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

Javaslat az
„Útszéli keresztek”
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: Kunbaracs Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete
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
Útszéli keresztek
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
- és élelmiszergazdaság
kulturális örökség
természeti környezet
és vendéglátás
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
Kunbaracs
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
települési
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
Kunbaracs község külterültén számos Isten dicsőségére állított kereszt található, ezek a
következők:
SZILAJ KERESZT
Az I. és II. világháborút is megjárt Szilaj Mihály a saját tanyájánál állította fel 1947-ben. Az
évekig orosz fogságban szenvedő férfi a kegyetlen megpróbáltatások során fogadalmat tett: ha
még egyszer életben hazatér, akkor keresztet állít hálából a Mindenhatónak, amiért
hazasegítette családjához.. A fakereszt ma is áll a tanya bejáróban. Felújítatta Szilaj Péter és
családja 1994-ben.
A kereszt felirata:
"Isten dicsőségére emeltette Szilaj Mihály és családja 1947"
SZABÓ KERESZT
A II.világháború orosz hadifogságából hazatért Szabó István fogadalmi keresztje. A kereszten
az alábbi szöveg olvasható: " Isten dicsőségére fogadalomból állítatta Szabó István és családja
az Úrnak 2007. évében."

SIMON KERESZT
2010-ben állítatta a család birtokán Simon Pál és Kiss- Lőrincz Mária.
A kőkeresztet 2010. május 23-án Pünkösd vasárnap szentelte fel Földi Tibor plébános.
A kereszt lábazatán az alábbi szöveg olvasható:
"Jézuska egy őrangyal, aki vigyáz ránk"
CSARADAI KERESZT
1940- ben a csaradai iskolánál a hívek közadakozás útján egy kis harangot és egy feszületet
emeltettek 400 pengő költségen. A kereszt megújítását Szabó István önkormányzati képviselő
kezdeményezte és valósította meg; megszentelését 2006. augusztus 27-én Kiss Vilmos és
Gábor Imre plébánosok végezték. A kereszt Albrecht István fafaragó művész alkotása, a
korpuszt a hívek adományából Kiss Vilmos plébános vásárolta. A régi csaradai kereszt
jelenleg a harangtoronyban látható.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Helyi szinten kiemelkedő kulturális értéket képvisel,
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.
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