
 
Javaslat a 

 
„II. világháborús emlékmű” 

 
települési és tájegységi értéktárba történő felvételéhez 

 
 
 

 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 

1. A nemzeti érték megnevezése 
II. világháborús emlékmű 

 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

  agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet 
  ipari és mszaki megoldások  kulturális örökség  sport 
  természeti környezet  turizmus és vendéglátás  
 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 
Mindszent, Szabadság tér 
 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
  települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
 

Az emlékművet 1988‒ban állították a Szabadság téren, néhány méter távolságra az első 
világháborús szobortól. Anyaga műkő. 
A marosvásárhelyi születésű Fritz Mihály szobrászművész alkotása a mécsest kezében 
tartó, kőbe faragott nőalak. A szobor egy többlépcsős hullámvonalas emelvényen áll. 
A harmadik lépcsőfok oldalán a következő felirat olvasható: „A HÁBORÚ ÉS A 
FASIZMUS ÁLDOZATAI EMLÉKÉRE 1939‒45”. 
Többhónapos felújítási munkák után 2014. augusztus 1‒én újra felavatták az emlékművet. 
A felújításban részt vett Mindszent Város Önkormányzata, a Mindszenti Városvédő és 
Szépítő Egyesület, a Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ, továbbá több 
helyi vállalkozó és önkéntes segítő. 

 
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

Az idei évben (2015‒ben) hetven éve véget ért II. világháború áldozatainak emlékét őrzi 
ezen emlékmű, mely 27 év alatt „hozzánőtt” a település életéhez. A 2014. évi felújítást 
követően ismét eredeti fényében pompázik Mindszent központjában. 

 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források) 
 



8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
 

III. 
MELLÉKLETEK 

 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja 
 
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek 
 
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat 
 

 
1. kép. II. világháborús emlékmű I. [www.magyarhosok.hu] 

 
 
 
 
 
 



 
2. kép. II. világháborús emlékmű II. [fotó: Tóthné Pancsi] 

 
 



 
3. kép. II. világháborús emlékmű III. [fotó: Tóthné Pancsi] 

 
 
 
 
 
 
Hozzájárulok a fényképek közreadásához! 


