BAZSI
Bazsi a Marcal forrásvidék déli határán fekszik, Hévíztől 20 km-re, a Balatontól 23 km-re.
Nyugaton Sümegcsehi, délen Zalaszántó, keleten Sümegprága, északkeleten Sümeg a
határos település.
Bazsi község területe természetföldrajzilag a Bakony délnyugati részéhez tartozik, melybe
észak-északkelet felől a Marcal medence lapálya nyúlik be. Délről, délnyugatról 200-250 m
tengerszint feletti magasságú dombok, a Keszthelyi-hegység bazalthegyeinek erdős
nyúlványai koszorúzzák (Kovácsi-hegy, Tátika-hegyvonulat).
A falu szülötte Simon István költő, akit halála után is tisztel a Szülőföld – ennek jegyében
minden évben az ő emlékezetére Emléknapot rendeznek a költő születésének napja
(szeptember 16.) körüli időszakban. Szülőháza 1983 óta Emlékmúzeum, mellette kapott helyet
egy paraszti eszközöket bemutató kiállítás is.
A települést Zalaszántó irányában elhagyva, a dombtetőn egy emléktábla hívja fel a figyelmet
arra, hogy a nagy költő, Berzsenyi Dániel e helyről tekintett vissza szülőföldjére, mikor Niklára
költözött, s itt írta a Búcsúzás Kemenesaljától című költeményét.
A település jellegzetes növénye az őshonos szelíd (étkezési) gesztenye, amelynek
kupacsos termése szimbólum lett. Bazsi jelképeinek megalkotásában – az elbizonytalanodott
jelen átugrásával – címere a település szellemiségét és a gesztenyefa szívós megújuló
képességét fejezi ki. A táj, az élővilág a klíma és az épített örökség együttesen adja a Pannon
jelleget.
Itt működik a Bazsalma Vidékfejlesztési Egyesület. Tagjai a település önkormányzatával
karöltve elhatározták az almatermesztés hagyományainak újjáélesztését.

LÁTNIVALÓK, ÉRDEKESSÉGEK
SIMON ISTVÁN EMLÉKHÁZ
A költő e házban született 1926. szeptember 26-án. Gyermek- és ifjúkorát Bazsiban töltötte.
Műveiben nagy szeretettel és meleg hangon ír szülőfalujáról. Az egyetemet végzett, híres,
Kossuth-díjas költő és országgyűlési képviselő gyakran látogatott haza szüleihez, testvéréhez.
A szülőház 1983-tól kiállítóhely, mely irodalminéprajzi kiállításaival emléket állít Simon István
munkásságának és felidézi az 1940-es és az 1970-es évek hangulatát, mely felidézi a poéta
alakját és költészetét, megjelenítve a környezetét, mely gyermek- és ifjúkorában körülvette őt.
Az Emlékház csak előzetes bejelentkezéssel látogatható.
Simon István:
Otthonom.
„Ez itt az ős ház: csendes kis köröm,
honnan kijutni sohasem tudok;
elkísérnek majd örök utamon
a rőtt lepelben vérző alkonyok.
Ringat még most is a zsályás udvar,
s rajt annyi fecske - szellő szalad át.
Mint égő csók a sok piros cserép
s rongyos bánat az égbe bökött nád.
A szérün szokott ülni nagyanyám,
s szorongtak itt a sárga asztagok,
begyűrt kalappal csendes nagyapám
a hegyre mindig erre ballagott.
Még most is kinál vizével a kút,
vizmerő pózna integet neki. s hajlonganak a domb-alatti nyárfák,
hogy azt is dalba tudjam önteni.
Ó piros élet, öröksorsú nyár,
érzem, hogy egyre tágul már a kör.
Tágul a kör, de lelkemben mindig
otthonom öreg lelke tündököl.”

NAGYBOLDOGASSZONY RÓMAI KATOLIKUS
TEMPLOM
A barokk stílusú templomot Bajzáth József püspök építette. Műemlék jellegű. Helyén már
1731-ben emeltek templomot, de annak tornya és sekrestyéje még nem volt, később pedig
állapota is annyira megromlott, hogy új templomot kellett helyette építeni. Úrnapján, két héttel
pünkösdvasárnap után, a templom körül négy oltárt állítanak fel, amelyet a falu férfijai frissen
vágott zöld ágakkal vesznek körbe. Ezután az asszonyok virággal feldíszítik a lombsátrakat,
és az oltárok előtt színes szirmokból virágszőnyeget készítenek. Egyedülálló a bazsi
karácsonyi templomdíszítés: a főoltárt, a mellékoltárokat, a szobrok talapzatát tükörfényes,
piros pogácsaalmákkal díszítik fel.

BERZSENYI TÁBLA ÉS EMLÉKHELY
A falu határában - Zalaszántótól Sümeg felé tartva - emléktábla őrzi (gránitsziklán öntött
vastábla felirattal) Berzsenyi Dániel nevét, aki 1808-ban, a Somogy megyei Niklára költözése
alkalmából itt írta a Búcsú Kemenesaljától című költeményét. A Tátika lábánál vonuló
országúton, a Bazsitól délre fekvő lejtő tetejéről visszatekintve búcsúzott el – költeményének
leírása szerint – Berzsenyi Dániel Kemenesaljától, amikor elköltözött szülőföldjéről.

HOLPORT TERÉZ HÁLAADÓ KÁPOLNA
A szőlőhegyen található "Hálaadó" kápolnát az 1850-es években építették az ottani birtokosok
Teréz asszony támogatásával egy nagy jégverés után. Az „Urunk színeváltozása” titulussal
bíró kápolna a falutól délnyugatra, az Öreghegy oldalában, kies környezetben áll.
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