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

VÍZMŰNÉL 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: VÍZMŰNÉL 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: 010
GPS-koordináták: N 47° 39' 32.6" E 18° 36' 01.5"
A falu északi határában, az Esztergom felé
vezető úttól nem messze, a völgyben a bajnai hívek
állíttattak fakeresztet 1837-ben, majd azt 1908-ban
építtették újra kőből.
A mai napig határkereszt, néhány évtized óta a
vízmű területén van, az ott dolgozók gondozzák.
Készítő mester: Schulhoff I. (Nyergesújfalu)

Néhány évtizeddel ezelőttig a kereszt frekventált helyen, egy fontos útkereszteződésben
állt: erre vezetett a régi országút Esztergom irányába. A műút megépülése után elvesztette
korábbi szerepét, azonban a mai napig a májusi péliföldszentkeresztre induló zarándokút
egyik megállója.
A feszület két részre tagolódik. A kő talapzaton szintén kőből készült, fehérre meszelt,
magas lábazat áll, melyen magyar nyelvű felirat olvasható:

IMÁDUNK TÉGED KRISZTUS
ÉS ÁLDUNK TÉGED
MERT SZENT KERESZTED ÁLTAL
MEGVÁLTOTTAD A VILÁGOT
―*―
ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÁLLÍTTATTÁK
A BAJNAI R. KATH HÍVEK
1908.

A felső rész kőkeresztjén Krisztus fémből
készült szobra, fölötte pedig a kőbe vésve az INRI
felirat látható.

A
kőoszlopból

feszület
és

körül
kékre

négy
festett

acélszelvényekből álló kerítés van.

6.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A határkeresztek fontos szerepet töltöttek be az emberek életében, hiszen a hosszú útra

indulók és hazaérkezők gyakran álltak meg előtte egy rövid imádságra. Ez a feszület nem
csupán a kora és a régi időkben betöltött fontos szerepe miatt érték, hanem a körülötte álló
négy idős ezüst hársfa (Tilia tomentosa) miatt is.
7.

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

descriptio

Ecclesiae

et

Parochiae

Bajnensis

o visitatio canonica 1846.
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

