
 

  

 

 

 

 

Sajtóközlemény 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 „A Zalaegerszegen található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása ” című, 

34-103/2017. Nyt.számú projekt megvalósítására megkötött támogatási szerződés 

keretében megvalósuló felújítás 

 

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Magyarországon fellelhető I. 

világháborús hadisírok rendbehozatalához szükséges költségvetési eszközök biztosításáról 

szóló 1551/2016. (X. 13.) Korm. határozatban kapott felhatalmazás alapján pályázatot írt ki a 

magyarországi temetkezési helyen található I. világháborús hadisírok és emlékművek 

rendbetételére, felújítására, helyreállítására.  

A pályázat célja a magyarországi temetkezési helyen található I. világháborús hadisírok és 

emlékművek rendbetétele, felújítása, helyreállítása, az elhanyagolt, forráshiány miatt nem 

megfelelően gondozott I. világháborús hadisírok és emlékművek állagmegőrző karbantartása 

és felújítása, valamint az I. világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezet, a közös 

értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás erősítése. 

 

Az Önkormányzat 2016. december 21-én nyújtotta be pályázatát a HIM-HF16 kódszámú 

pályázati felhívásra.                                                                                                                                                                         

Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Centenáriumi Pályázati 

Igazgatósága 2017. május 31-én kelt Határozatában nyújtott tájékoztatást a Támogatási 

döntésről. 

A Zalaegerszegen található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása című projekt 

célja:  

Az I. világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezet ébren tartása, a közös értékeken, 

történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás erősítése.  A hadisírok és 

emlékművek amellett, hogy megőrzik az I. világháborúban részt vevő katonák emlékét, 

felhívják a figyelmet a világháború veszteségeire, áldozataira, örök mementóul szolgál, hogy 



a világháborús borzalmak többé ne történhessenek meg. Tekintettel arra, hogy az 

emlékművek a temetőkben helyezkednek el, mindezekre eredményesen hívhatja fel a lakosság 

figyelmét. 

Támogatási Szerződés összege: 

BRUTTÓ 30.943.590,-Ft. 

Projekt időtartama a Támogatási Szerződés alapján: 2017. augusztus 1.- 2017. december 31. 

Műszaki tartalom: 

Jelenlegi állapot: 

Az olasz temető 1927-ben épült. 1400 sírhelyet számlál.  A temető az egykori zalaegerszegi 

hadifogolytábor területén található. A számozott műkő keresztek alatt olaszok, a sisakos 

emlékművek alatt magyar honosságú és más nemzetek fiai is nyugszanak. Az önkormányzat 

kegyeleti parkként tartja fenn. 

Botfai köztemető: 1982 óta tartozik Zalaegerszeghez. A város negyedik legnagyobb 

temetője. Az egész temető egy sírmezőnek tekintendő. A temetőben található az I. 

világháborús hősök tiszteletére emelt hősi emlékmű. 

Zalabesenyői köztemető: A város legrégibb, a XIII. századtól működő temetője. Jellemző rá, 

hogy a temetkezés a templom körül alakult ki, mely egyértelműen a keresztény szokásokkal 

hozható összefüggésbe. A templom mellett található az I. világháborúban hősi halált halt 

hősök emlékére készített emlékmű. 

Pályázat műszaki tartalma: 

     Olasz Hősi Temető:  

-  670 db sisakos emlékkő földön emlékkövek bontása, új beton alap készítése, új 40X40 

járdaalap helyezése az emlékkövek fogadására  

 -  400 db sisakos emlékkő földön újragyártás 

-   270 db sisakos emlékkő földön tisztítás, javítás, impregnálás  

-   térkőburkolat építése, bevágási szelvény bővítése, kerti szegély építése, bazaltkőzúzalék 

terítése, kapun belül 315 m2 

 -  5 db DÍSZFA TELEPÍTÉSE 

 -   60 db cserje telepítése  

Zalabesenyői Köztemetőben: emlékmű tisztítása, repedések kihézagolása, mélyvésett 

betűkből festék maradványok kifaragása (746 db) és átfestése arany festékkel, emlékmű 

hidrofóbizálása, osztályozott mészkő murvás feltöltés emlékmű körül. 

Botfai Köztemetőben: emlékmű tisztítása, repedések kihézagolása, mélyvésett betűkből 

festék maradványok kifaragása (787 db) és átfestése arany festékkel, emlékmű 

hidrofóbizálása, osztályozott mészkő murvás feltöltés emlékmű körül. 

 



Pályázattal elért eredmények: 

Fontos kötelességünk, hogy a hősi áldozatok emlékműveit, amelyek az emlékezés mellett 

üzenetet hordoznak a jövő nemzedékei számára,  méltó módon és környezetben őrizzük meg. 

Az önkormányzat mindig példásan ügyelt a város szobrainak megőrzésre, igyekszik 

valamennyi köztéri alkotás, emlékmű állagát megőrizni, azonban ez csupán önerőből nem 

lehetséges. A pályázat eredményeképpen az I. világháborús hadisírok és az emlékművek 

alapját teljes körűen felújítjuk, továbbá a tisztítással megújulnak az emlékkövek, amellyel 

kötelességünknek eleget tudunk tenni. 

 


