
A pályázat címe: 
 

ÉLŐ EMLÉKEZET ÉS KEGYELET  
 
 
A program tartalmának összefoglaló leírása: 
 
A Plébánia és az Önkormányzat forráshiányos helyzete ellenére is jelentős erőfeszítéseket tesz 
mind az Emlékpark, mind annak tágabb környezetének rendben tartására és rendezésére. Az 
Ótemetőben lévő katonasírokra a fenntartó Plébánia és az Önkormányzat külön odafigyel, de 
a szűkös források csupán nagyon alapvető és egyszerű munkákat tesznek lehetővé. Ezért is 
fontos lehetőség ez a pályázat, melynek tervezésében konzultáltunk az Önkormányzattal, a 
temetőben önkéntes munkát végzőkkel, valamint a helytörténészekkel. 
 
Az első világháborúban a csorvásiak döntő többségét a csabai 101-es közös gyalogezredbe, és 
a nagyváradi 4-es honvéd gyalogezredbe sorozták be és onnan kerültek ki először az orosz, 
majd pedig az olasz fontra. Csorvás igen komoly véráldozatot hozott, mert 322 hősi halottat 
vesztett, ami a felnőtt férfilakosság 15%-át tette ki.  
 
A folyamatos harcokban elesett számos katona közül nem kaptak végtisztességet, ők ott 
nyugszanak, ahol elestek, míg másokat az első világháborús hősök temetőjében hantoltak el.  
 
Csorváson az I. világháborúban elesettek emlékműve egy kb. 2 m magas műkő talpazaton álló 
bronz katona zászlóval. A talpazat oldalán szerepelnek az elesettek nevei ábécérendben. 
Sajnos azonban nem minden elhalt neve került fel az emlékműre, illetve a máshol eltemetett 
csorvásiak nevei is sok esetben hiányoznak. Az elmúlt években szorgalmas helytörténészek 
kutatták településünk múltját, gyűjtötték az információkat a családoktól abban a reményben, 
hogy alkalmas körülmények között, megfelelő forrásokkal valamilyen formában emléket 
állíthatunk nekik is. 
 
Pályázatunkban rájuk emlékezve és ezeket az évtizedek alatt fellelt hiányokat pótolva 
kívánjuk a Katolikus Ótemetőben már meglévő Emlékparkot az ott található I. világháborús 
sírok rendbetételével kiegészíteni, ezzel kegyeletünket leróni és tiszteletünket tenni a hősi 
halottak előtt.  
 
Az Emlékpark jelenleg az 1848-49-es, a II. világháborús és az ’56-os hősök emlékét őrzi, egy-
egy külön álló emlékhellyel, illetve sírral. 
Négy fő I. világháborús elhunyt sírja található az Ótemetőben, melyből három egymás 
mellett, illetve a negyedik kissé távolabb helyezkedik el a többitől. Az a tervünk, hogy a 
negyedik, külön álló sír kövét a többi három mellé kívánjuk áthelyezni, illetve a csoportot 
kiegészítenénk egy emlékfallal, amelyre az idő közben felmerült közel 50 név kerülne. Ez a 
kis együttes füvesített, egyenletes terepen helyezkedne el, körbe véve élősövénnyel, így 
elkülönülve a többi emlékhelytől, de gyeprács ösvény kötné a parkon átmenő fő közlekedő 
úthoz. Mivel nincsenek megváltva a három katona körüli sírok, és nincs nyoma annak, hogy a 
hozzátartozók látogatnák, oda koszorút, virágot helyeznének el, így a negyedik katona sírját 
exhumálással kívánjuk áthelyezni, az elhunyt hozzátartozói nem fellelhetőek. 
 
Rövid és hosszú távon arra törekszünk, hogy megmaradjon az Ótemető természetközeli 
állapota és hangulata. Kifejezett módon vigyázunk a régi sírokra, a meglévő faállományra, a 



füves területekre és az őshonos növényzetre. Jelen pályázatunkat szintén ezen szempontok 
érvényesítésével állítottuk össze úgy, hogy az Önkormányzattal is egyeztettünk. 
Az elképzelés szerint az Emlékpark stílusában megfelelő és esztétikus kapuval fogadná az oda 
érkezőket. A kapu fontos jelkép: megjelöl; nem elválaszt, hanem összeköt; kialakítása üzen 
arról, hogy hová, merre tartunk, és nem utolsó sorban találkozási-gyülekezési pont. 
 
A csupa zöld területen egy gyeprácsból lerakott közlekedő út vezetne a park belsejébe, az ott 
elhelyezett különálló emlékhelyekhez, így a csoportok között lévő természetes terephatárok 
megmaradnak. Igyekszünk megtartani a természet közeliséget és megtartani a zöldterületet, s 
ahol szükséges, ott füvesítenénk, akár a felső földréteg cseréjével is. Jelen pályázatnak 
természetes része az általános tereprendezés, az elszáradt és balesetveszélyes növényzet, 
illetve tereptárgyak cseréje. 
 
Jelen pályázat önkormányzati együttműködéssel lehetőséget biztosít arra, hogy az emlékhely 
tágabb környezete is legalább részlegesen megújuljon.  
Pályázatunk bár a Katolikus Ótemetőben valósul meg, a város számára is fontos, hiszen ez az 
Emlékpark mindenki számára közös pont, az itt található emlékek jelentős eszmei, kulturális, 
spirituális értéket képviselnek mind az itt lakók, mind tágabb környezetünk számára. 
 
A Pénzügyi Tervet az 1. sz. melléklet tartalmazza, ehhez szorosan kapcsolódik az elvégzendő 
munkákat részletesen bemutató Költségvetés (2. sz. melléklet) tartalmazza. 
A helyszínrajzon (3. sz. melléklet) feltüntetésre került a kialakítandó emlékhely a már 
meglévőkkel együtt. 
A fotódokumentációt a 4. sz. melléklet tartalmazza. 
Az önerő igazolását az 5. sz. mellékletként megjelölt Támogató nyilatkozat 
(szándéknyilatkozat) tartalmazza. 
 
 
A megvalósítás ütemezése: 
 
A tervezett megvalósítás kezdete: 2017. március 1. 
A tervezett befejezés időpontja: 2017. június 30. 
 
 


