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SZENT ADALBERT
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Napjaink temetkezési szokásairól
Napjainkban a temetkezési szokások gyökeresen megváltoztak. Ez a változás összefüggésben
van azzal a ténnyel, hogy az emberek életmódja
is gyökeres átalakuláson ment keresztül. Vannak,
akik még mindig a koporsóban történő temetkezést tartják a legmegfelelőbbnek, viszont egyre
többen választják a holttest elhamvasztása után
az urnás temetkezési formát. Plébániatemplomunkban az urnakápolna kialakításának gondolata azért merült fel bennünk, mert szeretnénk
alkalmazkodni ehhez a szemléletváltáshoz.
Veszprémvarsányban és környékén eddig urnás temetkezés csak a földbe helyezve, a temetőkert területén volt lehetséges. Ezentúl szeretnénk
lehetőséget biztosítani arra is, hogy a templom
megszentelt falai között helyezzék végső nyugalomra elhunytjaikat azok, akik különböző okok
miatt nem a temetőkertet választják.
Milyen előnyökkel jár
a templomi urnás temetkezés?
Azok számára, akik településünkről messze költöztek, nem egyszer problémát jelent a hozzátartozók
sírjainak gondozása. A templomban lévő urnakápolnában történő végső nyugalomra helyezés sok
szempontból előnyös. Tiszta, esztétikus környezetben vigyázunk elhunyt szerettei földi maradványaira, minden erőnkkel igyekszünk az Ön számára
biztosítani a hozzáférést az emlékezés perceiben.
Költséghatékony. – Az urnakápolnában történő
elhelyezés a koporsós temetkezéshez képest lé-
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nyegesen kisebb anyagi terhet ró a gyászoló családra.
Csendes és ünnepélyes búcsúvétel a templomban. – A templomban, az urnakápolna melletti szakrális térben nyugodt, csendes helyet kínálunk a szeretteitől való búcsúvételnek.
Milyen urnahelyek igényelhetők?
Az urnafalban 20 darab standard (egyes) és 10
darab ún. családi (kettes) urnahely került kialakításra.
urnatípus szélesség

magasság mélység

standard
(egyes)
családi*
(kettes)

30 cm

30 cm

35 cm

30 cm

30 cm

65 cm

urnatípus kisebb
standard 2 db
(egyes)
családi*
3-4 db
(kettes)

nagyobb
1 db
2 db

* A családi urnahely „bejárata” 19,5 cm.
Mennyibe fog kerülni egy urnahely?
Milyen költségekkel lehet számolni?
Minden egyes urnahely 10 éves időszakokra váltható meg. Tíz év letelte után újra meg kell váltani.
Amikor a meglévő urna mellé 10 éven belül egy
másik urna kerül, az üzemeltető „rátemetési díjat”
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nem számol fel. (A megváltás azt jelenti, hogy az
urnahely felett a hozzátartozó nem tulajdonjogot,
hanem ún. rendelkezési jogot vásárol magának.)
1 Az egyházi búcsúvétel és egyéb
járulékos költségek 2018-tól
40.000,- HUF, amely tartalmazza:
a
b
c
d

a lelkipásztor illetményét, útiköltségét,
az orgonista/kántor illetményét, útiköltségét,
a templom közüzemi díjait,
2 alkalommal (halálozáskor és temetéskor)
történő kiharangozást,
e a ravatal előkészítését, az urna elhelyezését, a
záró (fed)lap rögzítését,
f az irodai adminisztratív munkát, az anyakönyvezést,
g a gyászjelentés és emléklap készítését, kifüggesztését a hirdetőtáblákra,
h a búcsúvételi szertartást követően az elszáradt
koszorúk és virágdíszek eltávolítását.
2 Az urnahely felett megszerzett rendelkezési jog költsége tartalmazza:
Standard (egyes) urnahely: 50.000,- / 10 év)
Családi (kettes) urnahely: 70.000,- / 10 év)
a az urnahely megváltását 10 évre,
b az urnahelyet lezáró fedlapot, (a fedlap feliratozásának ügyintézése és annak költségei a hozzátartozókat terhelik.)
c az irodai adminisztratív munkát, nyilvántartásba vételt, szerződéskötés költségeit,
d az urnakápolnához való hozzáférés biztosítását a nyitvatartási rend szerint,
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e az urnakápolna őrzését vagyonvédelmi eszközök üzemeltetése segítségével,
f az urnakápolna rendben tartását, takarítását.
Mi lesz a fedlappal?
Az üzemeltető egyházközség minden egyes urnafülkéhez biztosítja a fülkét lefedő fényes felületűre
csiszolt márványlapot, amelyre a hozzátartozók – a
kőfaragó mester segítségével – felírathatják az elhunyt nevét, születési és elhalálozási dátumát, valamint egy idézetet, amely méltó módon fejezi ki a
hozzátartozók gyászát. Az üzemeltető által biztosított anyagtól és betűformától eltérni nem lehet.
Mi a teendő akkor, ha egy meglévő urna
mellé egy másik urna kerül?
Ha időközben egy már elhelyezett urna mellé egy
másik kerül, akkor az urnafülke megváltása a megváltási idő (10 év) letelte előtt nem szükséges.
Hogyan lehet lefoglalni és megvásárolni
az urnahelyeket?
A hamvak urnakápolnába való elhelyezése ugyanolyan eljárás szerint történik, mint a koporsós
temetés. Mindössze egy szerződést kell aláírnia
Önnek és az Üzemeltetőnek, amelyben mindkét
részről az urnafülke használatával kapcsolatos keretfeltételek elfogadása történik. Lehetőségében
áll már most lefoglalni és megvásárolni azt az urnafülkét, amelyben majd szeretteit kívánja végső
nyugalomra helyezni.
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Mi a teendő, ha valaki eltávozik, és szerettei gondoskodni kívánnak az elhunyt végső
nyugalomra való helyezéséről?
1 Vegye fel a kapcsolatot a temetkezési vállalat ügyintézőjével (elérhetősége a füzet végén található). A temetkezési vállalkozó külön
költséget számolhat fel az általa végzett tevékenységért.
Miben tud még segíteni Önnek
a temetkezési vállalat munkatársa?
a Halotti papírok intézése a kórházban
b A hamvak hazaszállítása a búcsúvétel
		 helyszínére, a szertartásra való kihelyezése
c Az urnatároló edény kiválasztása
		a hozzátartozókkal
d Urna elhelyezése az urnafalba,
		 urnahely fedlapjának rögzítése
e Igény szerinti virágdíszítés kivitelezése,
		 a virágdíszek templomba történő
		szállítása
2 Kövesse az ügyintéző tanácsait, majd tűzzék
ki a búcsúvétel időpontját, amit egyeztessenek
le azonnal a lelkipásztorral.
3 Beszéljék meg a búcsúztató szertartás részleteit a lelkipásztorral.
4 Vegye fel a kapcsolatot az egyházközség temetési ügyekkel megbízott lelkipásztori as�szisztensével, akinek segítségével töltse ki az
anyakönyvezéshez szükséges adatlapot. Kérjük, csatolja hozzá a halottvizsgálati hizonyítvány és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.
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5 Az egyházközség temetkezési ügyekkel
megbízott lelkipásztori asszisztense segítségével (elérhetősége a füzet végén található) válassza ki az Önnek megfelelő
urnafülkét, és írják alá mindketten az urnafülke megváltásáról szóló szerződést. Őrizze meg jól az Ön példányát legalább 10
évig! Az urnafülkét záró fedlapot vegye át és
végeztesse el a feliratozást a kőfaragó mesternél (elérhetősége a füzet végén található).
6 A kitűzött időpontban a gyászszertartás keretében a hamvak elhelyezésre kerülnek az urnakápolnában. Élje meg a lehető legteljesebben a gyász pillanatait!
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Ügyintézőink
1 Horváthné Volf Mónika
lelkipásztori asszisztens
Cím: 8438 Veszprémvarsány, Kossuth L. u. 68.
Tel.: +36 (30) 479 8770
E-mail: hvolfmonika@gmail.com
2 Slánicz Ervinné Edina
temetkezési ügyintéző, virágkötő
Cím: 9089 Lázi, Zrínyi u.
Tel.: +36 (20) 973 3470
E-mail: eslaniczne@gmail.com
Hívható: 0–24 óráig
3 Elischer Balázs
orgonista, irodavezető
Cím: 9091 Ravazd, Fő u. 10.
Tel.: +36 (20) 582 3737
E-mail: bajoncillo@gmail.com
Iroda: hétfőnként, 18.00–19.30 óráig
Veszprémvarsány, Kossuth L. u. 51., 2. ajtó
4 Fata Ferenc
temetőgondnok
Cím: 8438 Veszprémvarsány, Jókai u. 4.
Tel.: +36 (20) 430 7446
5 Kovács Ferenc Márton
kőfaragó mester
Cím: 9091 Ravazd, Országút 77.
Tel.: +36 (70) 235 6339
E-mail: ferencmarton55@gmail.com
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Fontosabb információk
Az urnakápolna helye:
Szent Adalbert Plébániatemplom
8438 Veszprémvarsány, Kossuth L. u. 51.
285. hrsz.
Az urnakápolna üzemeltetője:
Szent Adalbert Plébánia,
8438 Veszprémvarsány, Kossuth L. u. 51.
Adószám: 19898728–1–08
Bank: Nyugat Takarék Szövetkezet
59300302–10000489
A plébánia hivatalos képviselője:
Hortobágyi P. Arnold OSB plébános
A képviselő székhelye és elérhetősége:
9090 Pannonhalma, Vár 1.,
+36 (30) 920 22 46
arnold@osb.hu
Felettes egyházi hatóság:
Pannonhalmi Főapátság
9090 Pannonhalma, Vár 1.
+36 (96) 570 115
hivatal@osb.hu
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Az urnakápolna nyitvatartása
Rendes nyitvatartás
Szombatonként
8.00 – 16.00
Vasárnaponként
8.00 – 12.00
Hétköznapokon
kulcs kérhető Horváthné Volf Mónika
lelkipásztori asszisztenstől.
Cím: 8438 Veszprémvarsány, Kossuth L. u. 68.
Tel.: +36 (30) 479 8770
Rendkívüli nyitvatartás
Karácsony napján
Karácsony másnapján
Halottak napján
Mindenszentek ünnepe
Nagypénteken
Nagyszombaton
Húsvétvasárnap
Húsvéthétfőn

8.00 – 16.00
8.00 – 16.00
8.00 – 22.00
8.00 – 22.00
8.00 – 20.00
8.00 – 22.00
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00

További információ
4plebania.hu/temetes-gyasz
4plebania.hu/urnahelyek-vv
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KOVÁCS KEGYELET 2007 BT.
Temetkezés
Pannonhalma, Szabadság tér 13/a.
+36 (96) 471-076
+36 (20) 291-6561
Ügyintéző:
SLÁNICZ ERVINNÉ EDINA
Virágporta
Veszprémvarsány, Rákóczi út 1.
+36 (20) 973-3470
0–24 óráig hívható
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NÁLUNK VÁRJÁK
A FELTÁMADÁST

