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

VÁSÁR TÉRI 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: VÁSÁR TÉRI 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: 77 / 20
GPS-koordináták: N 47° 39' 09.8" E 18° 36' 29.8"
Bajna belterületén, az Epöl felé vezető út
mentén állítottak kőkeresztet a bajnai hívek
1943-ban. Egykor határkereszt volt.
Készítő mester: Benyöcs J. (Héreg)

A kőtalapzaton álló kereszt két részre tagolódik. Alsó része egy talapzatból és egy
timpanonban záródó feliratos táblából áll. A magyar nyelvű szöveg a következő:

Krisztus béke fejedelme
Tekints szenvedő népedre
Küldj békét a vérző földre
―~―
Engesztelésül
a bajnai hívek
1943

A korpusz bronzból készült, a megfeszített Krisztust ábrázolja.
A keresztet virágágyás és alacsony vaskerítés veszi körbe.

6.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A kereszt a falubeliek mély vallásosságát fejezi ki. Ez olyan érték, amit érdemes

számon tartani és megőrizni.
7.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája: ―

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

