1. számú melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm.
rendelet szerint

Javaslat a

Kőkereszt a vanyolai úton
„[nemzeti érték megnevezése]”

Lovászpatona Települési Értéktárába történő felvételéhez

Készítette:

Bartha Lászlóné Borsó Katalin
Lovászpatona, 2016.02.01.

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

Lovászpatonai Baráti Kör Közhasznú Egyesület
8553 Lovászpatona, Kossuth utca 50 …………………

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Bartha Lászlóné Borsó Katalin …………………
Név:
Levelezési cím:
2484 Agárd Kinizsi u 1/b………………………….
Telefonszám:
0620/9232533……….……………………………..
E-mail cím:
barthaborsokati@gmail.com ...…………………….

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
Kőkereszt a vanyolai úton ……………………………………………………………
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszer gazdaság
egészség és életmód
épített környezet
ipari és műszaki megoldások
kulturális örökség
sport
természeti környezet
turizmus
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye

Lovászpatona, Petőfi utca 63. előtt

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

Helye:
Állíttatta:
Felavatás:
Anyaga:
Leírása:

Petőfi utca 63. előtt. A Pápa felé vezető út kanyarulatában
Szűr József
1910-es évek
mészkő
Kőkereszt a megfeszített Jézussal, talapzat bemélyedésében Szűz
Mária szobrával
„Isten dicsőségére és a kesergők vigasztalására emeltette Szűr

Felirata:
József”.
Vádcímtáblán:
I.N.R.I. (latinul: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, azaz Názáreti
Jézus, a Zsidók Királya)

Megjegyzés: Megáldását minden bizonnyal Mórocz Antal plébános végezte. Szűr József, mint
római katolikus hívő a szalmatetős házuk elé építette a keresztet (Felesége Szalzer Erzsébet
családja 1878-ban Bakonyságon szintén állított kőkeresztet). A keresztállító Szűr József a
lovászpatonai temetőben nyugszik. A körmenetek rendje a pogány korból illetve a zsidó

szokásokból eredeztethető. A 20. századi római katolikus szertartásrend szerinti
körmeneteket, más néven processiókat általában a helyi plébános vezette. Leggyakrabban
vallási ünnepekhez kapcsolódtak. Úgymint gyertyaszentelő, virágvasárnapi, búzaszentelő és
úrnapi, húsvéti azaz feltámadási körmenetek. A processió útvonalába eső szabadtéri oltárok
legtöbbször zöld ágakból készített lombsátrak voltak, amelyekbe képeket, szobrokat állítottak.
sátrakat a hívők családjai készítették. A 20. századi körmenetek egyik helyszíne volt e
kőkereszt, illetve a mellette felállított lombsátor is.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

100 éves vallási emlék. Az egyéni kezdeményezés szép példája.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
Bartháné Borsó Katalin: Apáink szülőföldje (2015)
Magyar Katolikus Lexikon kísérleti internetes változata: lexikon.katolikus.hu
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: Nincs weboldala

III. MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték
dokumentációja
Kőkereszt a vanyolai úton Fotó: Magyar Zoltán…

fényképe

vagy

audiovizuális

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 ……………………………………………………………………………….

