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Baracspuszta templomainak múltja,
és Kunbaracs templomának jelene
Árpád-kori templom

Árpádkori templom alaprajza Baracspusztán
A templom egyhajós volt, építési anyaga terméskı. A terméskövet kevés
faragással tették alkalmassá az építkezésre. Magán a falon oltották meg a
meszet. A megmaradt falakból látjuk, hogy erısen és jól építkeztek. Ritkaság számba megy az olyan templom, mint a baracspusztai, amelynek
hossza 17,75 méter volt. Az alaprajzát tekintve román kori, ezt igazolja a
félkörös apszisa (szentélye) és megmaradt lábazati köve. Az építkezés a
XIII. század elsı felében történhetett. A szentély északi oldalához a gótika
idején négyzetes kápolnát építettek. A kápolnával egy idıben építették a
félkörös szentélyhez a kiugró két támpillért is. Ekkor készülhetett a templomot övezı kör alakú fal, ami a templomot és az ezen a falon belül lévı
rendházat védhetıvé tette; itt keresett védelmet a falu népe ellenséges
támadás alkalmával. A templom nagy részben hatalmas, faragott homokkövekbıl készült. Alapjához és a templomot körülvevı falhoz alföldi terméskövet használtak. Vakolata vastag és jó anyagú, bizonyos részeken
zöld, piros, sárga és fekete színő falfestés díszítette.

_________________
Szabó Kálmán: Az alföldi magyar nép mővelıdéstörténeti emlékei Bp. 1938.
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Az Árpád-kori templom napjainkban zarándokhely

Az emléktábla felirata a kereszt tövében:
Ezen a helyen a magyarság már Árpád korában
megtelepedett, és a XIII. század elején templomot épített. A történelem viharai során csak a
romok maradtak. Álljon e kereszt háborítatlanul
ıseink emlékére példaként az utókornak.
2005. augusztus 21. Beliczay család és Barátai

Az emlékkereszt-szentelés 2005. augusztus 21-én 11 órakor történt meg
a kunbaracsi ısi templomromnál.
A Beliczay család minden év augusztus 20-át követı vasárnap, megemlékezést és baráti találkozót tart. Ez alkalommal szentmisét mondanak az itt
elhunyt ısök emlékére.
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A kép 1917-ben készült a Vörös Kastélynál a XIII. épületnél amit iskolai oktatásra,
hit oktatásra valamint szentmisék tartására egyaránt használtak

Pusztai misék behozatala 1927.
Baracspusztán minden év Húsvét után II. vasárnap és Peszéren pünkösd
hétfıjén szentmise tartatik. /idézet az alábbi kéziratból/
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Baracspusztai Iskola kápolna története

Fotó másolat a tatárszentgyörgyi Római Katolikus Egyházközség Historia
Domusából
1934. június 17.
Baracsi iskolakápolna építése
14000 pengı,
tizennégyezer
pengı értékben.
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A Baracsi Iskolakápolna építése.
A vallás és a közoktatásügyi miniszter Timár Ambrus plébános és községi iskolaszéki elnök utánjárására 14000 /
tizennégyezer/ pengıt utalványozott egy Baracspusztán
építendı új egy tantermes iskola, ehhez csatolt kápolna,
tanítólakás építésére. Az iskola 1934. június 17-re elkészült. Áll pedig az épület: 1 tanterem, 2 szoba, 1 elıszoba, 1 konyha, 1 éléstárból, 1 hivatali szobából, 1 kápolnahelyiségbıl, mellette 1 sekrestye és 1 gyóntatófülkébıl.
Az építés kéz és igás napszám váltságát a baracspusztai
lakosok fizették. Teleknek Schaáf József baracspusztai
nagybirtokos 2400 négyszögöl területet ingyen adományozott. Az iskola berendezése, melléképületek beállítása a politikai község kötelessége.
A kápolnában egy oltárépítésre Schaáf József 250 pengıt adományozott, mely összegbıl Váczi József helybeli
kımőves masszív kıoltárt készített.
/idézet a fenti kéziratból/

Kápolnafestés:
100 pengı.

A kápolna kifestésére Kosár Antal uradalmi intézı 100 /
egyszáz/ pengıt adományozott.

Szentelés:
1934. június 17.

Az iskolát és a kápolnát nagy ünnepségek között szentelte fel Jézus Szíve tiszteletére Timár Ambrus plébános, az
iskola elıtt megújított kereszttel együtt 1934. június 17én.

Templom szentelés alkalmával Haneuer Á. István Váci püspök fogadása
1934. június 17.
A püspök úr féderes kocsival érkezett Baracspusztára a lajosmizsei
vasútállomásról. A képen leventék díszsorfalat állnak a tiszteletére.

Csoportkép a régi templom épületénél. Háttérben a régi kereszt és
harangláb látható.
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A képeken az eredeti épület egyes részletei és Papp Mária tanítónı a
fıutca felıl az 1940-es évek végén.

A kép az 1960-as évek végén készült az iskola kápolna épületérıl
a fa haranglábbal és kereszttel
(Az épület eredeti állapotáról kép nem áll rendelkezésünkre.
A fenti kép késıbb készült.)
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Az elsı harmónium

Fotó az eredeti Harmóniumról

Az eredeti kézirat fotó másolata
1935.
Iskolakápolna
harmóniumra
100 pengı.

A baracsi iskolakápolna részére Kosár Antal uradalmi intézı
100 pengıt adományozott, melybıl egy harmóniumot szereztek be a hívek.
Ugyancsak a hívek adományából szereztek 2 lobogót,
1 oltárkeresztet, 2 szobrot és oltárcsengıt úgy, hogy az oltárfülke egészen templomias színt öltött.
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Két új iskola Baracspusztán

Fotó az eredeti kéziratból
1939.
Két új iskola Baracson, 30000 pengı.

A vallás és közoktatási miniszter úr 22000 pengı segélyt adott, hogy Baracs pusztára, mégpedig a Kákási
részére és Csarada majorban egy-egy iskola épüljön
tanítói lakással. Ehhez a község kéz és iganapszám
váltság fejében és a melléképületek felépítése árában
8000 pengıvel járult hozzá.

1949-ben a csaradai iskolába járó
diákok
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A kákási iskola fotója 1970-ben
készült

Csaradai harang

A fotó a kunadacsi templom tornyában készült 2008-ban. A harangon olvasható szöveg:

ISTEN DICSİSÉGÉRE,
A BARACSPUSZTAI HÍVEK
ÁLDOZATKÉSZSÉGÉBİL KÉSZÜLT
SZABÓ JÁNOS ÉS KRUPPA JÁNOS KÖZREMŐKÖDÉSÉVEL
AZ ÚRNAK 1940. ÉVÉBEN.

1940. csaradai
harang: 400
pengı.

A csaradai iskolánál a pusztai hívek közadományozás útján
egy kis harangot és egy feszületet emeltettek 400 pengı
költségen.

A csaradai harang majd három évtizedig hívta zengı szóval az ott élıket.
Csaradában három hetente tartottak szentmisét vasárnap délután, mert a
közbeesı vasárnapokon Kakásban és Daruháton volt szentmise.
Amikor a kunadacsi templom felépült az akkori ott lakó plébános egy
aránytalan cserével az ottani hívek birtokába adta a baracspusztai emberek belegyezése nélkül (sajnos). A baracsi harangért cserébe a 2008-ig
használatban lévı, vasból készült haranglábat kapta az egyházközség.
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Csaradai kereszt

Régi kereszt ma a harangtoronyban

Új kereszt szentelése

Jobb oldali képen a régi Csaradai Iskola épülete látható. Elıtérben az eredeti helyén 2006-ban felállított új kereszt. A Csaradai kereszt megújítását
kezdeményezte és megvalósította Szabó István önkormányzati képviselı.
A kereszt megszentelését 2006. augusztus 27-én vasárnap Kiss Vilmos
és Gábor Imre plébánosok végezték.
Szabó István, édesanyja Jolánka néni biztatására elhatározta, hogy megszervezi néhány segítıkész emberrel a kereszt felújítását. A kereszt
Albrecht István fafaragó mővész alkotása, az alapot Hirman Laci bácsi
készítette, az önkormányzat közmunkásaival. Az alap és a kereszt maga
is közösségi munkában készült, a korpuszt a hívek adományából Kiss
Vilmos plébános vásárolta meg. A korpuszt a plébános saját kezőleg
Szabó István segítségével erısítette a keresztre.
A régi Csaradai Kereszt jelenleg a harangtoronyban látható. A hányatott
sorsú kereszt így méltó helyére került.
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Baracsi harang

1941. Baracsi harang 3000 pengı.

A baracsi hívek az 1941-ik év telén győjtést indítottak egy harang beszerzésére.
A győjtés eredménye 1500 pengı volt,
melybıl egy 130 kilógrammos harangot
vettek. A harangállványt, melynek alapjába a régi baracsi templom maradékköveit
hordták, újabb adakozásból fedezték.
Az így felszerelt harangot 1941. június 17én szentelte fel búcsú napján, Tímár
Ambrus plébános. A felszentelésen jelen
volt, Dr. Endre László alispán is, kit a 400
év után újra megszólalt harang hangja
annyira meghatotta, hogy ígéretet tett egy
pusztaközpont létesítésére.
/idézet a fenti kéziratból/
A haranglábat Oleácsik
mester készítette.

Pál

bognár
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SZENT ISTVÁN KIRÁLY KÖNYÖRÖGJ A BARACSPUSZTAI
MAGYAR HIVEIDÉRT! - Olvasható a harangon.

KÉSZÜLT ISTEN DICSİSÉGÉÉRT ÉS SZENT ISTVÁN KIRÁLY TISZTELETÉRE A BARACSPUSZTAI HÍVEK ADOMÁNYÁBÓL AZ ÚRNAK
1941-IK ESZTENDELYÉBEN. - A harang további felirata.
Öntötte Szlezák László Magyarország aranykoszorús harangöntı mestere
Budapesten SZ. 4227.
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Faluközpont építése
1942. Dr. Endre
László alispán telep
építése Baracson.
150000 Pengı

Dr. Endre László Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánjának jóvoltából 1942. év tavaszán már el is készült
20 családi ház. Ezenkívül a községháza kultúrteremmel,
a zöldkeresztes ház orvosi rendelıvel. Gulyásház apaállat istállóval. Mélyfúrású kút, úgy hogy az egész építkezés mintegy egyszáz ötvenezer pengıbe került.
/idézet a kéziratból/

Fenti kép
A mélyfúrású kerekes kút szentelı
1942-ben, háttérben özvegy Makai
Lajosné „ONCSA” háza (a késıbbi
tejcsarnok). A képen jobbra özvegy
Máté Mihályné, a háttérben pedig
Árva Lajos „ONCSA” háza látható.

Bal oldali kép
A képen látható id. Lédeczi Sándor.
Hátterében a mélyfúrású kerekes
kút a Dózsa György utcán valamint
özvegy Szabó Jánosné született
Dömötör Etel „ONCSA” háza.
A kép 1965. tavaszán készült.

ONCSA: Országos Nép- és Családvédelmi Alap
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Korabeli levél Keszthelyi Péter plébánostól
a váci püspöknek
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Meg nem valósult templom építési tervek
A dokumentumok tanúsága szerint 1958-ban az egyházközség szeretett
volna önálló, nagyobb templomot építeni. A mellékelt tervek megvalósítását a Bács-Kiskun megyei Tanács VB. Egyházügyi Fıelıadója Szakács
Gyula miniszteri biztos 1959-ben a mellékelt levélben elutasította az Egyházügyi Hivatal döntése nyomán. A templom, ha megvalósult volna, méreteiben a kerekegyházi templomhoz lett volna hasonlítható, és a jelenlegi
posta épülettel szemben lévı területen a Kossuth Lajos utcán épült volna.
A falu központi részén tervezték megvalósítani a többi közintézménnyel
egyetemben.
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Alaprajz

Fıbejárati homlokzat
Imaház 450 fıre.
Építtetı Római Katolikus Egyházközség Kunbaracs 1958. VIII.25.
Tervezık: Pogány István, Kapuvári Gusztáv ép. mérnökök,
Budapest XI. Villányi út 95.
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Oldalhomlokzat

Értesítés az elutasításról
Sajnos az akkori politikai vezetés nem támogatta a vidéki kistelepülés
templomépítési elképzeléseit. A fenti elutasítás indoklás nélkül érkezett
Kecskemétrıl 1959. II. 20-án.
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Templom felújítás
A felújított Római Katolikus templom felszentelése 1994. június 19-én történt meg a Búcsú alkalmával. A templom felújítása Hajagos Gyula plébános vezetésével valósult meg. A rendkívül elhanyagolt állapotban lévı
épület kívül-belül megújult, az iskola kápolna épületének belsı tere ekkor
nyert templomformát. A templomból kikerültek a régi iskolapadok, a szenes kályha, új festést kaptak a falak kívülrıl és belülrıl is. A villanyvezetékek teljes cseréje is megtörtént amit maga Hajagos Gyula plébános
végzett. A festés és a padok elkészítése kerekegyházi mesterek kezét
dicséri, Fritz Pálét és Helenkár Ferencét. Szecsıdi György a szentelés
utáni ünnepi ebédet a Bech majorban biztosította.
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A képen látható gyertyatartó márványból, és rézbıl készült. A kéziratból
valószínősíthetı, hogy 1934. óta szolgálja templomunkat.

A mostani elektromos orgonát Kiss Vilmos plébános, az általa összegyőjtött adományokból 100.000 Ft-ért, jutányos áron vásárolta meg Németországban és haza is szállította. Így a szentmiséket orgona szó kísérheti.
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Harangtorony építés

Alapkıletételi okmány, 2007. június 17.
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Szabó István így emlékezik:
2006-ban a Csaradai kereszt szentelése alkalmával többen szóvá tették , hogy évek óta nem szól a harang Kunbaracson.
Kérték a segítségemet a harang felújításában. May Károly villamosmérnök barátom amikor felmérte a régi harang állapotát kiderült, hogy még a
tartószerkezet is életveszélyes. Tekintettel a magas költségekre és a kevésbé impozáns látványra, jött az ötlet egy új fa harangtorony elkészítésére. Az egyházi és önkormányzati vezetés is Tóth Ferenc polgármester
úrral az élen támogatásra méltónak találta az elképzelést.
A megvalósításhoz azonban anyagi forrás nem állt rendelkezésünkre.
Ekkor kerestem meg a Porta Egyesület elnökét Farkas P. Józsefet, aki a
tervünk mellé állt, és felkérte Borbély Lajos fıépítészt a tervek elkészítésére. 2007. évben a tervet jóváhagyta a Kalocsa-Kecskeméti Fıegyházmegye érseke dr. Bábel Balázs úr, és a megvalósításhoz 500.000 Ft egyházmegyei támogatást biztosított.
Az alapkı letételét követıen győjtést kezdeményeztünk.
Az alap kitőzését közösségi munkában elvégezte a Free Line Kft. munkatársa Hajnal Norbert mérnök. 2007. év nyarán elkészült a torony alapjának vasbeton szerkezete, amelyhez a mixer betont a Danúbius Beton Kft
ingyen biztosította Farkas P. József közbenjárásával. Kedvezményes
áron a kerekegyházi Kalfém Kft. elkészítette az oszlopokat tartó vasszerkezeteket, melyet a Kunbaracs Községért Alapítvány adományokból
egyenlített ki, és a torony tetején lévı keresztet a Kalfém Kft. munkatársa
Monori Mihály készítette.
Elsıként a külsı támogatók, vállalkozók tettek felajánlást, azonban
még ez az összeg nem volt elégséges a megvalósításhoz, amelyben szerény adománnyal, közösségi munkával a helyi lakosok is részt vállaltak.
A faanyag kigyőjtését a Gomép Kft. tulajdonosa, Gombkötı Márk munkatársaival díjmentesen elvégezte.
A kevés anyagi forrás miatt ugyan megakadt az építkezés, de 2008.
januárjában, többszöri keresés-kutatás után megtaláltuk a legkedvezıbb
ajánlattal bíró ácsmestert. Kiss Albert (Kiss Vilmos plébános testvére) erdélyi, gyergyóalfalui ácsot, aki két hét alatt a földön fekvı tornyot, az önkormányzat által foglalkoztatott közmunkások segítségével ácsolta öszsze .
A torony felállításához a darut ingyenesen, a felületkezelt faanyagot
pedig kedvezményes áron biztosította - a baracsi származású - Nagy Mihály unokatestvérem, aki kecskeméti építıanyag-kereskedı.
A régi harangok leszerelését és új tartószerkezetek készítését, valamint a harangok új toronyba szerelését az ırbottyáni Gombos Miklós
aranykoszorús harangöntı mester végezte. Munkadíját támogatásokból
fizettük ki.
A villámhárító felszerelését és az engedélyes terv elkészítését Magyar
István és Jobbágy Péter végezte térítés nélkül. A torony festéséhez a festéket a bócsai Polifarbe Kft. biztosította Farkas P. József támogatásával.
A torony állványozását és festését Tóth Ferenc polgármester közbenjárá-
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sával a Free-Line Kft. díjmentesen elvégezte. A két harang vezérlését és
a tárogató dallamait hallhatóvá tette May Károly villamosmérnök
(barátom) saját költségén.
Ha minden munkát kivitelezı készít, akkor a költségek 10,1 millió Ft-ot is
elérték volna a számítások szerint.
A harangtoronyba három harangot terveztünk, mert azt szerettük volna,
ha a csaradai harang - ami jelenleg a kunadacsi templom tornyát ékesíti hangját ismét a baracsi emberek hallják.
Az építıknek Sík Mihály szakács készített finom ételeket, a hozzávalók a
Szabó család gazdaságából származtak.

2007. június 17-én, Templom búcsú ünnepén alapkıletétel.

A toronyban az építés folyamata fotókiállítás formájában állandóan megtekinthetı. A tárogató, mint ısi magyar hangszer szólal meg felvételrıl
mindennap reggel és este 7 órakor Szabó Sándor tárogató mővész elıadásában.
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Út menti keresztek Kunbaracson
Csaradai kereszt
Az 1940-ben felszentelt keresztnek az idı
múltával
megrongálódott az állapota, így
2006-ban egy új kereszt lett felállítva.
A képen a szentelésre egybegyőltek láthatóak.
Kiss Vilmos és Gábor Imre plébánosok
szentelték fel 2006. augusztus 27-én vasárnap.

Szabó kereszt
Fogadalmat tett id. Szabó István a II. világháború után az orosz fogságban eltöltött évek alatt tett, ha élve hazasegíti családjához az Úr fogadalmi
keresztet állít. A megvalósítás 2007-ben történt meg, és Dr. Bábel Balázs
érsek úr szentelte meg a harangtoronnyal egyidıben.
A kereszten az alábbi szöveg olvasható:
„Isten dicsıségére fogadalomból állítatta Szabó István és családja
az Úrnak 2007. évében.”
A képen Dr. Bábel Balázs érsek úr, balján Kiss Vilmos plébános, jobbján
az érsek úr édesapja id. Bábel Balázs, aki elıtt Farkas P. József, mellette,
id. Szabó István, és felesége valamint családja és a szentelésre
egybegyőlt hívek.
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Szilaj kereszt
Szilaj Mihály a saját tanyájánál állította fel 1947-ben a világháborús fogságban tett fogadalma beteljesítésére. Az I. és II világháborút is megjárta,
évekig orosz fogságban volt és a kegyetlen megpróbáltatások során fogadalmat tett, ha még egyszer életben hazatér, akkor keresztet állít hálából
a Mindenhatónak, amiért hazasegítette családjához. Ez a fakereszt ma is
áll a tanya bejáróban. Felújítatta Szilaj Péter és családja 1994-ben.
A kereszt felirata:
„Isten dicsıségére emeltette Szilaj Mihály és családja 1947”.

A kép 1947-ben a szentelés napján készült. A keresztet Keszthelyi Péter plébános úr szentelte meg, balján Tuska
István kántor látható, jobbján Szilaj Mihály és családja valamint Taskó Péter és
családja.

A felújított kereszt napjainkban

Simon kereszt
2010-ben állítatta a család birtokán Simon Pál és
Kiss-Lırincz Mária.
A kıkeresztet 2010. május 23-án pünkösd vasárnap szentelte fel Földi Tibor plébános úr.
A kereszt lábazatán az alábbi szöveg olvasható:
„Jézuska egy ırangyal, aki vigyáz ránk”
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Kegyhely története
2008-ban a torony építése alkalmával villámlátogatást tett Kunbaracson
dr. Bábel Balázs a Kalocsa-Kecskeméti Fıegyházmegye érseke.
Személyes találkozás alkalmával rákérdezett, mi a számításunk a jelenlegi harangláb alapjával. Elmondtam, hogy kegyhelyet szeretnénk készíteni,
de határozott elképzelésünk nincs. Az érsek úr adta az ötletet a Lourdes-i
barlang megvalósításához.
A kegyhely 2008-ban elkészült, és az érsek úr 2008. október 19-én
szentelte meg.
Tisztelettel köszönjük minden közremőködınek az önzetlen segítséget!
Segítıink:
Farkas P. József a Porta Egyesület elnöke aki, a terméskövet biztosította,
Nagy Mihály vállalkozó gondoskodott a terméskövek szállításáról, Pósfay
Ferencné, Mária néni 50.000 Ft-tal támogatta a cement beszerzést, a
Kunbaracsi Boróka Alapítvány 50.000 Ft-tal járult hozzá a vasszerkezet
anyagához. Szarka Zsolt kımőves ingyen felépítette magát a barlangot, a
tetején lévı keresztet Szabó István, May Károly villamosmérnök a világítást és a csobogót készítette. Az ajtó Tuska Ferenc munkája, a Szőz anya
és Bernadett szobra a Szabó család adománya.
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Korabeli képek

Elsıáldozás a csaradai iskolánál 1958-ban
A képen látható:
Szlanka József plébános, Sinkó Elemér tanító és felesége,
Pongrácz György, Pongrácz Eszter, Csaba Erzsébet, Szívós József,
Csaba Lajos, Kocsis Mária, Pongrácz Mihály

Elsıáldozók a plébánián 1962-ben:
Középen: Jurányi Ferenc plébános, bal felsı sor: Bóta Gyula, Jurászik
Ferenc, Plattner Antal, Hugyecz István, Juhász Sándor, Hugyecz György,
Sinka Ödön, Herédi József, Bal alsó sor: Vankó József, Danics Kálmán,
Kiss Erzsébet, Horváth Piroska, Kiss Irén, Katona Erzsébet, Gebura
Rozália, Hirmann Katalin, Hirmann József, Árva Károly

26

A daruháti Kancsár féle iskolánál lévı elsı áldozók 1962-ben:
Jurányi Ferenc plébános
Szivák Pál, Sztancsik Ferenc, Dobos Károly, Szabó István,
Varga Sándor, Tari Éva, Jobbágy Éva, Dudás Mária, Szuroczki Mária,
Taskó Anna, Jurászik Éva, Dobos Katalin

A kép az 1970-es évek elején készült a búcsúi körmeten a Kossuth Lajos
utcán. A képen Lénárt Mátyás, Szabó István, Csaba Imre, Beliczay János,
id. Plattner József, ifj. Plattner József, Hugyecz György, id. Csaba Imre,
Gömöri Péter, Molnár István plébános.
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1991-es év elsıáldozói:
Kecskeméti Ibolya, Szenyán Erzsébet, Molnár István plébános, Szórád
Anita, Dorcsák Miklós, Németh Katalin, Erdélyi Gyula, ifj. Szabó István,
Csépe László.

A templomunk felújítását követı szentelés 1994. évben. A felvételen térdel Hajagos Gyula plébános, akinek irányítása alatt valósult meg az átalakítás. Szentségi áldást ad Szlanka József esperes, egykori kunbaracsi
plébános.
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Baracspuszta, Kunbaracs római katolikus lelkészei
1925. november 1.

1944. november 1.

Tímár Ambrus

1945. február 11.

1945. szept. 23.

Bartalos Lajos káplán

1945. szeptember 23.

1946. szeptember 26.

Zsellér Gábor

1946. szeptember 25.

1956. október 2.

Keszthelyi Péter

1956. október 2.

1959. december 2.

Szlanka József

1959. december 2.

1961. december 3.

Perjés Pál

1961. december 3.

1968. november 24.

Jurányi Ferenc

1968. november 24.

1970. április 12.

Fercsik István

1970. október 9.

1993. október 15.

Molnár István

1993. október 15.

1994. október 15.

Hajagos Gyula

1994. október 15.

1999. július 31.

Kovács József

1999. július 31.

2001. május 31.

Gábor Imre

2001. május 31.

2008. július 31.

Kiss Vilmos

2008. július 31.

Földi Tibor

A képen Keszthelyi Péter plébános a szüleivel látható
Toponáron (ma Kaposvárhoz tartozik) 1950. körül.
Valószínősíthetı, hogy a szülıi háznál.

Kunbaracsi templom gondnokok
Tuska István kántor, Beliczay Jánosné, Lédeczi Katalin, Németh Katalin,
Urbán Lászlóné született Plattner Ella

Kunbaracsi lakosság szám 1973.
Belterület: 233 fı, Csarada: 255 fı, Daruhát: 208 fı, Kákás:400 fı,
összesen 1096 fı.
2010-es évben Kunbaracs lakossága: 664 fı, melybıl 166 fı külterületen
él.
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