelei is aprók. Ezzel a fajtával ritkán, de találkozhatunk a
sírokon. Sokkal ismertebbek a kúszó kecskerágó színes lombú fajtatái, de ezek is inkább
félárnyékos, árnyékos helyekre valók, 30-50
cm magasságúak, szőnyegszerű takarást
adnak. A legismertebb sárgatarka fajták az
„Emerald’n Gold” és „Sunspot”. Találkozhatunk
a „Variegatus” vagy „Gracilis” megnevezéssel is,
ez a fehér vagy sárgatarka fajták gyűjtő neve.
Az Erikával mostanában gyakrabban találkozunk, kis termete és intenzív virágdísze
miatt a sírokra is ültetik. Azonban a szárazságot és a túl meszes talajt nem bírja, fokozott gondozást, öntözést igényel. Ritkás ágrendszere miatt gyomlálást és rendszeres
öntözést igényel.

A kisméretű urnasírhoz jól illik a kistermetű erika, a virágzást
követően örökzöld lombjával díszít (kecskeméti Újköztemető)

Az örökzöld madárbírsek a parkokban
mint alacsony növekedésű, apró levelű talajtakarók szerepelnek, de néhány kisebb
és lassabban növekvő fajta – esetleges
nyírás mellett – a sírok „betakarására” is alkalmas. A bevezetőben említett növények
mellett igen dekoratív az apró, fényes levelű kislevelű madárbirs (Cotoneaster
microphyllus) melynek gyenge növekedésű fajtáját forgalmazzák a faiskolák.
Ritkábban találkozhatunk még a havasi madárbirssel, amely ágaival szorosan a
földre tapad, igen lassan nő, levelei még az
1 cm-t sem érik el. Sírokra ültetve nagyon
dekoratív, de mivel csak maximum 10 cm
magasan borítja a hantot, ezért esetleges
gyomlálásról gondoskodni kell.
Jámborné dr. Benczúr Erzsébet
egyetemi tanár
BCE Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék

6000 Kecskemét
Mátyás király krt. 38.
temetokerteszek@gmail.com
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A babérmeggy kistermetű és jó fagytűrő fajtája a
Zabeliana szépen díszíthet egy kettős vagy családi sírt

A babérmeggy igen dekoratív virágzása április végén, május elején, a virágzatok helyén őszre
fekete termések fejlődnek, amelyek szeptember-októberben szintén díszítenek

A tarkalevelű kúszó kecskerágó Sunspot fajtájának
dísze a levelek közepén megjelenő sárga folt

A különféle örökzöldek és lombhullató cserje együttes alkalmazása: Az előtérben törpefenyő, mellette örökzöld japán
kecskerágó, mögötte mahónia és a hátteret a bordó levelű sóskaborbolya adja (hódmezővásárhelyi Evangélikus temető)

Az Erika kora tavaszi színpompás
virágzása egy hónapig is díszít

Az első világháborús hősök emlékét idéző temetőrészlet,
a jelképes sírkövek előtt örökzöld madárbirs pompázik
(hódmezővásárhelyi Kincses temető)
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A temető évszázados képét őrző sírkövei közé ültetett örökzöld, tarka
levelű kúszó kecskerágó (hódmezővásárhelyi Kincses temető)

21

magyar temetkezés

Nemzetközi Krematórium Konferencia
A hamvasztások trendje, a HT Kft. és Ehmann József technológiája

Ez évben Toulouse-ban került sor a franciaországi
krematóriumüzemeltetők
éves találkozójára, 2012. szeptember
26-án. Párizsi tudósítónk, Maleczky Péter készített összefoglalóját olvashatják
az alábbiakban, melyből kiderül, milyen
kihívásokkal számolnak a francia temetkezési piac szereplői, tapasztalataik számunkra is tanulságul szolgálhatnak. Különösen felhívom figyelmüket Desnoyers
úr kommunikációs előadására, amelyet a hatékony lobbitevékenységről tartott. Érdekes beszámolót olvashatnak a
hamvasztókemence-gyártók európai szereplőiről is, akik nagy tisztelettel követik
nyomon a magyarországi kemencegyártó HT Kft. fejlődését, mint az innovatív fejlesztésekben figyelemre méltó múltat felhalmozó társaságot.
A francia temetkezési ipar magas fokú
szervezettségét jól illusztrálja az a tény,
hogy a mesterség ágazatonként jelentős
mértékben szerveződik különböző szakmai tömörülésekbe. A több mint 65 millió lakost számláló országban jelenleg 150
krematórium üzemel, és tevékenységüket közös szervezetük az UGCF (Union des
Gestionnaires de Crématoriums Français)
a Franciaországi Krematóriumüzemeltetők Szövetsége hangolja össze. A szervezetnek egyre komolyabb kihívásokkal
kell megbirkóznia, hisz a 2011-es esztendőben az ezredfordulóhoz képest a hamvasztások aránya már megduplázódott
hogy mára elérje a 30%-os arányt a temetésekhez viszonyítva.
A találkozó programját a szervezők a lehető legváltozatosabban próbálták összeállítani, hisz az egyszerre volt egy kifejezetten
magas színvonalú konferencia, de ugyanakkor egy jól megszervezett kiállítás is, és
természetesen a találkozó színhelyén kötetlen szakmai eszmecserére is lehetőség
adódott a résztvevők között.
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Az első előadó JEAN-MICHEL PHILIP úr
volt, a Párizs környéki nagyüzemi gázszolgáltató SIGEIF vállalat részéről, aki jó néhány gyakorlatias tanáccsal segítette a
krematóriumüzemeltetőket abban a témában, hogy hogyan tudnának egy majd
20%-os gázszámlacsökkenést elérni változatlan energiafelhasználás mellett. Franciaország egyre növekvő gázbehozatalra
szorul, és a földgáz világpiaci ára óhatatlanul követi a kőolaj árfolyamváltozásait.
Mindazonáltal, a nagyüzemi felhasználók
és közöttük a krematóriumüzemeltetők is
mérsékeltebb gázárakat tudnak kialkudni
– ezáltal jelentős megtakarításokat elérve – ha jó időben előre lekötött éves szerződéseket próbálnak elérni és lehetőség
szerint fogyasztói csoportokba tömörülve, közösen lépnek fel a tárgyalásaik során.
Lényeges azonban, hogy a későbbiekben
a fogyasztói viselkedésük ne nagyon térjen el az előre lekötött feltételektől.
Juan Antonio Zarco a Hygeco cégcsoport spanyolországi igazgatója arról
értekezett, hogy a gazdasági recesszió miatt egyre nagyobb az országában a temetkezési ipar privatizációs üteme. Korábban,
főleg a hamvasztási szektor teljesen állami kezelésben volt, viszont a költségvetési
megszorítások miatt az önkormányzatok
egyre kevésbé bírják tartani a hamvasztási szolgáltatások színvonalához szükséges
befektetési ütemet.
Emlékeztetőül megjegyzendő, hogy Franciaországban az önkormányzatoknak és
a területi kollektivitásoknak még jelentős
szerepük maradt a krematóriumok működtetésében. A három jellemző helyzetből az elsőben a krematóriumok működtetése, annak minden anyagi vonzatával
együtt teljesen az önkormányzatokra hárul. A második esetben a helyi és területi kollektivitások megmaradnak ugyan,
mint teljes jogú tulajdonosai a krematórium területének, épületeinek és berende-

zéseinek, de 10-15 éves működési engedély keretein belül annak működtetését
magánvállalkozóra bízzák. A harmadik
esetben pedig a krematórium koncesszióként működik, ami abban áll, hogy a vállalkozó saját területén, saját épületeiben,
és a maga által telepített berendezéseivel
(amit azonban privát pályázati kiírás után
engedélyeztetnie kell!) gyakorolja a hamvasztás szolgáltatását és ezután fizet koncessziós jogot a kollektivitásoknak 20-25
éves szerződések keretében.
A konferencia talán legérdekesebb előadásában Stephan Desnoyers kommunikációs szakember azokat a lehetőségeket
vázolta fel, amelyeket a temetkezési szakmának ki kellene aknáznia ahhoz, hogy
eredményesen tudja képviselni a mesterség érdekeit a törvényhozás szintjén. Egyszóval: hogyan lehet kidolgozni egy jól
működő „temetkezési lobby” tevékenységet azért, hogy a törvények ésszerű keretek között maradjanak a temetkezési szakmára vonatkozóan.
A szakma sajátosságait figyelembe véve az
előadó arra a következésre jutott, hogy az érdekképviselet során a leggyakoribb hibák :
– a túl késői reagálás,
– az egyedi esetekre korlátozódó reagálás,
– a szakma alapvető politikai tendenciákkal
próbál szembemenni,
– a szakma érdekképviselete csakis a reagálásokra korlátozódik és nem kezdeményez.
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Ezzel szemben a hatékony érdekképviselet
feltételezi :
– Az alapvető és hosszú távú politikai tendenciák ismeretét és figyelembe vételét.
– A kezdeményezést.
– Az időtényező figyelembe vételét.
– A folyamatos aktivitást és kommunikációs munkát.
Az előadó arra is kitért, hogy célszerű lenne az európai országok szakmai szervezeteinek intenzívebb egymás közti kommunikációjára azért, hogy ezáltal is javuljon a
törvényhozó irányába kifejtett konzultációs
szerepük.
Angliából érkezett a következő felszólaló Sandy Sullivan úr, aki a biohamvasztásnak vagy „rezomáció” -nak nevezett eljárásról tartott előadásával váltott
ki vegyes érzelmeket a szakmai hallgatóság soraiból. Nem többről és nem kevesebbről van szó, mint hogy az elhunytakat
a „rezomáció” során speciális kemencékben
szabályszerűen megfőzik 350 C° -on tömény nátrium hidroxid oldatban. Ismerve
a marólúg fehérjebontó hatását, a csontvázon kívül minden eltűnik a művelet következtében, amit az előadó majd minden
második mondatában „környezetbarátnak”
nevezett. Idáig az eljárás hívei csak az USAban találtak támogatókra, és csak remélni
tudjuk, hogy Sullivan úrnak jó egészséget
és sok sikert kívánva a találmányát még jó
darabig nem látjuk viszont Európában.
Az előadásokat az egészségügyi minisztérium szakreferense jean-luc richon zárta le, aki nagyvonalakban foglalta össze a
hamvasztásra vonatkozó törvényi szabályozók várható alakulását 2018-ig. Tekintve a hamvasztások számának növekedési
dinamikáját, várható, hogy arányuk 2018ra jóval meghaladja az 50%-ot. Ez pedig
jelentős kihívásokkal fog járni. Elsősorban
bevezetésre fognak kerülni azok a környezetvédelmi szigorítások, amik megkerülhetetlenné teszik azt, hogy minden egyes
működő kemence csakis leválasztó egységgel egybekötve működhessen. Ez több
mint 60 helyszínt jelent Franciaországban
és 30 helyszínen teljes, a kemencékre is vonatkozó újratelepítésre is szükség lesz.
Anélkül hogy az előadó részletekbe bocsátkozott volna, előrevetítette azt is, hogy
várhatóan a hamvasztókoporsók területén
is egységesebb szabályzók fognak életbe lépni és a hamvasztások csak hitelesí-
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tett minőségű koporsókban történhetnek
meg. Ugyanúgy jelenleg komoly viták folynak arról is, hogy milyen módon lehetne
változtatni a hamvasztás során viselt öltözékek összevisszaságán, ami jelentős környezetvédelmi terhelést jelent.
Ahogy említettük, a találkozó egyben egy
jól megszervezett kiállítás is volt, ahol 4
„nehézsúlyú” krematóriumgyártó is képviseltette magát, ezek a FACULTATIVE
Technologies, az ATE Technologies Franciaországból, az IFZW német cég Zwickau-ból
és a GEM MATTHEWS olasz cég Udinéból.
A standokat egyenként meglátogatva elmondható, hogy a gyártók kiválóan látják
a fejlődés tendenciáit, mert termékeik valamennyien és egységesen kínálják a megkerülhetetlenné vált alapszolgáltatásokat:
1. Környezetvédelem: Mindegyik gyártó
kivétel nélkül leválasztó berendezéssel
ajánlja a kemencéit. Vagy saját gyártmányú,
vagy pedig a saját márkanévvel szereplő
berendezésekről van szó (a FACULTATIVE
Technologies esetében). Látszik hogy ez a
belépő az európai piacra !!
2. Számítógépes – informatikai háttér:
Mindegyik gyártó kifejlesztette. Kinél fejlettebb, kinél kevésbé fejlettebb változatban.
Alapvető követelmény, hogy a hamvasztások minden fázisa informatikailag látható,
nyomon követhető és archiválható legyen.
A gyártók és a működtetők közös érdeke
hogy minden egyes berendezés működése szinte „egyenes adásban” követhető legyen az üzemeltetésük és a karbantartásuk
optimalizálása végett.
3. Karbantartási szolgáltatások: Talán
ezen a téren számít a leginkább a tőkeerő,
ugyanis mindegyik cég, ha telepíteni tud egy
saját kemencét egy létező másik mellé, akkor
elvállalja annak a rendszeres karbantartását is, bármilyen gyártmányról is legyen szó.
Ez történt az egyik külföldi gyártó esetében is,
aki kitartó munkával bejutott a francia piacra
(ott már 6 telepítéssel büszkélkedhet). Nemrégen sikerült eladniuk egy saját gyártású kemencét Biarritz-ban saját leválasztó egységgel együtt és ezentúl karban fogják tartani a
párban működő Facultative kemencét is.
Franciaországban a FACULTATIVE Technologies és az ATE Technologies a két piacvezető, de a külföldi gyártók is komoly
áldozatokat készek megtenni a bejutás érdekében. Nem lehet kétséges, hogy ez je-

lentős versenyt fog eredményezni, ami
főleg az árakban és a szolgáltatások kiterjedésében fog jelentkezni. Erre is kiváló
példa lehet a biarritz-i eset ahol a külföldi
gyártó elvállalta, hogy a másik gyártmányú
kemencéhez leválasztó berendezést is illesszen. Érdekes módon a kiállításnak, ha
közvetve is, de magyar vonatkozása is volt.
Valamennyi gyártó standjánál, amint Magyarországról hallottak felkapták a fejüket
és Ehmann József, a HT Kft. igazgatója felől
érdeklődtek. Nem véletlenül...
Ugyanis mindegyik gyártó standjánál, arra
az alapvető kérdésre, hogy a kemencéiknek mennyi az átlagos gázfogyasztása
hamvasztásonként a következő adatokat
kaptuk, ha egy kisebb méretű kemencét
veszünk alapul (8-10 hamvasztás/nap):
FACULTATIVE Technologies:
Ã 20 m3 / hamvasztás
ATE Technologies Franciaországból
Ã 15–20 m3 / hamvasztás
IFZW német cég Zwickau-ból
Ã 20–25 m3 / hamvasztás
GEM MATTHEWS olasz cég Udinéból.
Ã 25 m3 / hamvasztás
A jelek szerint a gyártók nagyon is „képben
vannak” arról, hogy jelenleg a HT Kft. által
gyártott EW típusú kemencék energiatakarékossági szempontból magasan lekörözik a
legtőkeerősebb gyártók termékeit is. Elképzelhető, hogy a jelenlegi kiegyenlített versenyhelyzetben milyen áttörést tudna elérni
az a tőkeerős krematóriumgyártó, aki ezentúl az idáig még elhanyagolt energiatakarékosságot is a marketingtevékenyégének közepébe tudná állítani.
De létezne egy másik forgatókönyv is: képzeljük el, hogy a HT Kft. végre hozzájut azokhoz
a támogatásokhoz és fejlesztési alapokhoz,
amelyek nem nélkülözhetők az eredményes
marketingtevékenységéhez és egynémely
technológiai fejlesztéshez főleg a leválasztó
berendezések területén. Ezek nélkül nagyon
nehéz az európai piacra kijutni.
Jó lenne a céget az UGCF következő konferenciáján és más európai fórumokon kiállítóként elképzelni, amint széles mosollyal
kommunikálja az összegyűlt szakmai közönségnek, hogy amíg itt arról értekeznek, hogy
hogyan lehet ügyesen a gázárakról tárgyalni, addig kérnénk tisztelettel a mi gázfelhasználásunk mennyiségére felfigyelni.
Balogh Károly
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Isten gyermeke
a viharban
Török Marcell, plébános

Névjegy: Török Marcell plébános. 1942. július 15-én, Jutában született. Általános iskolai
tanulmányait szülőfalujában, középiskoláit
Sopronban végezte. 1962-ben vonult be sorkatonai szolgálatra. 1962. december 8-án,
hadgyakorlat közben – műszaki hiba miatt
– a katonákat szállító teherautó gyorsvonatnak ütközött. Tíz társa közül egyedül maradt
életben. A klinikai halál állapotából hozták
vissza. Felgyógyulása után, hallgatva Isten
szavára, teológiai tanulmányokba kezdett.
1972-ben, Lékai László püspök, a kaposvári
Szent Margit-templomban szentelte áldozópappá. Az első szentmisét Kaposfüreden,
1972. október 8-án celebrálta. Lelkészi pályájának állomásai: Tab, Sümegcseli, Attala,
Fonó, majd Kaposszerdahely. Tökéletes megértést sohasem várt az emberektől. Meggyőződése szerint, az, csak Isten által lehetséges.
1996. május 7-én vasmeteorit csapódott be
Török Marcell kaposfüredi telkére. Isteni jel,
korábbi elhatározására – Mária házát ezen
a helyen kell megépíteni. A ház megépült.
Marcell atya, most 70 éves. Vallja, kétszer
született és születését mindkétszer Istennek
köszönheti. Példaképe Mindszenty József
hercegprímás – lakásában jelentős mennyiségű Mindszenty-relikviák találhatóak.
Önvallomás: Az embernek ahhoz, hogy
megtanuljon igazán létezni, önmagát kell
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feltalálnia. Az az arc, amelyet e sorok közvetítenek, nem a lelke az embernek. Az arc
és a lelke között szinte nincs közvetlen kapcsolat. Az ember ajándékba kapta a lét lehetőségét. Ez az ajándék óriási felelősség
minden ember számára.
Korunk egyik rákfenéje, hogy az emberek kételkednek önmagukban, pedig minden embernek küldetése van. Ez ad értelmet az életnek. A boldogságunk nem azt jelenti: kapni,
fogyasztani és a hatalmat birtokolni. A boldogság azt jelenti: adni és megvalósítani.
Az emberek nem gondolnak arra, hogy
a legnagyobb kihívás a saját identitásuk
megtalálása. A kihívásnak lelki többletet
kell felmutatni, amely missziót jelent.
Ez a missziós munka számomra 50 évvel ezelőtt kezdődött, a katonai baleset napján.
Ezen az estén lelkem átment a másik partra.
Éreztem, nem vagyok egyedül, mert tudtam,
hogy „bennem van az Isten országa”. Azon a
hózivataros, sötét éjszakán kaptam meg hivatásomat, azt, hogy a világ világossága legyek.
Szent Péter mondta: „Vajon ki árthat nektek,
ha buzgók vagytok a jóban? Még ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok.
Ne rettegjetek tőlük, s ne riadozzatok, hanem
szentül őrizzétek szívetekben az Úr Krisztust.
Mindig álljatok készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki reménységtekről kérdőre von titeket.” I Péter 3,14-15.

Az igazságnak bennem kellett először
meggyökeresednie, az életemnek részévé
kellett válnia.
Istent és az embereket Somogyországban
szolgáltam, mint Isten Gyermeke, a viharos időkben. A szolgálatom során gyakran kerültem viharba, de Jézus ott volt
életemnek a hajójában, és amikor kértem,
segített könnyebbé tenni szolgálatomat.
Szent János apostol írja a 15,20 versében: „Ha engem üldöztek, Titeket is üldözni fognak.” Az üldözés annak a jele, hogy
amit csinálunk, az jó. Számolnom kellett
azzal, hogy ha elkötelezem magamat egy
eszmének, küldetésnek, ellenállásba fogok ütközni.
Magyarország Mária országa, de Máriának
nem volt háza Magyarországon. Ezt a házat nekem kellett megépíteni. Munkámat
a Mária Háza Európában Alapítvány segítette, amely megteremtette vállalásunk
anyagi fedezetét és irányította az építkezést. A Mária Házának alapkövét és harangját Győrben, II. János Pál pápa áldotta
meg. Amit Isten elkezdett, azt nekünk kellett folytatnunk. Az Úr általunk, rajtunk keresztül valósítja meg terveit. Tudjuk, hogy
„övé az ország, a hatalom, minden tisztelet
és dicsőség, általa, vele és őbenne”.
Puskás Béla
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