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

Javaslat a
„Baracsi öreg tölgy”
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
Baracsi öreg tölgy
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
- és élelmiszergazdaság
kulturális örökség
természeti környezet
és vendéglátás
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
A baracsi őstölgyesben található. Koordináták: 46.980872 19.370025
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
települési
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
A nagyjából 220 éves öreg tölgy a Natura 2000 hálózat részét képező gyertyános-tölgyesben
található. A kocsányos tölgy (Quercus robur) kerülete 467 centiméter és 20 méter magas.
A tölgyfa történetét így mesélték a régi baracspusztai református hívek:
A mai Kunbaracs határában, ahol a kurtafarkú vaddisznó túr, áll egy kb. 22o éves fa
matuzsálem. Azt mesélik róla, hogy csemete korában nagy megtiszteltetés érte!!!
A XVIII. század második felében Mária Terézia engedélyezte Kecskemét városának, hogy
heti vásárokat rendezzenek.
A környező pusztákon, amint a mai Kunbaracs helyén is, nagy állattartás folyt, ezeken a
tájakon pásztorok, gulyások éltek. A pásztorok többnyire kevéssel is beérték, maguk faragták
edényeiket, bográcsban főzték ételeiket, mégis, időről –időre beküldtek valakit a vásárba,
vagy eladni, vagy venni valamit.

Egy ilyen vásári nap után a fiatal pásztorlegény, Marci, visszafelé tartott a gulyához, és
összetalálkozott egy fáradt vándorral. A vándor saját elmondása szerint Debrecenből indult,
azóta megjárta Kiskunhalast, és most éppen a kecskeméti református hivekhez igyekszik
legációra. Hosszú és fáradtságos út mögötte, futóhomok pusztákon át, néhol mocsarak
mentén. Imitt-amott ha egy szekér fölvette, de volt hogy alig jutott közelebb a célhoz, mert a
szekeres csak éppen-hogy a kivánt irányba tartott. Most is, településnek se hire, se hamva,
pedig igencsak fáradt, éhes és szomjas. A pásztor jól ismerte a vidéket, segiteni akart a
vándornak, ezért egy ifju kocsányos tölgyhöz vezette utitársát. Ott a tarisznyából jól
megvendégelte, elmagyarázta, hogy a pihenő után merre vegye az irányt, és elbúcsúztak. A
tölgy a vándor fölé terjesztette ágait, aki a jó vacsora után el aludt. Másnap reggel felébredt,
szokása szerint imádkozott, Isten áldását kérte az elkövetkező nap munkájára, és kezét áldásra
emelve megköszönte az éjjeli nyugalmat a fának. A vándor Csokonai Vitéz Mihály volt.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A Baracsi öreg tölgy települési szinten egyedülálló természeti értéket képvisel. A 2016-os Év
Fája versenyben 12. helyezést ért el.
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
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