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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. 

Század Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első 

Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdet az első 

világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, 

helyreállítására. 

 

A pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott első 

világháborús emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására van lehetőség. A 

pályázati program célja, hogy ily módon is ébren tartsa az első világháborúval kapcsolatos 

társadalmi emlékezetet, s ezáltal hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán 

alapuló magyar és európai identitás erősítéséhez.  

 

Támogatható tevékenységek: 

 

 világháborús emlékművek renoválása, a helyi emlékművek helyreállítása;  

 az I. világháborús emlékművekre a II. világháborúban elesett helyi hősök neveinek 

elhelyezése;  

 az emlékmű környezetének, talapzatának helyreállítása.  

 

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 2.000.000 (azaz kettőmillió) forint. 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

Pályázati felhívás szerinti megvalósítás tervezett vége: 2015. december 31. 

 

Békésen az I. világháborús emlékművet Pásztor János szobrászművész készítette műkőből. A 

háromalakos szobor a harcba induló katonát, az őt átölelő feleségét, és a lábuknál játszó 

gyermeküket ábrázolja. Az avatásra 1924. november 9- én került sor. Az emlékmű 

talapzatának keleti, déli és nyugati oldalán az I. világháború 707 békési áldozatának neve 

található.  
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Horváth Tibor Béla Okl. szobrász-restaurátor művésztől kért előzetes szakvélemény szerint az 

alábbi munkálatok elvégzésére van szükség: 

 

 az emlékmű tisztítása, szükség szerint szilárdítása 

 korábbi cementes kiegészítések eltávolítása, szakszerű javítása, pótlása 

 hiányosságok kiegészítése, repedések tömítése 

 a címer korona részének újramintázása, műkőből újraöntve, szakszerűen betétezve 

 a posztamens két szélső és hátoldalán lévő hősök neveinek újra faragása festése a 

műkő színéhez igazodó keménymészkő lapokba (4,3m², ~10.000.db betű!), 

felhelyezése bronz rozettákkal (16db) 

 a „HŐSEINK” feliratának a hozzá tartozó évszámokkal újrafaragása, mélyítése, 

festése 

 az emlékmű hidrofóbizálása 

 az új lépcső beton alapjának elkészítése 

 a feljáró elkészítése formailag az előző lépcsőhöz igazodva, színben a 

műemlékhez igazodó műkőből, ami helyszíni és előre gyártott elemekből 

készülne el. 

 

A felsorolt tisztítási, javítási munkálatok költsége a táblakészítéssel 2.755.906,- Ft+ ÁFA, 

azaz 3.500.000,-Ft- azaz hárommillió- ötszázezer forint.  
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép- és Kelet-

európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete az 

első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús 

Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából meghirdetett az első világháború történelmi 

emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására 3.500.000 Ft 

összköltségben, amelyből 2.000.000,- Ft támogatás, 1.500.000 Ft saját erő, melynek 

fedezete a tarhosi ingatlaneladások bevételeiből származó elkülönített fejlesztési forrás. 

 

 

Határidő:  Értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

Békés, 2015. október 21. 

          

 Izsó Gábor  

         polgármester 

 

 

 

Jogi ellenjegyző 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 


