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
a

„MÁRIÁCSKÁNÁL” LÉVŐ 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: „MÁRIÁCSKÁNÁL” LÉVŐ 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

5.

tájegységi

megyei

külhoni magyarság

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása:

Helyrajzi szám: 1386 / 3
GPS-koordináták: N 47° 39' 05.2" E 18° 35' 46.5"
A falu határában 1893-ban épült fel a lourdes-i
barlang egy domb oldalában. Ezt a bajnaiak
„Máriácskának” nevezik. A kis kápolnához kőből
készült lépcső vezet fel.
Ezen lépcső meltett található az a kőkereszt,
amelyet Flórián Illés és Nagy Rozália állíttatott
1904-ben.

A feszület két részre tagolódik. A kőből készült talapzaton szintén kőből készült
klasszicista stílusú lábazat látható, melyen csúcsíves záródású fehér márványtábla, azon pedig
aranyozott betűkkel a következő magyar nyelvű felirat olvasható:

Isten dicsőségére
állíttatták
Flórián Illés
és neje
Nagy Rozália
1904

A felső rész kőkeresztjének végei növényi motívummal díszítettek, a rajta lévő korpusz
és INRI tábla festett fából készültek.

A keresztet az 1990-es évek végén újította fel az egyházközség. Ekkor készült a ma is
látható új márványtábla.

6.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

A településen álló keresztek a falubeliek mély vallásosságát fejezik ki. A házaspár
egy-két évvel korábban veszítette el két nagykorú gyermekét is. Előfordulhat, hogy ez volt az
egyik oka annak, hogy vagyonukat egy kereszt építtetésére áldozzák. Minden kereszt egy-egy
történetet mesél el, ezáltal lesz településünk fontos épített emléke, melyet érdemes számon
tartani és megőrizni.
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

