1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Javaslat az
„Árpádkori templomrom”
települési értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
Lőrincz Edit
…………………………………………………….
Kunbaracs,2018-12-12
(P. H.)

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

Kunbaracs

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Lőrincz Edit
Levelezési cím: 6043 Kunbaracs Kossuth utca 14.
Telefonszám: +36/30 542-8815
E-mail cím: jegyzo@kunbaracs.hu

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
- és élelmiszergazdaság
kulturális örökség
és vendéglátás
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
települési
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
A templom egyhajós volt, építési anyaga terméskő. A terméskövet kevés faragással tették
alkalmassá az építkezésre. Magán a falon oltották meg a meszet. A megmaradt falakból
látjuk, hogy erősen 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 első felében történhetett. A szentély északi oldalához a gótika idején négyzetes
kápolnát építettek. A kápolnával egy időben építették a félkörös szentélyhez a kiugró két
támpillért is. Ekkor készülhetett a templomot övező kör alakú fal, ami a templomot és az
ezen a falon belül lévő rendházat védhetővé tette; itt keresett védelmet a falu népe
ellenséges támadás alkalmával. A templom nagy részben hatalmas, faragott
homokkövekből készült. Alapjához és a templomot körülvevő falhoz alföldi terméskövet
használtak. Vakolata vastag és jó anyagú, bizonyos részeken zöld, piros, sárga és fekete
színű falfestés díszítette. A romokat 1929-1932 között tárták fel, ám azóta a köveket
széthordták, így szinte alig maradt valami a régi épületből.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Az árpádkori templomrom települési szinten egyedülálló kulturális és történelmi értéket
képvisel, amely szervesen hozzákapcsolódik a falu múltjához.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,

honlapok, multimédiás források)
www.kunbaracs.hu
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
www.kunbaracs.hu
III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
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