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Sajtóközlemény 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 „A Botfai köztemetőben található I. világháborús hadisírok felújítása” című, 308-

8/2019. 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 2018. december 4-én nyújtotta be pályázatát a HIM-HF16 kódszámú 

pályázati felhívásra.                                                                                                                                                                         

Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2019. április 3-án kelt 

Határozatában nyújtott tájékoztatást a Támogatási döntésről. 

 

Helyzetleírás:  

Botfa településrész 1982 óta tartozik Zalaegerszeghez, a város negyedik legnagyobb 

temetője. Az egész temető egy sírmezőnek tekintendő, amely magaslaton fekszik és ahonnan 

pompás kilátás nyílik minden irányba.  

A temetőben található a Kollarits Ferenc egykori Igazgatótanító tervei szerint a község 33 hősi 
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halottjának emléke. A régi és új terület között vezető útnak két oldalán ültettek a családtagok 

33 fát és minden fa előtt fa kopjafa állt, a hősi halottak nevével. Az oszlopokat 8 kivételével a 

hősi halottak hozzátartozói faragták. A fa kopjafák közül napjainkban néhány darab található a 

temetőben, amelyek nagyon rossz műszaki állapotban vannak. 

 

A Botfai köztemetőben lévő fa kopjafák felújítása című pályázat célja:  

Zalaegerszeg városa fontosnak tartja megőrizni a katonák emlékét, tartozzanak bármely 

nemzethez is. A város vezetése folyamatosan odafigyel valamennyi világháborús emlékműre, 

karbantartására, azok rendezettségére. 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 a fa kopjafák a temetőben helyezkednek el, 

mindezekre eredményesen hívhatja fel a lakosság figyelmét. A helyi társadalom fontos 

kötelessége a háború emlékezete, legyen az egyszerű sírkereszt, tömegsírok fölé magasodó 

emlékmű, vagy fákkal beültetett kis emlékhely és az egykori nagy csaták helyszínén emelt 

emlékmúzeum, a családi ereklye. Minden ilyen emlék a nagy események csendes tanúja. 

Támogatási Szerződés összege:  

BRUTTÓ 1.000.000,-Ft.    

Projekt időtartama a Támogatási Szerződés módosítása alapján: 2019. március 01.- 2019. 

augusztus 31. 

 A pályázat műszaki tartalma: 

A projekt keretében a botfai köztemetőben elhelyezésre kerül 33 darab fa kopjafa eredetivel 

azonos, formájában és anyagában megegyező, újragyártott síremlék elkészítése valósul meg. 

 

Az Önkormányzat fontos feladatának tekinti a háborúban elhunyt áldozatok emlékének 

megőrzését, ezért saját, önkormányzati forrásból megvalósítja az alábbi műszaki tartalmat. 

A kopjafák elhelyezésére a betonalapzat készül, továbbá a kopjafákon emléktáblák jelölik majd 

a világháborúban elhunyt ismert és ismeretlen katonák nevét. A kopjafák környezetében 

növényzet telepítésére és környezetrendezési munkálatokra is sor kerül.  

 

A pályázattal elért eredmények: 

Zalaegerszeg Városának fontos kötelessége, hogy a hősiesség jelképeit, a 33 darab fa kopjafát 

elhelyezze a botfai temetőben, amelyek emléket állítanak a minden áldozatra kész 

hazafiságnak. Az Önkormányzat fejlesztési tervei között mindig fontos volt, hogy a hősi 

hallottak legyenek példaképek a jövőben és a hősök álljanak mindig mintául a lakosság, 

különösen a magyar ifjúság előtt. A pályázat keretében felállított kopjafák emlékeztetnek 

azokra a véreinkre, akik a különböző harctereken szenvedtek hősi halált és a hazától távol 

alusszák örök álmukat. 
 

 

 


