
Javaslat a 

„Keresztelő Szent János szobor és  

a Szabadság téri kőkereszt „ 

települési és tájegységi értéktárba történő felvételéhez 

 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1.    A nemzeti érték megnevezése: Szabadság téri kőkereszt és 

                                                         Keresztelő Szent János 

 

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: Mindszent, Szabadság tér 

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 

A kőkereszt és kőszobor a Művelődési Ház mögött, a szentesi és vásárhelyi út háromszögű 
kereszteződésében áll. A kereszt és a szobor önállóan, egymás mellé van elhelyezve, 
széles talpazaton. A keresztre öntöttvas feszületet helyeztek INRI  felirattal. A szobor 
Keresztelő Szent Jánost ábrázolja feszülettel a kezében, Jézus megkeresztelésének 
emlékére. A kereszt talpazatán olvasható: 
"Isten dicsőségére, tiszteletére emeltette Nagy Antal és felesége Szöri Klára 1889-
ben" 
A felszentelést községünk akkori plébánosa, Keller Lajos végezte. 
A kereszt és szobor gondozását többnyire vallásos asszonyok végezték, de az idő vasfoga 
nyomot hagyott ennél a keresztnél is. Felújításuk még mindig  időszerű lenne, annak 
ellenére, hogy 2009-ben Vida Mihály kezdeményezésére, összefogással történtek állag 
megóvások. A kereszt és szobor avult részeit kijavították és eredeti Szineket alkalmazva 
az újrafestés is megtörtént. A szobor és kereszt bekerített, Deák József plébánosnak 
köszönhetően. 



6.    Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

      Egyházi szertartást, búcsút ennél a szobornál sem tartanak, de a falubeliek virágai, a 
kereszt környékének időnkénti rendbetétele a vallásos, hívő emberek által bizonyítja, 
hogy a megfeszített Úr Jézus keresztje és Keresztelő  Szent János tisztelete él az emberek 
lelkében. 

  

7.    A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 

      Vida Mihály: Útszéli keresztek 

 

MELLÉKLETEK 

 


