Bajna Község Önkormányzata
2525 Bajna, Kossuth L. u. 1. Tel.: 06(33)506-110, Fax: 06(33)447-114

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

JAVASLAT
az

ŐR-HEGYI KERESZT
települési
értéktárba történő felvételéhez

Bajna, 2016. október 19.

Készítette:

_______________________________________
Jácint Zsuzsanna

I. JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy) neve: Jácint Zsuzsanna
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Jácint Zsuzsanna
Levelezési cím: 2525 Bajna, Óvoda u. 49.
Telefonszám: +36 30 240 59 27
E-mail cím: jacint.zsuzsanna@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1.

A nemzeti érték megnevezése: ŐR-HEGYI KERESZT

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: Bajna

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:
Helyrajzi szám: 0256 / 3
GPS-koordináták: N 47° 38' 42.7" E 18° 37' 04.3"
A Bajna határában található Őr-hegy tetején
álló fakereszt állításához a falubeliek több mondát is
fűznek, de a valóságban gróf Sándor Móric – az
Ördöglovas – és Metternich Leontina lánya, Sándor
Paulina hercegnő készíttette 1856-ban a Metternich
Richard herceggel kötött házassága alkalmából.

Vannak, akik azt mondják, hogy az évenként megrendezett tábortűz emlékére áll ott a
kereszt, egy másik monda szerint Sándor Móric egy balul elsült lovasbravúrja miatt állították.
A fagerendákból készült keresztet az idők folyamán többször is ki kellett cserélni,
legtöbbször azért, mert a nedvesség tönkretette a fát, de olyan is előfordult, hogy villám
csapott bele. A rávésett évszámok és a falubeliek emlékezete alapján a jelenleg is álló kereszt
már a hatodik. Az alábbi években restaurálták, illetve cserélték:
1856.
1881.
1913.
1934.
1976.
2000.

A feszületet 1934-ben Sándor Paulina lánya, Metternich Klementina restauráltatta.
Az 1976-ban készült keresztet id. Madari Imre faragta, a betűket pedig Váradi Pál véste
ki.
A jelenlegi, kb. 8 méter magas, 2000-ben állított tölgyfa keresztet id. Dinnyés Ferenc
készítette a plébánia megrendelésére. A feszület egy fémből készült talpazatba van erősítve,
amely remélhetőleg hosszabb élettartamot biztosít neki.
Tetején latin nyelvű felirat, függőleges részén pedig három évszám olvasható:

IN HOC SIGNO VINCES
1856
1881
1976

6.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Az Őr-hegy és a tetején álló kereszt nem csupán vallásos emlék, de egyben a falu egyik

jelképe is. Gyakran jelenik meg képeslapokon és a fotósoknak is kedvelt témája. A feszület
emlékeztet minket a Sándor-családra, és a falubeliek keze munkáját dicséri.
7.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája:
o Soltész István: Monographica
(Historia Domus)

descriptio

Ecclesiae

et

Parochiae

Bajnensis

o Tóth Krisztina: Bajna község öröksége (Száz magyar falu könyvesháza, 2000)
o http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Bajna/index.htm
8.

A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: ―

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja
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

