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Önkormányzati hírek
A kunbaracsi EP-választás eredményei a Szavazóköri Jegyzőkönyv alapján
Az 512 szavazópolgárból 163-an szavaztak, amiből 1 érvénytelen szavazat lett, így 162 érvényes
szavazatot számolt össze a Szavazatszámláló Bizottság. Szavazatok a pártokra:
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

6

MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT

3

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

10

FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG- KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT

102

MOMENTUM MOZGALOM

12

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ

12

MI HAZÁNK MOZGALOM

9

MAGYAR MUNKÁSPÁRT

1

LEHET MÁS A POLITIKA

7

Polgárőreink is részt vettek a megyei polgárőrnapon
Június 1-én szombaton került
megrendezésre a XVIII. BácsKiskun megyei polgárőr nap
Soltvadkerten, amin a Kunbaracsi
Polgárőrök
is
képviseltették
magukat. A rendezvényen a megye
több mint 1300 polgárőre vett részt.
Szabó István a Kunbaracsi Polgárőr
Egyesület
elnöke,
két
gulyáságyúban összesen 800 adag
ételt készített a vendégeknek. Az
étel a rendezvény színvonalához
méltó volt, hiszen vaddisznógulyás,
marhagulyás,
babgulyás,
és
ürühúsos palócleves közül is
választhattak az éhes polgárőrök.
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Új eszközzel bővült a játszótér
A
május
25-én,
a
megrendezett gyermeknap
keretében került átadásra az
új mászóka. A farsangi
bálbevételből (225.000 Ft)
és a sörösdoboz gyűjtésből
származó
bevételből
(25.000 Ft) kiegészítve,
összesen
250.000
Ft
értékben
került
megvásárlásra. A telepítés a
közfoglalkoztatottak
bevonásával, Vörös László
irányításával történt. A
mászóka
leszállítását
Kigyósi Krisztián és Vörös
László
oldotta
meg.
Reméljük, hogy az új játék,
az
azt
használó
gyermekeknek sok örömteli percet fog szerezni a jövőben. Rövidesen kihelyezésre kerül a felújított
libikóka is. Az elhasználódott alkatrészek legyártásáért és pótlásáért szeretnénk kifejezni köszönetünket:
Németh Istvánnak, Sági Dénesnek, Alt Benjáminnak és Sipos Józsefnek. A festést a
közfoglalkoztatottak végzik el.

Sörösdoboz gyűjtés eredményei

Vasgyűjtés

A legutóbbi sörösdoboz gyűjtőakció során 2018
decemberében, illetve 2019 áprilisában került
sor visszavitelre. A két leszállítás összege pár
száz forint híján 50.000 Ft volt. A következő
szállítás július közepén várható. Addig is
mindenkinek kitartást és eredményes gyűjtést
kívánunk.

Vörös
László
és
Kigyósi
Krisztián
szervezésében vasgyűjtés fog történni. A
bevételből
a
buszmegállók
szél
és
esőmentesítését
szeretnék
megoldani
oldalirányból. A gyűjtés időpontjáról a
későbbiekben szórólap fog kiküldésre kerülni.

Faluház hírei
Gyermeknap bográcsozással
Május 25-én került megrendezésre a gyereknap a Faluház
udvarán. A jó hangulatú rendezvényt számos gyermekeknek
és felnőtteknek szóló program színesítette. Volt itt főző és
süteménysütő verseny, vándortarisznya készítő kézműves
foglalkozás, légvár, illetve a nap zárásaként a gyerekek és
felnőttek az Aranyszőrű bárány mesehangversenyét
hallgathatták meg a Chorhidea együttes remekbeszabott
előadásában. A jelenlévőknek lehetőségük volt a mese után,
szintén kézműves foglalkozás keretében elkészíteni az
aranyszőrű bárányt is.
A napot Kunbaracs Község
Önkormányzata rendezte, a Kunbaracsi Kulturális Egyesület
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támogatásával. A rendezvény kiemelt támogatói voltak a Nemzeti Kulturális Alap, illetve a Hírös Agóra.
Külön köszönetünket szeretnénk kifejezni Tóth Ferenc polgármester úrnak a felajánlott lángosokért,
illetve Takács Ágostonnak a szintén felajánlott marhagulyásért.

50 éves osztálytalálkozó
Hirmann József és Sinka Ödön szervezésében
június 15-én került megrendezésre a 1961-1969
között, a Kunbaracsi Állami Iskolába járt
osztály 50 éves osztálytalálkozója. A 23 fős
osztályból 19-en vettek részt az alkalmon. Az

osztály 2 volt tanárnője is megjelent a
rendezvényen. Kelemen Benedekné, illetve a 84
éves Szabó Elemérné (Adélka néni), aki 9 évig
élt és dolgozott a faluban.

Az osztály névsora
Árva Károly
Danics Kálmán
Gácsi Éva
Gácsi Marianna
Gengeliczki Magdolna
Gebura Rozália
Herédi Sz. József
Hirmann József
Horváth Piroska
Hugyecz György
Jurászik Ferenc
Juhász Sándor

Kenderes István
Kiss Irén
Lajos Ilona
Lénárt Katalin
Lénárt Mátyás
Makai Mária
Sinka Ödön
Ujvári István
Vankó József
Plattner Antal
Guttyon Etelka

3

2019.XVIII. ÉVFOLYAM, FEBRUÁR-MÁRCIUS

A középkori Baracs falu
Kunbaracstól

nyugati

irányban,

erdők és szántók között található a
Templompuszta nevű határrész,
mely nevét a középkori Baracs
templomáról

kapta.

Korai

történetéről sajnos semmilyen írott
forrást nem ismerünk. A terepi
kutatások

alapján

azonban

bizonyos, hogy a 11-13. században
is

lakták

Baracs

területét.

Valószínű, hogy a tatárjárás idején
elnéptelenedett, azonban az előkerült leletek szerint a 14. század elejétől újra lakott volt a 16. század
első harmadáig. A középkorban Csanádhoz hasonlóan Fejér megye solti székéhez tartozott. Újkori
nevével ellentétben Baracs nem volt kun település, ahogy a szomszédos (szintén solti széki) Adacs (ma
Kunadacs), illetve az egykor Pest vármegyéhez tartozó Peszér (ma Kunpeszér) sem. A mohácsi csata
utáni zűrzavaros időszakban nem ismerjük a sorsát, valószínűleg rövid időre elhagyhatták lakói. A török
és magyar forrásokból azonban annyit megtudunk, hogy a 16. század közepétől annak végéig
bizonyosan lakták. Ezek közül különösen érdekes egy 1558-as irat, mely szerint Miksa főherceg a hűtlen
Gyukeffy Boldizsártól elvette Baracsot és Tabdy Antalnak adta. A forrásból nem derül ki, pontosan
milyen hűtlenséget követett el a falu birtokosa. A választ talán azokból a tárgyakból következtethetjük
ki, melyeket az elmúlt években múzeumbarát fémkeresősök segítségével gyűjtöttünk Baracs területén.
A mindennapi használati tárgyak, fegyverek és érmek mellett öntőtégely töredékét, illetve veretlen
éremlapkákat és vert 16. század közepi hamis érmeket találtunk a faluhely peremén. A körülményekből
úgy tűnik, hogy az 1550-es években pénzhamisító műhely működött a faluban, s talán ennek kitudódása
miatt kobozták el a falut birtokosától. A tizenötéves háború idején a környékbeli kun és magyar
falvakhoz – Adacs, Bene, Lajos, Mizse – hasonlóan elnéptelenedett. Két évtized után 1622-ben újra
lakott, azonban néhány évre rá, 1626-ban már ismét puszta, melyet a szalkszentmártoniak, később pedig
a kecskemétiek béreltek, s területén marhákat legeltettek. A török alóli felszabadulás után nem települt
újra, s csupán két és fél évszázaddal később, a II. világháború után jött létre az újkori Kunbaracs község.
A falu 16. század végi pusztulása után a templom állapota romlásnak indult. A Pentz-féle jegyzékben
1699-ben romként említették. Később, 18-19. század folyamán köveit apránként elhordták a környékbeli
tanyákhoz, illetve a közeli Vörös-kastély építéséhez. A középkori falu területén Szabó Kálmán
kecskeméti múzeumigazgató és munkatársa, Papp László végzett feltárásokat 1927-ben. Tőlük tudjuk,
hogy az egykori Baracs egy mocsárral, ingovánnyal körülvett szigetszerű magaslat környezetében
alakult ki, melyet a lecsapolások előtt csak dél-délkelet felől lehetett megközelíteni. Baracs környékét
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az 1960-as évek körül csapolták le, így a kecskeméti kutatók vízrajzi szempontból szinte érintetlen tájat
láthattak 1927-ben. A falu központi, legsűrűbben beépített része egy méretes homokdomb déli
előterében, egy északkelet-délnyugati irányú, nyugat felé kiszélesedő utca mentén feküdt. Papp László
feljegyezte, hogy a magaslatról ekkoriban még jól látszottak az egykori házak helyei az érett, hullámzó
gabonában. A falu temploma a domb nyugati peremén épült fel, tőle keletre pedig, a domb középső
részén

a

udvarháza

birtokos

Baracsi

család

állt. A baracsi templom

kiemelkedik a Duna-Tisza közi középkori
templomok sorából mind méretre, mind
alaprajza tekintetében. Magja egy 12-13.
századi kis, félköríves apszisú, román
stílusú templom lehetett, melyet a 14-15.
század folyamán széles, de rövid hajóval
bővítették. Ekkor a szentéllyé alakított
eredeti hajó déli kapuját befalazhatták, és
mellé kis csontkamrát (latinul ’ossarium’)
építettek. A 15. század második felében,
vagy a 16. század elején a szentély északi oldalához hálóboltozatos kegyúri sirkápolna épült, amit
árkádívvel kapcsoltak a szentélx teréhez s feltehetően sekrestyeként is használtak. A templom körül
elhelyezkedő temetőt rétimészkőből rakott kőfal vette körbe, melyet délen szakított meg egy pincével
ellátott kőépület, valószínűleg a paplak. Az épület fő tömege rétimészkőből, a faragványok pedig jól
faragható homokkőből készültek. 2018 nyarán Czigány Péter megőrizte a templom egyik faragott
boltozati elemét, melyet elmondása szerint a Vörös-kastély pincéjének átalakításakor kidobott kövek
között talált. Az általa megmentett faragvány egy 15. század végi, esetleg 16. századi eleji kétszer
hornyolt bordás hálóboltozati X csomópont, mely feltehetően a sekrestyekápolna boltozatából való. A
templom megmaradt kövei - köztük rétimészkő és puhamészkőből készült kvéderek - megtekinthetők
a Vörös-kastély tornyainak falában. Baracs érdekessége a templomtól északkeletre fekvő nagyméretű
kőalapozású udvarház, melynek kutatása során díszes, mázas kályhacsempéket is találtak a kecskeméti
régészek. A baracsi templom viszonylag közismert, az időnként erre vetődő törvénytelen fémkeresősök
mellett számos természetjáró keresi fel az épület helyén kialakított emlékhelyet.*
* A Várak (kastélyok templomok) történelmi és örökségvédelmi folyóirat 2019. áprilisi számában jelent meg Pánya István
cikke a középkori Baracs faluról és a baracsi templomról.

Pánya István
Képeket rajzolta: Kőnig Frigyes
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Óvodai hírek
Az eltelt három hónap alatt
intézményünkben sok fontos
és emlékezetes esemény
történt.
Március
14-én
megemlékeztünk az 1848-49es
forradalom
és
szabadságharc eseményeiről.
A fiúk versekkel, a lányok
közös énekléssel készültek az
eseményre. A nyilvános
megemlékezést
szeretnénk
mindenki
számára
megtekinthetővé tenni, így
ezúton is kérjük a T.
Lakosságot, hogy a jövőben
személyes megjelenésükkel is
biztassák a lelkesen készülő
óvodásokat a nemzeti ünnepen.
Április 17-én a fiúkkal bejártuk a falu központját és minden hölgyet meglocsoltunk, aki szembejött
velünk: jártunk a Könyvtárban és az Önkormányzat épületében is. Ezt követően közösen néztünk szét
az udvaron, hogy mit hozott nekünk a nyuszi.
Május első vasárnapja helyett a rá következő héten ünnepeltük az édesanyákat. A gyermekek idén is
nagy gondot fordítottak a verstanulásra és az ünnepi énekek előadásmódjára. A műsor végén a
gyermekek egy szál virágot és kézzel készített ajándékot adtak édesanyjuknak és a megjelent
nagymamáknak. A bensőséges hangulatú ünnepségen szem nem maradt szárazon a gyermekek
műsorától.
A csoportkirándulásra május 10-én került sor. A szülők úgy gondolták, hogy a tavalyi élvezetes és
szórakoztató kirándulást ismételjük meg, így idén is Csongrád-Bokrosra esett a választásuk. A
Vadnyugati Városba vezető utunk nagyon kalandos volt és a programok alatt a gyermekek is elfáradtak.
Bizonyára a sok emléken merengett mindenki, azért volt olyan csendes a hazaút. 
Egy héttel később a gyermeknapot
ünnepeltük meg. A nevéhez méltóan
mindent
megtettünk a
gyermekek
boldogságáért. A gyermekeket (és
felnőtteket) napközben a Jégvarázsos
légvár mellett a Népi Játszó két animátora
szórakoztatta ám mégis az óriás
buborékfújó bizonyult a legnépszerűbbnek.
Egész nap édességeket és lángost ehettünk
a szülők jóvoltából. Az udvari eszközök
bérlését
a
karácsonykor
gyűjtött
adományokból,
befőttes
üvegekből
fizettük. Természetesen játékokat is
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vásároltunk az óvodának
az
Önkormányzat
támogatásával, melyet a
gyermekek már aznap
reggel birtokba is vettek.
Mivel idén nem volt
nagycsoportos gyermek,
így
nem
tartottunk
ballagást,
évzárót
azonban
igen.
Az
évzáróra június 11-én
kedden került sor az
óvodában.
Családias
légkörben ünnepeltünk, csak a gyermekek és szüleik voltak jelen. A hagyományoktól eltérően a rövid
versek után egy húsz perces énekes játékbemutatóra került sor, melyben a nevelési év során tanult 104
dalból a gyermekek kedvenceiket mutatták be. A műsor nagyon aranyosra sikerült, úgy vélem, méltó
lezárása volt ennek a különleges évnek.
Menczel Dóra

A Homokgyöngye Kertészet hírei
A 2019-es Startmunka program keretében, BM támogatással épült, a modern kor igényeinek megfelelő
új fóliaházban tanulja a fóliás paprika és paradicsom termesztést a Homokgyöngye kertészet. Asil, hibrid
fürtös paradicsom, valamint többféle paprika (TV, Kaliforniai, Jalapeno) termesztése folyik. Amint a
termények eladásra kerülnek, értesítjük a lakosságot.

Házi jellegű hízott csirke kapható a
Homokgyöngye
Kertészet
kínálatában. Csirkével kapcsolatban
érdeklődni lehet Simonné Erzsikénél a
30/418-3207-es telefonszámon.
Ár: 800 Ft/kg (élősúly)
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Nyugdíjas klub hírei

Plébánia hírei

A klubvezető Magyar Istvánné
Piroska! Mindenkit szeretettel várunk
minden kedden 15.00-18.00 óra között
a Faluházba. Május 26-án Szombaton
Dabason voltunk vendégségben a
Horváth Jani bácsi párjánál Erzsike
néninél és családjánál. Erzsike néni 90
éves lett. Ezúton is kívánunk neki
boldog születésnapot. Nagyon jól
éreztük magunkat. Egyedüli társaság
vagyunk
akik
a
községi
rendezvényeken
állandóan
részt
veszünk.

Kedves kunbaracsi hívek! Sajnos nagyon kevesen
járnak a templomba, pedig minden vasárnap van
igeliturgia 11:30-kor, amit Bíró Csaba tart. Minden
hónap végén Földi Tibor atya tart szentmisét. Tibor
atya telefonszáma: 06/30 662-4408. A sekrestyés
Hunyadfi Anikó telefonszáma 06/30 422-7619, aki
mindenben az önök segítségére van. Egyházadót
csekken és Anikónál lehet rendezni. Kérjük a kedves
híveket, hogy legyünk többen a templomban
vasárnaponként.
Június
10-én
ökumenikus
istentisztelet került megrendezésre a Faluházban,
amire sokan eljöttek. A hangulat kiváló volt.

Hunyadfi Anikó

Isten Áldása legyen mindenkin, a Kunbaracsi
plébánia ezt kívánja
Hunyadfi Anikó

Köszönetemet szeretném kifejezni, azoknak akik, férjem: Csépe László temetésén
megjelentek, gyászomban együtt éreztek. Sírjára, koszorút, virágot helyeztek.
Tisztelettel: Csépe Lászlóné és családja.

Könyvtár Információs és Közösségi Hely
Szolgáltatásai
Telefax használat belföldön oldalanként 80 ft
Számítógép/internet használat 100 ft/megkezdett óránként
Scannelés A/5-ös méretig 100 ft
A/5-ös méret felett képenként 200 ft
Laminálás A/3 240 ft, A/4 120 ft
Fekete-fehér fénymásolás/nyomtatás 10ft/ lap
Fekete-fehér fénymásolás/nyomtatás 2 oldalas 15ft/lap
Színes nyomtatás 50 ft/ lap

Anyakönyvi hírek
Elhunyt:
Jurászik Lászlóné szül.: Kajdácsi Mária 1946. 01. 16. – 2019.04. 10.
Szórád Illés 1932. 06. 04. – 2019. 04. 22.
Csépe László 1958. 10. 20. – 2019. 04. 29.
Lédeczi Dezsőné szül.: Kaldenekker Ilona 1941. 01. 06. – 2019.05. 06.
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