
1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 

 

Javaslat a 

 

Szent Kozma és Damján templom 

 

települési értéktárba történő felvételéhez 

 

Készítette: 

Lancz József (név) 

……………………………………………………. (aláírás) 

Zalaszántó, 2016.08.24 (település, dátum) 

(P. H.) 

I. 

A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1.    A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:  

2.    A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Lancz József  

Levelezési cím: 8353 Zalaszántó, Fő u. 14.  

Telefonszám: 83/370-023 

E-mail cím: …………………………………………………... 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1.    A nemzeti érték megnevezése: Szent Kozma és Damján templom  

2.    A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

   agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet 

   ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség  sport 

   természeti környezet  turizmus   

3.    A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 8353 Zalaszántó, Fő utca 20.  

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 

A római katolikus Szent Kozma és Damján templom a 13. században épült.  

A 13. század első harmadában már említést tettek a Szent Kozma és Damján templom helyén álló 

kápolnáról, ami valószínűleg a század negyvenes éveiben elpusztult. Ezt követően Zaland (Zlaudus) 

veszprémi püspök építtette újjá a régi kövek felhasználásával. Az egyhajós, déli oldalán 

támpillérekkel megtámasztott középkori templom a román és a gótikus stílusjegyeket is magán 

viseli. A nyugati végén álló torony már a terület új birtokosainak, a Gersei Pethőknek a jóvoltából 

került megépítésre a 15. század első felében. Az építkezések a korai reneszánsz korban is 

folytatódtak, azonban a török pusztítás következtében a templomot a 16. században többször is 

felgyújtották és lerombolták. A templom végül az 1700-as évek első felében került újjáépítésre az 

akkori földbirtokosnak, Festetics Kristófnak köszönhetően. 



 

6.    Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

A templom a település egyik legrégibb és leglátványosabb építészeti öröksége.  

 

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

multimédiás források) 

http://zalaszanto.hu/project/templom/ 

http://zalaszantoiszeker.hupont.hu/49/szent-kozma-es-damjan-romai-katolikus 

http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=11099 

 

 

8.    A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: - 

 

III. 

MELLÉKLETEK 
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