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1. BEVEZETÉS 
 

 

Tiszasas Község örökségvédelmi hatástanulmánya a településrendezési terv munkarésze a  

68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet szerint készült.  

2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) írja elő. „Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni 

a település településfejlesztési koncepciójának kidolgozása során. Ha a településfejlesztési 

koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi 

hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el 

kell készíteni.” Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az Étv. 8. § (2) 

bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye 

szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett. Tiszasas község  

a településfejlesztési koncepció részeként készítteti az örökségvédelmi hatástanulmányt. 

Tiszasasra vonatkozóan valamennyi, múzeumi adattárakban, szakirodalomban, levéltárakban 

fellelhető kiadvány és dokumentum, valamint helytörténeti kiadvány felhasználásra került, 

továbbá figyelembe lett véve a Polgármesteri Hivatal, és a helyi lakosok tájékoztatása, 

adatközlése. 

 

 

2. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT 
 

 

a.) Történeti leírás 
 

Településtörténet  

 

(Forrás: Adatok Szolnok megye településeinek történetéből, Szolnok megyei Levéltár) 

 

A települést Sas néven 1560 –ban említik először. 1647: Sass, 1654: Saas, 1656: Saás, 1666: 

Saas, 1675: Sas, 1686: Sás, 1693: Sas, 1720: Sas (Tisza-), 1721: Sass, 1784/87: Sass, 1799: 

Sas, 1828: Sass (Tisza), 1854: Tisza- Sass, 1863: Tiszasas, 1864: Tisza Sass, 1901-től 

napjainkig: Tiszasas. 

A név összetétel: a folyómelléki elhelyezkedésre utaló Tisza- előtag-ból és a –sas utótagból 

áll, amely a sas madárnévből keletkezett, bár a kevésbé meggyőző feltevés szerint a sás 

növénynévvel, illetve azzal kapcsolatos, hogy a falu lakosai számára fontos jövedelmi forrás 

lehetett a sás feldolgozása. 

Szisztematikus régészeti feltárás hosszú időn keresztül nem folyt a területen. A falu határában 

talált rézkori és vaskori leleteken kívül középkori maradványokra is bukkantak. A középkori 

falu a mai Tiszasas belterületén helyezkedett el, és a régészeknek sikerült lokalizálni a 

település középkori templomát. A falu közvetlen közelében is előkerült egy jelentős Árpád-

kori telep nyoma. 

1571-ben a szolnoki török defter szerint 24 jobbágyházának lakói fizették a török adót. A 

tizenöt éves háborúban a falu elpusztult, az adóösszeírás csak 1647-től mondja népesnek, 

azonban 1668-ban ismét elnéptelenedett. 1680-ban jelentős számú kálvinista lakta, volt 

temploma, papja. 

Sas a legsúlyosabb időkben is csaknem mindig lakott volt. Amikor a sasiak megfutottak, még 

akkor is visszajártak szőleiket művelni.  

1695 és 1700 között új gazdák kezdtek betelepedni. A települést 1709-ben a portyázó rác 

seregek elpusztították. A tiszasasiak áttelepedtek a csongrádi Újfaluba, ahonnan 1716-ban 
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tértek vissza. Később Szentesről, Kecskemétről, Szatmárból, Tiszapolgárról, Bánhorvátról és 

Jászberényből is telepedtek melléjük. Tiszasas lakossága erősen megszaporodott 1748-ig, a 

gazdák száma 73-ra emelkedett. Szűkössé vált a határ, nem volt elegendő feltört szántóföld. A 

gyarapodás később lelassult. 1833-tól 1848-ig a földesurak és a parasztok, jobbágyok között 

földhasználati lázongások voltak, amit a kivezényelt lovas katonák elcsendesítettek. 

1848-49-ben a tiszasasiak a szabadságharc oldalára álltak. A falu több lakója nemzetőrként 

részt vett a szenttamási csatában. 

Az 1872. május 1-én keltezett szabályrendelet alapján alakult nagyközséggé. Az 1876. évi 

területrendezéskor Tiszasas az újonnan létrehozott Jász- Nagykun- Szolnok vármegye tiszai 

alsó járásba került. 

 

 

A település természeti adottságai  

 

(Forrás: Dövényi: Magyarország kistájainak katasztere) 

 

Tiszasas Jász – Nagykun Szolnok megye déli részén az ún. Tiszazug nevű kistájon 

helyezkedik el. 

A település igazgatási területe: 28,79 km2 

A kistáj Jász - Nagykun - Szolnok megye területén helyezkedik el. Területe 200 km2. 

Magyarország kistáj kataszterében azonosító száma: 1.7.23 

A kistáj települései a következők:    

1. Cibakháza, 2. Cserkeszőlő, 3. Csépa, 4. Kungyalu, 5. Szelevény, 6. Tiszainoka, 7. 

Tiszakürt, 8. Tiszasas    

 

 

Domborzati adatok: 

 

A kistáj 83 és 95 m közötti tszf - i magasságú, ármentes részekkel tagolt, ártéri szintű, a Duna 

pleisztocén hordalékkúp-síkjára épült tökéletes síkság. Orográfiailag 3 részt lehet elkülöníteni 

területén. 83 m körüli magasságúak a terület harmadát fedő, kettős osztású, a szabályozások 

előtt rendszeresen elöntött, meder- és morotvaroncsokkal fedett árterek. A 87-90 m körüli 

magasságú magasárterek egyhangúságát elhagyott morotvák és a kiemelkedések peremére 

települt kunhalmok enyhítik. 85-88 m körüli magasságban, 2-4-es relatív reliefű futóhomokos 

felszínek helyezkednek el. 

 

Földtani adottságok: 

 

A Tiszazugot a felsőpannonban tó borította, csak a pleisztocén elejére töltődött fel. Főként 

homokos rétegekből álló üledéksor települt. A legidősebb felszínen levő képződmény a terület 

8-10%-át elfoglaló, a dunai hordalékkúp anyagából kialakuló pleisztocén futóhomok 

(Tiszakürt, ill. Cibakháza és környéke). 

 

Éghajlat: 

 

A mérsékelten meleg-száraz és a meleg-száraz éghajlati övezetek határán elterülő kistáj. 

Az évi napfénytartam 2050 óra, az évi középhőmérséklet 10,2 - 10,4 0C. A napi 

középhőmérséklet 195 napon keresztül meghaladja a 10 0C-ot. A legmelegebb nyári max. 

hőmérsékletek átlaga 34,3 0C, a leghidegebb téli minimumoké –16,5 és –17,0 0C közötti. 
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A csapadék évi és vegetációs időszaki átlaga 530-550 mm, ill. 300-310 mm. A téli időszakban 

30-32 napig borítja hó a földeket. 

A terület ariditási indexe 1,28 - 1,33. 

Leggyakoribb szélirány az É - i és az Ény - i, az átlagos szélsebesség kevéssel 3m/s alatt 

marad. Rendkívül kevés és szeszélyes eloszlású a csapadék. 

 

Vízrajz: 

 

A Tiszának a Tiszajenő - Hármas - Körös - torkolat közötti ártere és a Hármas-Körösnek a 

torkolata feletti 37 km-es völgye határolja. Csak kisebb vízfolyásai vannak. A Tiszába 

folynak: Cibakházi Holt - Tisza (12 km, 31 km2). Száraz, gyér lefolyású, erősen vízhiányos 

terület. 

 

   Lf = 0,5 l/s. km2; Lt=3% Vh=150 mm/év. 

 

A vízminőség mindkét folyón II. osztályú. A belvízelvezető csatornahálózat hossza kb. 250 

km. 

A talajvíz mélysége a két folyó közötti háton 6 m alatt, máshol 4-6 m között van. Kémiai 

típusa kalcium - magnézium - hidrogénkarbonátos. A szulfáttartalom nagyobb részt 60 mg/l 

alatt marad, de Cibakházától DK-re a 600 mg/l-t is túllépi. 

 

Növényzet: 

 

A Tiszántúli flórajárásba (Crisicum) tartozó kistáj potenciális erdőtársulásai közül a 

bokorfüzesek, a fűzligetek és a tölgy - kőris - szil ligeterdők a meghatározóbbak. A 

lágyszárúak között felbukkan a sziki saláta, a réti őszirózsa, a csillagboglárka. Tömegesebb 

előfordulású az erdei gyöngyköles, a bársonyos tüdőfű, a tarka nőszirom, stb. 

Az erdészetileg művelt területeken elsődlegesen keménylombos erdők találhatók. A 

mezőgazdaságilag művelt területek jellemző kultúrái a búza, az őszi árpa és a cukorrépa. 

 

Talajok: 

 

A kistájban tíz talajtípus fordul elő. A mezőgazdaságilag nem vagy alig hasznosítható futó- és 

a gyenge termékenységű humuszos homoktalajok 15 ill. 4%-ot tesznek ki. A kedvező 

termékenységű, alföldi mészlepedékes csernozjomok 19%-ot, a réti csernozjomok 26%-ot, a 

mélyben sós réti csernozjomok további 10%-ot borítanak. A szikes talajok közül 

sztyeppesedő réti szolonyecek. Az agyagos vályog mechanikai összetételű talajokat kivéve, a 

szikes talajok löszös üledékeken képződtek és vályog, vagy agyagos vályog fizikai 

féleségűek. 

A réti talajok 2%, az öntés réti talajok 6% területi kiterjedésben üledéken helyezkednek el.  

 

Sajátos táji adottságok: 

 

A kistáj közúton jól megközelíthető települései kedvező természeti adottságokkal 

rendelkeznek helyi, regionális szintű üdülési igények kielégítésére. Cserkeszőlő és Tiszazug 

térségében megfelelő színvonalú infrastruktúrán alapul a fogadókészség. Előbbi kedvelt 

fürdőhely. 

 

Tájtipológiai összegzés: 
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Meleg, száraz éghajlat mellett nagy vízhiány jellemzi. Felszínén lényegében két tájtípus 

fordul elő. 

A nagyobbik lösztakarós, közepes talajvízállású, magastéri helyzetű hordalékkúp-síkság. A 

szántóföldi hasznosítás uralkodik, kevés réttel és legelővel a szikes laposokon, továbbá még 

kevesebb lösztölgyes ligeterdő maradvánnyal. 

A kistáj Ny-i peremsávjában kiterjedt kötött homokos felszínű hordalékkúp-síkság húzódik. 

Rajta még futóhomok is előfordul, de sok humuszos homok is. Itt jelentős területen 

szőlőtermelés is folyik, váltakozva szántóföldekkel, homoki tölgyes maradványokkal és 

akácligetekkel, ami tompítja a kultúrsztyep jelleget. 

 

 

Táji megjelenés, tájképi jellegzetesség 

(Megalapozó vizsgálat tájrendezési munkarész, Kollányiné Földi Hajnalka) 

 

A község lakott területe árvízmentes, enyhe kiemelkedésű vonulaton található 

halmaztelepülés. Központjában a templom tornya magasodik.  

Tiszasas külterületének táji látványát a mezőgazdasági és erdőgazdasági, kertgazdasági tájra 

jellemző telepített növényzet, valamint a Tisza folyót kísérő természetes növénytársulás 

határozza meg. A vízfolyásokat szegélyező ligetes-fás területek váltják a mélyebben fekvő, 

gyepes réteket. A települést közvetlenül körbeölelő táj fóliasátras mezőgazdasági területekből, 

szántóterületekből és jelentős nagyságú gyepekből, legelőkből áll. A volt anyagnyerő 

helyeken (vályogvető gödrök), mélyfekvésű művelt területeken vízállásos, nádas terület teszi 

mozaikossá a tájat. A település déli-délkeleti határrészein a nagytáblás mezőgazdasági 

művelésű területek, valamint a belvízelvezető árkok tagolják földfelszínt. A nyugati 

határrészen a Lápi legelő és a Tiszán túl a Kelemi legelők-erdők, valamint a földművek 

mérnöki vonalvezetése, és a folyót kísérő természetközeli és mesterséges erdőtársulások 

meghatározó sziluettjei jellemzik a tájat. Észak-keletről a Sziki major környéki legelők, a 

szikes-tó és a háttereként látható hullámzó felszínű homokhát magaslatán a telepített 

gyümölcsösök, szőlők őrzik a község határát. 

 

Tájtörténeti vizsgálat  

(Megalapozó vizsgálat tájrendezési munkarész, Kollányiné Földi Hajnalka) 

A település igazgatási területe nem bizonyíthatóan, de valószínűleg lakott terület volt. A 

vízjárta alföldi tájon a magas-partok, magaslatok voltak megtelepedésre alkalmasak, így 

Tiszasas határában is különböző korok emléknyomai kerültek elő a rézkorból, vaskorból. Az 

ásatások alkalmával bukkantak felszínre az Árpád-kori település temploma, valamint a 

körülötte lévő hajdani falu maradványai is a jelenlegi belterületen.  

Tiszasast ’Sas’ írásos formában 1348-ban említik először az oklevelek. A település nevét a 

folyómelléki elnevezésből és a sas madárnévből, vagy a sás növénynévből eredeztetik. Az 

1600-as években Saas, majd Tiszasass, és 1901-től mai nevén Tiszasasként tüntetik fel a 

dokumentumok a kezdetben kertes, jelenleg halmaz települést. 
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A középkori falu életének meghatározója a folyók vízmozgásai, áradásai voltak. Az akkori 

megélhetési forrást biztosító tájhasználatra a gyűjtögetés, a halászat, az ártéri gazdálkodás, 

földművelés volt a legjellemzőbb. XIII. században Tiszasas Nagy Leustach birtoka, később 

királyi birtok, majd a XV. század közepétől a Vezsenyi család és királyi adományozás révén 

Kinizsi Pál tulajdona. 1552 után a gömöri Zay Ferenc is a falu birtokosa lesz. Ezekben az 

időkben a tulajdonos-gazdák jelentős cselédséggel művelik a határt, önellátó gazdaságok 

jellemezték a terület- és tájhasználatot (szántóművelés-részes aratás, ártéri halászat, vessző- 

gyékényfonás, legeltető, külterjes állattartás).  

Török hódoltság idején az ország három részre szakadása nyomán hol a török, hol a Habsburg 

intézményrendszerek tartják nyilván és adóztatják a település lakosságát. (1571-ben a 

szolnoki defter 24 jobbágyházat tart nyilván.)  

1647-ben az adóösszeírások alapján ebben az időben Tiszasas Szuhay Mátyás tulajdona, majd 

tőle a Wesselényi-féle összeesküvésben való részvétele miatt elkobozták és kincstári 

birtokként a csongrádi kamarai uradalom részévé válik a falu és határa. A község területe az 

idők folyamán a háborús csatározásokat követően, vagy ez elől menekülve, többször 

elnéptelenedett. (tizenötéves háború, később portyázó rácok 1705, majd császári katonák 

1715, stb.) Az állandó rekvirálások miatt a csaknem folyamatosan lakott településről hol 

elköltöznek, hol újranépesedik a falu határa, de a környékről rendszeresen visszajárnak a 

határbeli szőlőket gondozni. A matricula szerint 1680 táján már kálvinista község Tiszasas, a 

betelepült halászok révén. Templomot és papot is jeleznek az írások. Az 1700-as évek elején a 

csongrádi gazdák is idehúzódnak, majd 18 új család költözik ide Szentesről, Kecskemétről, 

Tiszapolgárból, Jászberényből, Bánhorvátiból. A régi faluhely helyett a partos részen 

telepednek le. Steősszel Kristóf a faluért megfizette a fegyverváltságot a Kincstárnak. Ekkor a 

földesúr 8 és ¾ portával rendelkezhetett és robot-váltó szerződést kötött a tiszasasiakkal, ezért 

földet nem tartott vissza uradalmi majorság céljára. A falusiak tájhasználatára a rideg 

állattartás és a halászat, és a földművelés, eladásra is termelt gabonatermesztés (búza, árpa, 

zab) volt a jellemző. A kiemelkedéseken elsősorban juh- és szarvasmarhatartás, valamint a 

határszéli homokháton szőlőművelés is folyt. Az 1771.-es Urbér-rendezés miatt 1773-ban 

újabb szerződés köttetik. Létrejön a majorüzem (úrbeli majorság) és a kürti határban már 

robotként művelik a jobbágyok a majorsági szőlőket. Az 1786-89-es nyilvántartások szerint a 

község területe 2321 kat.h. rétből, 1366 kat.h. legelőből, 496 kat.h. szántóból, 174 kat.h. 

szőlőből, és 46 kat.h. kertből tevődött össze. Ekkor IV. osztályú minősítést kap a falu határa.  

A szántóföldi gazdálkodás legfőbb terménye a búza. A Tisza szabályozásáig a település 

nyugati határának 70 %-át időszakosan öntötte el (1824-beli adatok szerint) a folyó vize.  

Fényes Elek 1830-ban így írt: „Lakja 1500 lakos, kik többnyire reformátusok, anyaegyházzal. 

határa 5220 h.”, „földje mocsáros, lapos és csak középszerű. A marhatenyésztést az árvizek 

korlátolják. Bírja Luby Imre és gr. Tige Lajos.” Az 1848-49.-es Forradalom és 

Szabadságharcban nemzetőrként a sasi hazafiak is részt vettek. A jobbágyfelszabadítást 

követően a lakosság nagyobb része az urasági majorokban cselédként dolgozott. A falu 

életében meghatározó szerepe volt a Tiszának. A 1853-ban kezdődő folyószabályozás (pl.: 

Jenő-sárszögi átvágás) jelentősen megváltoztatta a község tájhasználatát. Az árvízmentes 

határrészeken növekedett a szántók, a szőlők és a rétek területe, és belterjes állattartás 

jelentősége is nőtt. A település megélhetését továbbra is a termőföld és a mezőgazdaság 

jelentette. A falu 1872-ben nagyközséggé válik, majd 1876-ban a területrendezés során Jász-
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Nagykun-Szolnok vármegyéhez, a Tiszai alsó járásába soroltatik, végül 1901-ben nyeri el 

Tiszasas a jelenlegi megnevezését.  

Az I. Világháború alatt a román megszállás után a mezőgazdaságban nagybirtokrendszer jön 

létre (uradalmi majorok), az istállózó állattartás, a szőlő- és gyümölcskertek, a háziipar 

(gyékény-, fűzfonás, szövés) az élelmiszer feldolgozás (malmok, szeszfőzde) és a 

mezőgazdaságot kiszolgáló iparosok (bognár, kovács, kerékgyártó, lakatos, stb.) és rövid 

életű téglagyártás jellemzik a gazdaságot. Ekkor alakul ki Tiszasas jellegzetes település-táji 

képe (épületek külső megjelenése, utcahálózata), és a jelenlegihez hasonló tájhasználata. A 

településen a II. Világháború frontvonalának átvonulásával 1944-ben október 9-én fejeződnek 

be a harcok. A XX. század második felére jellemző (a tulajdonviszonyokban is bekövetkezett) 

változások: a mezőgazdaság többszörös átalakulása, fejlesztése, a közlekedés, szállítás 

megnövekedése, a tiszaugi híd kiépítése, úthálózat fejlesztése, (44. számú főközlekedési út), 

mind nyomon követhető a települést környező táj jelenlegi szerkezetében, tájhasználatában, 

táji látványában. Napjainkban a fentieken kívül a település mai életét meghatározza a 

természetvédelemhez (pl.: Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzethez, KNP) szorosan kötődő 

változatos, természeti értékekben dús táji környezet (Tisza ártere és annak mentén lévő 

természetes és mesterséges növénytársulások, európai jelentőségű védelem alá került 

területek), és szomszédos települések jelentős turisztikai fejlesztései is (Cserkeszőlő 

gyógyfürdő, Tiszakürti Arborétum Természetvédelmi Terület, tiszaugi rekreációs központ). 

 

b.) A település régészeti örökségének felmérése 
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Jelen örökségvédelmi hatástanulmány a Kiszelovics és társa Településtervező KFT. 

megbízásából készült. Az örökségvédelmi hatástanulmány készítését a településrendezési 

eljárás során a 2001. évi LXIV. törvény jelenleg hatályos változatában a 85/A.§ (1-3) 

bekezdése írja elő  

Jelen örökségvédelmi tanulmány a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletben 

megfogalmazott tartalmi előírások figyelembe vételével és a 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 

szerint készült.  
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I. MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK – JOGSZABÁLYOK 

 

2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) írja elő. „Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni 

a település településfejlesztési koncepciójának kidolgozása során. Ha a településfejlesztési 

koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi 

hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el 

kell készíteni.” Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az Étv. 8. § (2) 

bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye 

szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett.  

(2) Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell 

meghatározni az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és 

településrendezési eszközöket.  

(3) A hatóság örökségvédelmi hatástanulmány készítését írhatja elő jogszabályban 

meghatározott esetekben.”  

Ha a fenti törvényt, a törvény szellemének megfelelően, a régészeti örökség védelmében 

értelmezzük, akkor a legfontosabbnak azt tarthatjuk, ha a tervezett települési módosítások, 

építkezések lehetőleg nem érintik a régészeti lelőhelyeket (Kötv. 2001. évi LXIV. törvény 

„19. § (1) A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal - beleértve az ásványi vagyon 

kitermelését is - (a továbbiakban: fejlesztések, beruházások) a nyilvántartott régészeti 

lelőhelyeket kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. 

(2) A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében 

mozdíthatók el. Amennyiben a feltáráson előkerülő régészeti leletek a helyszínen nem 

őrizhetők meg, azokat kormányrendeletben meghatározottak szerint kell elhelyezni.”)  

A régészeti védettség Tiszasason előforduló főformája a nyilvántartott régészeti lelőhely (1-2. 

kategória) (Kötv. 2001. évi LXIV. törvény Értelmező rendelkezések, „7. § 35. Régészeti 

lelőhely: földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti örökség elemei történeti 

összefüggéseikben találhatók.”)  

Régészeti érdekű terület (3. kategória) (Kötv. 2001. évi LXIV. törvény Értelmező 

rendelkezések, Régészeti érdekű terület: valamennyi terület, természetes vagy mesterséges 

üreg és a vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése 

várható vagy feltételezhető.). A természetföldrajzilag valószínűsíthető, vízmentes 

kiemelkedések potenciális régészeti érdekű területként kezelendőek.  

A minél teljesebb településrégészeti rekonstrukció azért kulcsfontosságú, mert az 

örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezetének éppúgy célja a leletek - lelőhelyek 

megmentése, védelme, mint a beruházások elősegítése azzal, hogy felhívja a figyelmet a 

lelőhelyekre, a feltárásukkal járó költségekre (melyek A kulturális örökség védelméről  

szóló 2001. évi LXIV. Törvény értelmében a beruházót terhelik), a feltárások időtartamára, 

a feltétlenül kikerülendő, szigorúan védett helyekre, hogy — lehetőség szerint — csak elvétve 

fordulhasson elő, hogy a már folyó kivitelezési munkálatokat kelljen hosszú hónapokra 

felfüggeszteni a nem várt leletek előkerülése miatt.  

A nyilvántartott lelőhelyek Tiszasason a beruházóra háruló kötelezettségek 

szempontjából két kategóriába sorolhatók.  
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1. A feltétlenül kikerülendő lelőhelyek: a halmok (településdombok és/vagy temetkezési 

helyek) (A természet védelméől szóló 1996. évi LIII.. törvény alapján természetvédelem 

alatt is állnak), esetleg a középkori templomhelyek és más kiemelt jelentőségű, védett 

lelőhelyek.  

A halmokkal kapcsolatban fontos tudnivaló, hogy nem csupán magának a halomnak a 

bolygatása tilos, hanem 30 méteres körzetén belül minden talajmozgatással járó munka. 

2. Megelőző feltárásra kötelezett régészeti lelőhelyek. A többi nyilvántartott lelőhely, 

amennyiben a beruházást másutt nem lehet megvalósítani. 

 

(Idézett törvény 22. § (2) A földmunkával járó beruházások előkészítése során előzetes 

régészeti dokumentáció készíthető, különösen a földterület-kiválasztáshoz és nyomvonal-

kijelöléshez. Nem nagyberuházás esetén a beruházó az előzetes régészeti dokumentáció 

készítésével feltárásra jogosult intézményt bízhat meg. 

(2a) A földmunkával járó, nagyberuházásnak nem minősülő, új nyomvonalú, külterületi 

közútépítések előkészítése során a beruházó a régészeti érintettség felderítése érdekében a 

feltárásra jogosult intézménnyel előzetes régészeti dokumentációt köteles készíttetni a 

kerékpárút kivételével. 

(2b) A nagyberuházásnak nem minősülő, földmunkával járó beruházások előkészítése során 

az előzetes régészeti dokumentáció tartalmi elemeire a 23/C. § (2) és (5) bekezdésében, 

valamint a 23/D. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 

(3) A nyilvántartási adatok és - ha rendelkezésre áll - az előzetes régészeti dokumentáció 

adatai, valamint a beruházás régészeti örökségre gyakorolt hatása alapján a védettségi fokozat 

figyelembevételével a hatóság - jogszabályban meghatározottak szerint - a megelőző feltárás 

keretében 

a) régészeti megfigyelést ír elő, ha 

aa) a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti 

lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit, 

ab)  a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos, 

ac) a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökség elemeinek 

jelentkezési szintjét, 

ad) a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával 

bolygatták, vagy 

ae) a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el, 

b) próbafeltárást ír elő - jogszabályban meghatározott kivételekkel -, ha 

ba) előzetes régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre, vagy annak készítéséhez 

jogszabályban meghatározottak szerint nem végeztek próbafeltárást, 

bb) földkiemeléssel nem járó alapozási technikával tervezett beruházás valósul meg, 

bc)a nyilvántartott régészeti lelőhely jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése vagy rétegsora 

nem ismert, 

c) teljes felületű feltárást ír elő, ha 

ca) a beruházással érintett lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk múltjának kiemelkedő 

fontosságú forrása, 

cb) a beruházás történeti városmag területén valósul meg, 

d) teljes felületű feltárást írhat elő, ha a feltárás a tudományos ismereteket várhatóan jelentős 

új eredményekkel gazdagítja. 

(4) A hatóság a (3) bekezdés a-d) pontjában meghatározott régészeti feladatokat a lelőhely 

különböző részei vonatkozásában eltérően is meghatározhatja. 
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Tájékoztató adatok:  

A beruházással kapcsolatos régészeti feladatok tekintetében az örökségvédelmi szakhatóság 

állásfoglalása a mérvadó. (393/2012. (XII. 20.) Korm. Rendelet a régészeti örökség és a 

műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról 2. § (1)1 A Kormány Kötv.-ben, e 

rendeletben, valamint más jogszabályokban meghatározott, a régészeti örökség és a műemléki 

érték védelmével (a továbbiakban: örökségvédelem) kapcsolatos hatósági feladatok ellátására 

 a) első fokú örökségvédelmi hatóságként az 1. mellékletben felsorolt illetékes járási (fővárosi 

kerületi) hivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalát (a továbbiakban: járási építésügyi és 

örökségvédelmi hivatal) az 1. mellékletben meghatározott illetékességi területtel… jelöli ki.” 

Tiszasas esetében: Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság, Jász-Nagykun-Szolnok 

megyei illetékességi területtel) 

Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezetének célja a lelőhelyek részletes 

ismertetése abból a célból, hogy a településrendezési koncepcióban ill. tervekben szereplő 

módosításoknak, fejlesztéseknek a hatása a régészeti örökség egyes elemeire nézve 

felmérhető legyen, s ezáltal a beruházó számára tájékoztatásul szolgáljon a rá váró 

kötelezettségekről. 

Fontos tudnivaló: A terepbejárással, próbaásatással vagy szakfelügyelettel ill. az előzetes 

régészeti dokumentáció elkészítésével nem zárulnak le okvetlenül a régészeti tennivalók. E 

munkák a felderítést célozzák, azok eredményétől függően további régészeti kutatásokra, 

azaz megelőző feltárásra is szükség lehet. 

*** 

Kiegészítő megjegyzések 

A nyilvántartott lelőhelyek listáját a Miniszterelnökség központi adatbázisa alapján veszem 

sorra. Ez a lista a 2018. decemberi állapotot tükrözi. Eszerint jelenleg, Tiszasas közigazgatási 

területén belül a lista 1-31.  számjegyig veszi sorba az nyilvántartásban rögzített helyszínű 

régészeti lelőhelyeket.  

 

II. ÁLTALÁNOS GEOGRÁFIAI-RÉGÉSZETI ÉRTÉKELÉS 

[1. Örökségvédelmi vizsgálat; a)]1, 
 

 II.1. Földrajzi bevezetés és településrégészeti jellemzők 
Tiszasas Jász – Nagykun - Szolnok megye déli részén fekszik a tiszazugi ártér-peremi falvak 

egyike. A folyó holt ágával körülölelt Kelem nevű határrész a szabályozáskor, az új 

folyómeder kialakításakor került a Tisza jobb partjára. Felszínét a Tisza kiöntései alakították, 

csak északkeleti csücskébe nyúlik be a Tiszazug közepét elfoglaló homokhát. 

 

Tiszasas kis település - külterületekkel együtt - mindössze 2879 hektár területű, melyen 31 

régészeti lelőhelyet tartunk nyilván. A lelőhelyek viszonylag nagy száma azokkal a kiváló 

geográfiai adottságokkal magyarázható, melyek az ember számára évezredek óta vonzóvá 

tették e vidéket. Egykoron kizárólag az árvízmentes vízpartokat keresték a megtelepedéshez. 

Az egykori medrek, vízjárta területek 80-81 m tszf. alacsony térségeiből (Láp, Nyílás, 

 
1 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet, 12. melléklet, 1., a). 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200393.KOR#lbj1param
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Gyalognyílás, Nagyosztás) emelkednek ki a partok, zömében 82-84, ritkábban 85-88 m tszf. 

magasságú vonulatai. Maga a település a legkedvezőbb adottságú területet foglalja el, az 

ártérből kiemelkedő 85-88 m tszf. magasságú szigetszerű háton. 

 

Tiszasas - a Tiszazug részeként - azon területek közé tartozik, ahol a Szolnoki Múzeum, az 

MTA Régészeti Intézete és az ELTE Régészeti Tanszékének munkatársai részvételével, 

módszeres terepbejárások révén, a felszínen észlelhető régészeti lelőhelyek dokumentálásra 

kerültek. Nem szabad azonban azt hinni, hogy e kép teljességet jelent valamennyi régészeti 

lelőhely tekintetében. A mélyebbre ásott objektumok (sírok, földbe mélyített házak, kutak, 

áldozati gödrök stb.) véletlen felszínre kerülésének kevés az esélye, ugyanígy rejtve 

maradhatnak lelőhelyek a sűrű növényzet, gyep, legelő, természetes vagy mesterséges 

fedettség miatt is.  

 

Így még ilyen jól kutatott területen is mindenkor számítani kell váratlan leletek felbukkanására. 

Mindazonáltal azonban a mellékelt lelőhelytérkép és a táblázatok Tiszasas esetében minden 

jövőbeli átalakítás, építkezés, fejlesztés, település- és területrendezés tervezésében az 

átlagosnál jóval pontosabb és megbízhatóbb tájékoztatásul szolgálnak 

 

A szabályozások előtti időkben a Tisza és mellékágai számtalan, azóta már régen kiszáradt 

erecskéje mentén sok letelepedésre alkalmas helyet találtak az újkőkori Körös kultúra idejétől 

(Kr. e 5000) a magyarság megtelepedéséig eltelt 6-7000 évben. A szintvonalas térképeken jól 

látszanak az egykori medrek amelyek partjain a régészeti lelőhelyek találhatóak. Nyugodtan 

állíthatjuk, hogy a 82-83-es tengerszint feletti magasságnál és a fölött szinte minden vízközeli 

magaslatot kihasználtak.  

 

A Láp menti parton, a Kása - halom -dűlő nyugati és déli peremén vagy a falu szélén egymást 

érik a régészeti lelőhelyek. A Nagyosztás és Holtföldek alacsonyabb (82-83 m tszf.) részein 

sorakozó lelőhelyek egy-egy száraz periódus bizonyítékai. 

 

Egyes korszakok településsűrűsége igen különböző. Míg az újkőkorban az alföldi vonaldíszes 

kerámia kultúrájának képviselői és a római korban a szarmaták itt tartózkodásuk ideje alatt 

szinte minden alkalmas helyet birtokba vettek, addig a rézkori tiszapolgári kultúra többnyire 

pásztorkodó népességének megtelepedéséről csak egyetlen helyen maradt nyom. Bizonyos 

korokban pedig, mint pl. a java és késő rézkorban el sem jutott ide az ember. 

 

II.2. A belterület különleges földrajzi-régészeti értékelhetősége  

 
E tanulmányok célkitűzését figyelembe véve, a belterület, azaz jelen esetben maga a falu, 

speciális vagy még inkább, ellentmondásos területnek tekinthető. Minden település, így 

Tiszasas is, előreláthatólag a legtöbb fejlesztést, beruházást a belterületen kívánja 

megvalósítani: Itt épülnek a házak, üzletek, létesülnek parkok, szabadidő központok, falusi 

turizmust szolgáló változtatások stb.— minden, mely a lakosság érdekeit szolgálja. A 

település központja, majd a köré csoportosuló épületek sora, az alapító ősök bölcsességének 

köszönhetően, az esetek többségében, a földrajzilag legoptimálisabb területet foglalja el. 

Feltételezhetjük tehát, hogy a mai településen, az álló házak alatt-között őskori, ókori, 

népvándorlás kori, középkori lelőhelyek bújnak meg, melyeket éppen a beépítettség miatt 

nem tudunk feltérképezni, s csak földmunka során véletlenül kerülhetnek felszínre. Mindezek 

folytán az a furcsa helyzet áll elő, hogy a múzeumi nyilvántartások alapján éppen a 
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letelepedésre mindenkor legalkalmasabb terület tűnik régészetileg ritkán lakott övezetnek. A 

valóságban azonban a belterületen minden “kapavágásnál” számítani kell leletek 

előkerülésére, ezért itt fokozott figyelem szükséges.  

 

III. A RÉGÉSZETI VÉDETTSÉG RÉSZLETEZÉSE  

[1. Örökségvédelmi vizsgálat b)]2 

 

III.1. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

 

III.1.1. Feltétlenül kikerülendő, földmunkával nem bolygatható lelőhelyek 

(1. kategória) 

Az ebbe a kategóriába tartozó lelőhelyek (földvárak, kunhalmok) a természetvédelmi törvény 

értelmében is védelem alatt állnak.  

Az 1996. évi LIII. számú, a természet védelméről szóló törvény ab ovo kimondja 

védettségüket: 23 § (2) bekezdés: „(2) E törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi 

forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján védett 

természeti területek országos jelentőségűnek [24. § (1) bekezdés] minősülnek..” 

[f) a kunhalom olyan kultúrtörténeti, kulturális örökségi, tájképi, illetve élővilág védelmi 

szempontból jelentős domború földmű, amely kimagasodó jellegével meghatározó eleme 

lehet a tájnak; 

g) a földvár olyan védelmi céllal létesített vonalas vagy zárt alakzatú földmű, amely 

azonosíthatóan fennmaradt domborzati elemként történeti, kulturális örökségi, felszínalaktani, 

illetve tájképi értéket képvisel.] 

A halmok az ásatási eredmények alapján a rézkorban Kelet-Európa sztyepp-vidékéről 

területünkre érkezett (Kr. e. 3500 – 3000 táján) népesség síremlékei, melyeket a későbbi 

korokban, elsősorban a középkorban előszeretettel használtak megtelepedésre, 

templomépítésre, utólagos temetkezésre – akár a kunok idejében is. (Innen származik népi 

elnevezésük, a kunhalom is.) Az Alföld síkságából látványosan kiemelkedő, rendszerint kör 

alapú, meredek lejtőjű, különböző magasságú, jelentős régészeti és tájképi értéket képviselő 

halmok bolygatása, elhordása, alakjuk megváltoztatása törvényileg tilos és feltétlenül 

elkerülendő. 

19. lelőhely, Kása-halom:   

A település belterületétől nyugatra található kiemelkedés, feltehetően rézkori temetkezési 

halom.3 

 

III.1.2. Megelőző feltárást igénylő régészeti lelőhelyek (2. kategória) 

 

 
2 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet, 12. melléklet, 1., b). 
3 Tiszasas-Kása-halom, 19. sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég.Ad. 1237-2002.], Lelőhely 

Nyilvántartási Szám (LNySz továbbiakban): 32711 
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1. lelőhely, Kéményhegy (Kéménytető):  

A külterület nyugati szélén a tiszaugi határnál, magasszakadóparton az újkőkori Körös kultúra 

intenzív telepjelenségei, a bronzkori hatvani kultúra leletei, kevés árpád-kori kerámiával.4 

2. lelőhely, Kémény-hegy II. (Kéménytető):   

A falu határának nyugati szélén, meredek, ártérből kiemelkedő partoldalon újkőkori, római 

kori (szarmata), árpád - kori telepnyomok, bronzkori, temetőre utaló leletek.5 

3. lelőhely, Kémény-hegy III. (Kéménytető):  

A Kéményhegy nevű tábla keleti peremén, a Láp nevű holtág nyugati partján, a meredek 

partoldalban újkőkori, bronzkori, római kori (szarmata) középkori megtelepedésre utaló 

nyomok.6 

4. lelőhely, Rév:  

A tiszasasi révtől északra, a Tisza-gáttól nyugatra lapos dombon újkőkori, késő bronzkori, 

római kori (szarmata) telepnyomok. Leletmentés során (1980-ban) melléklet nélküli sír került 

elő.7 

5. lelőhely, Nyárfa-dűlő:  

A tiszaugi határszélen, a Nyárfa-dűlő déli oldalán, a Láp nevű holtág északi partján bronzkori 

és árpá-kori telepnyomok.8 

6. lelőhely, Kémény-tető IV.:  

A Tiszaug - Tiszasas műúttól keletre, a falutól ÉK-re újkőkori, római kori (szarmata), árpád-

kori telepnyomok.9 

7. lelőhely, Láp-part:   

Tiszasastól ÉNy-ra, mintegy 500 m-re, az egykori Tisza-meder partján újkőkori, késő 

bronzkori, római kori (szarmata) és árpád-kori telepnyomok.10 

8. lelőhely, Csillag-part:  

A falu nyugati szélén, a Tisza-ártér magas partján az újkőkori Körös- és AVK kultúra, a 

rézkori tiszapolgári kultúra, kora bronzkori, római kori szarmata és árpád-kori település 

nyomai. A területen 1982-ben régészeti feltárás történt.11 

9. lelőhely, Csillag-part:  

A falu nyugati szélén újkőkori, római kori szarmata és XIV-XVI. századi település nyomai.12 

10. lelőhely, Felvégi-terület:  

A falu délnyugati sarkán újkőkori, római kori szarmata és késő népvándorlás kori avar 

település.13 

 
4 Tiszasas-Kémény-hegy, 1. sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég.Ad. 1219-2002.], LNySz: 32693 
5 Tiszasas-Kémény-hegy, 2. sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég.Ad. 1220-2002.] , LNySz: 32694 
6 Tiszasas-Kémény-hegy, 3. sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég.Ad. 1221-2002.] , LNySz: 32695 
7 Tiszasas-Rév, 4. sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég.Ad. 1222-2002.] , LNySz: 32696 
8 Tiszasas-Nyárfa-dűlő, 5. sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég.Ad. 1223-2002.] , LNySz: 32697 
9 Tiszasas-Kéménytető-Láp partja, 6. sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég.Ad. 1224-2002.] , LNySz: 

32698 
10 Tiszasas-Láp-part, 7. sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég.Ad. 1225-2002.] , LNySz: 32699 
11 Tiszasas-Csillag-part, 8. sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég.Ad. 1226-2002.]; Ásatási 

dokumentáció, Tiszasas- Csillagpart 1982. [MNM.Rég.Ad.: VIII.132/1983., Ltsz.: 13689.] , LNySz: 32700 
12 Tiszasas-Csillag-part, 9. sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég.Ad. 1227-2002.] , LNySz: 32701 
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11. lelőhely, Faluszél:   

Tiszasas délkeleti szélén, a Tisza egykori meredek partjának 90 fokos törésénél az újkőkori 

Körös kultúra intenzív telepjelenségei, bronzkori, vaskori (kelta), római kori (szarmata) és 

középkori megtelepedés nyomai.14 

12. lelőhely, Kása - halom dűlő:  

Tiszasastól keletre, egykori É - D -i irányú Tisza-holtág keleti partján őskori, vaskori (kelta?), 

és XVI-XVIII. Századi telepnyomok.15 

13. lelőhely, Kása-halom, Újszőlő:  

Tiszasastól keletre, egykori É - D -i. irányú Tisza-meder keleti partján újkőkori, vaskori, római 

– népvándorlás kori, XVI-XVIII. századi telepnyomok.16 

14. lelőhely, Kása - halom dűlő:   

A falutól keletre, az egykori Tisza-ártér magaspartján újkőkori, bronzkori, vaskori (szkíta?), 

római kori (szarmata) telepnyomok.17 

15. lelőhely, Nagy-osztás:   

Tiszasastól délre, az ártérből kiemelkedő kis alacsony szigeten újkőkori és vaskori 

telepnyomok.18 

16. lelőhely, Tiszasas 16:   

A faltól nyugatra, a juhakoltól délre húzódó ártéri part szélén őskori, népvándorlás kori (avar), 

árpád-kori telepnyomok.19 

17. lelőhely, Holt-földek:  

A falutól délre, kb. 1 km-re egykori ártéri alacsony fekvésű szigeten újkőkori, kora bronzkori, 

népvándorlás kori leletek.20 

18. lelőhely, Domb-hát:   

A falutól DK-re kis lapos ártéri szigeten újkőkori, vaskori (szkíta?) leletek.21 

20. lelőhely, Nyárfa-dűlő:  

A falutól északra, az ősi Tisza-meder északi magaspartján újkőkori, vaskori (kelta?), 

népvándorlás kori (gepida), árpád-kori leletek.22 

21. lelőhely, Holt-földek:  

A falutól délre, kb. 1 km-re egykori ártéri alacsony fekvésű szigeten kora bronzkori leletek.23 

22. lelőhely, Dombhát:  

 
13 Tiszasas-Felvégi terület, 10. sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég.Ad. 1228-2002.] , LNySz: 32702 
14 Tiszasas-Faluszél, 11. sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég.Ad. 1229-2002.] , LNySz: 32703 
15 Tiszasas-Kása-halom-dűlő, 12. sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég.Ad. 1230-2002.] , LNySz: 32704 
16 Tiszasas-Kása-halom-Újszőlő, 13. sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég.Ad. 1231-2002.] , LNySz: 

32705 
17 Tiszasas-Kása-halom-dűlő,14. sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég.Ad. 1232-2002.] , LNySz: 32706 
18 Tiszasas-Nagy-osztás, 15. sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég.Ad. 1233-2002.] , LNySz: 32707 
19 Tiszasas 16. sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég.Ad. 1234-2002.] , LNySz: 32708 
20 Tiszasas-Holt-földek, 17. sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég.Ad. 1235-2002.] , LNySz: 32709 
21 Tiszasas-Domb-hát, 18. sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég.Ad. 1236-2002.] , LNySz: 32710 
22 Tiszasas-Nyárfa-dűlő-Láp partja, 21. sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég. Ad. 1239-2002.] , LNySz: 

32712 
23 Tiszasas-Holt-földek, 22. sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég.Ad. 1240-2002.] , LNySz: 32713 
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A falutól délre, kb. 1 km-re egykori ártéri alacsony fekvésű szigeten szórványos neolitikus és 

árpád-kori, intenzív népvándorlás kori (avar) megtelepedés nyomai.24 

23. lelőhely, Dombhát:  

A falutól délre, kb. 1 km-re egykori ártéri alacsony fekvésű szigeten újkőkori, árpád-kori 

nyomok.25 

24. lelőhely, Dombhát: 

 A falutól délre, kb. 1 km-re egykori ártéri alacsony fekvésű szigeten újkőkori és népvándorlás 

kori (avar) telepnyomok.26 

25. lelőhely, Dombhát:  

A falutól délre, kb. 1 km-re egykori ártéri alacsony fekvésű szigeten újkőkori telepnyomok.27 

26. lelőhely, Dombhát:  

A falutól délre, kb. 1 km-re egykori ártéri alacsony fekvésű szigeten újkőkori és népvándorlás 

kori (avar?) leletek.28 

27. lelőhely, Dombhát:  

A falutól délre, kb. 1 km-re egykori ártéri alacsony fekvésű szigeten szórványos újkőkori, 

intenzív népvándorlás kori (avar) telepnyomok.29 

28. lelőhely, Dombhát:  

A falutól délre, kb. 1 km-re egykori ártéri alacsony fekvésű szigeten újkőkori és népvándorlás 

kori (avar) telepnyomok.30 

29. lelőhely, Dombhát: 

 A falutól délre, kb. 1 km-re egykori ártéri alacsony fekvésű szigeten szórványos újkőkori, 

átlagos népvándorlás-kori (avar) telepnyomok.31 

30. lelőhely, Faluhatár: 

 A falu keleti szélénél, É - D -i irányú keskeny földháton őskori és római kori (szarmata) 

szórványleletek.32 

31. lelőhely, Láp:  

A Láp nevű egykori Tisza-meder külső partján újkőkori, bronzkori, vaskori és középkori 

telepnyomok.33 

 

 
24 Tiszasas-Domb-hát lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég.Ad. 1241-2002.] , LNySz: 32714 
25 Tiszasas-Domb-hát, 24. sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég.Ad. 1242-2002.] , LNySz: 32715 
26 Tiszasas-Domb-hát, 25. sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég.Ad. 1243-2002.] , LNySz: 32716 
27 Tiszasas-Domb-hát, 26. sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég.Ad. 1244-2002.] , LNySz: 32717 
28 Tiszasas-Domb-hát, 27. sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég.Ad. 1245-2002.] , LNySz: 32718 
29 Tiszasas-Domb-hát, 28. sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég. Ad. 1246-2002.] , LNySz: 32719 
30 Tiszasas-Domb-hát, 29. sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég.Ad. 1247-2002.] , LNySz: 32720 
31 Tiszasas-Domb-hát, 30. sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég.Ad. 1248-2002.] , LNySz: 32721 
32 Tiszasas-Falu-határ, 31. sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég.Ad. 1249-2002.] , LNySz: 32722 
33 Tiszasas-Lap, 32. sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég. Ad. 1250-2002.] , LNySz: 32723 
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IV. HATÁSELEMZÉS: A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI 

KONCEPCIÓBAN SZEREPLŐ MÓDOSÍTÁSOK ÉS A RÉGÉSZETI 

VÉDETTSÉG VISZONYA 

Az önkormányzat a település közigazgatási határán belül 7 helyen tervez fejlesztést, 

beruházást. Ezek közül 4 esik belterületre és 3 külterületre. 

 

Belterület 

 I. beruházás: Lakóterüelt fejlesztés 

 

Helyszín: A belterületen belül két helyszínen: északon a település középső részén 

és a belterület délkeleti sarkában, jelenleg beépítetlen telkek hasznosítása 

lakóterületként.   

— A jelölt területek közül a délkeleten található rész részben ismert intenzív, több 

korszakos régészeti lelőhely (11 - Faluszél), ezen telkek északi része régészetileg 

erősen érintett, így régészeti megfigyelés, de akár feltárás is szükséges lehet. Az 

északi területen ismert lelőhely nincsen, de régészeti érintettség az elhelyezkedése 

miatt feltételezett, régészeti megfigyelés javallott.   

 E kérdésben azonban örökségvédelmi az szakhatóság dönt. A szakhatóság 

Besenyszög esetében: Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság, Szolnok, 

Jász-Nagykun-Szolnok megyei illetékességi területtel. 

 

 II. beruházás: Gazdasági területfejlesztés (kereskedelmi, szolgáltató) 

Helyszín: A belterület központjában, az Alpári út, Kálvin János utva és a Fő út 

háromszögében, jelenleg is részben beépített területen.  

— A település központjában a korábban kifejtettt okokból régészeti érintettség 

feltételezhető, újabb épületek emelése és egyéb régészeti rétegeket érintő 

földmunkák esetében régészeti megfigyelés javasolt.  

E kérdésben az örökségvédelmi szakhatóság dönt. A szakhatóság Besenyszög 

esetében: Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság, Szolnok, Jász-Nagykun-

Szolnok megyei illetékességi területtel. 

 

 III. beruházás: Gazdasági területfejlesztés (ipari célú) 

Helyszín: A belterület keleti szélén a Fő út és a Bocskai út kereszteződésétől 

északra. A falu belterületét lezáró egykori kisebb meder területén.  

 —A terület bár a belterületen található, de az elhelyezkedése okán (egykori 

meder) régészeti érintettség nem valószínűsíthető. 

E kérdésben azonban az örökségvédelmi szakhatóság dönt. A szakhatóság 

Besenyszög esetében: Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság, Szolnok, 

Jász-Nagykun-Szolnok megyei illetékességi területtel. 
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  IV. beruházás: Tervezett falumúzeum (egykori malom épülete) 

Helyszín: A belterület északi szélén a Szőlőhegyi út északi oldalán, már üzemen 

kívüli romos malom és a hozzátartozó telek. A belterületnek otthont adó sziget 

belső részén egy belső kisebb meder partján. 

— A területen ismert régészeti lelőhely nincsen, de a belterület részeként és a 
természetföldrajzi elhelyezkedése alapján régészeti érintettsége lehetséges, így 
régészeti megfigyelés javasolt, amennyiben a fejlesztés régészeti rétegeket elérő 
földmunkával jár.   

E kérdésben az örökségvédelmi szakhatóság dönt: Besenyszög esetében: Járási 

Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság, Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok megyei 

illetékességi területtel. 

 

 Külterület 

 1. beruházás: Megújuló energiahasznosítási telep (napelempark) 

 

Helyszín: A település Csépához közeli határa mentén a Kása-halmi-dűlő és a 

Domb-hát egykori magaspartok között a volt meder területén.  

— A területen régészeti lelőhely nem ismert, a természetföldrajzi elhelyezkedése 

alapján régészeti érintettség nem valószínűsíthető. 

 E kérdésben azonban örökségvédelmi az szakhatóság dönt. A szakhatóság 

Besenyszög esetében: Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság, Szolnok, 

Jász-Nagykun-Szolnok megyei illetékességi területtel. 

 

 2. beruházás: Tervezett csónakázó tó, jóléti tó 

Helyszín: A belterületet alkotó sziget délkeleti csücskében egy egykori magaspart 

mára elbányászott déli végében. A tó jelenleg is létezik.  

— A területen régészeti lelőhely nem ismert. A kijelölt terület nagy részén jelenleg 

is létező tó. Természetföldrajzi elhelyezkedése alapján régészeti érintettség 

lehetséges volt az északi végén, de a tó kialakítása ezt már elpusztította.  

E kérdésben az örökségvédelmi szakhatóság dönt. A szakhatóság Besenyszög 

esetében: Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság, Szolnok, Jász-Nagykun-

Szolnok megyei illetékességi területtel. 

 

 3. beruházás: Tervezett szabadidő park 

Helyszín: A belterületet alkotó sziget délkeleti csücskében közvetlenül a 

belterület határán.  

 —A területen régészeti lelőhely nem ismert. A belterületet alkotó sziget szélén 

futó egykori kisebb mederben található, így régészeti érintettség nem 

valószínűsíthető.  
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E kérdésben azonban az örökségvédelmi szakhatóság dönt. A szakhatóság 

Besenyszög esetében: Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság, Szolnok, 

Jász-Nagykun-Szolnok megyei illetékességi területtel. 

 

V. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Tiszasas területén 31 régészeti lelőhely található, mely mind a Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott, védett lelőhely. (Ezek közül egy lelőhely 

Szelevénnyel határos, illetve egy ma már nem azonosítható.) A Régészeti topográfia 

előkészítő munkálatai miatt a település régészeti fedettsége jól ismert, de újabb 

lelőhelyek előkerülése mindig lehetséges (elsődlegesen temetők és a terepbejárások 

során nem megfigyelhető területeken akár telepek is). 

Az örökségvédelmi törvény értelmében a régészeti lelőhelyeket a beruházások során 

lehetőség szerint el kell kerülni. 

A hatástanulmányban egy lelőhely (19. lelőhely) esetében javasoljuk, hogy kiemelt 

jelentőségük miatt azokat minden esetben kerüljék el a beruházások során.  

A jelenlegi fejlesztési tervben szereplő beruházások közül csak egy (I. Lakóterület 

fejlesztés) érint régészeti lelőhelyet. 

A 2001. évi LXIV. törvény A kulturális örökség védelméről 8. § (1) bekezdése 

világosan kimondja: „A föld felszínén, a földben, a vizek medrében vagy máshol rejlő 

vagy onnan előkerülő régészeti lelet állami tulajdon.” 10 § (1) bekezdés: „A régészeti 

örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti 

összefüggéseikben kell megőrizni.” 

Régészeti örökségünk megőrzése erkölcsi kötelességünk és törvényben szabályozott 

feladatunk is. A földmunkával járó beruházások során ezért kiemelt figyelmet kell 

fordítani a régészeti örökség védelmére, megmentésére. 

 

Szolnok, 2018. december 27. 

 

Mali Péter 

régész 
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VI. MELLÉKLETEK 

VI.1. Magyarázat a mellékletekhez  

VI.1.1.Összesítő táblázat: 

— Az első oszlopban a lelőhelyek sorszáma szerepel 

—  A második oszlopban a dűlőnév 

—  A harmadik oszlopban a lelőhely jellege (Pl.: telep, temető, régészeti érdekű hely 

stb.)  

—  A negyedik oszlopban a szükséges ill. javasolt intézkedés 

—  Az ötödik oszlopban az EOV (Egységes Országos Vetület) térképlap száma 

—  A hatodik oszlopban a lelőhely középponti EOV koordinátái 

—  A hetedik oszlopban a lelőhely tengerszint feletti magassága 

—  A nyolcadik oszlopban a lelőhely állapota, ha van rá adat. 

—  A kilencedik oszlopban a KÖH azonosítási száma – amennyiben szerepel az 

adatbázisban. 
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c.) Védett műemléki értékek értékleltára: 
 
ca) a világörökségi és a világörökség várományos helyszínek és területek 
 

A településen világörökségi vagy világörökség várományos terület nincs. 

 

cb) az országos építészeti örökség elemei 
 

A településen országosan védett műemlékek: 

 

- Református templom, Tiszasas, Dózsa György út 4.,  

- Népi épület, Tiszasas, Deák Ferenc út 10. 

- Kút, Tiszasas, Deák Ferenc út 10. 

 

 

cc) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek és a nyilvántartott régészeti 
lelőhelyek 
 

 

A Lechner Lajos Tudásközpont adatszolgáltatása alapján Tiszasason az alábbi lelőhelyek 

találhatók: 

 

Azonosító Lelőhelyszám Név hrsz 

29434 21 Tiszaug, Kéménytető 0131/6, 0131/7, 0131/12, 

0131/13, 0148/11, 

0148/17 

 

56789 28 Tiszaug, Akasztó – 

hegy II. 

099/5, 099/4, 0105/4, 

099/16, 0104, 0116/12, 

0116/4 

 

32693 1 Kémény - hegy 0131/12, 0131/7, 

0131/16, 0131/11, 

0131/10, 0131/9 

 

32694 2 Kémény – hegy II 09, 0131/15, 0131/19, 

0131/8, 0129/2, 0130 

 

32695 3 Kémény – hegy III 0129/4, 0129/5 

 

32696 4 Rév 0134/1, 0134/2, 0136/7, 

0136/8, 0135 

 

32697 5 Nyárfa - dűlő 0127/1, 0146/28, 

0146/27, 0146/45, 

0146/26, 0127/2 

 

32698 6 Kémény – tető IV 0114/16, 0114/15, 

0114/17, 0114/18, 

0114/20 

 

32699 7 Lap - part 0117/21, 0117/22, 

0117/20, 0117/18, 

0117/19 
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32700 8 Csillag part 549/2, 549/3, 567, 568, 

548/2, 549/4 

 

32701 9 Csillag part II 707, 716/3, 716/4, 716/5, 

715, 714, 709, 710, 

716/2, 708, 555 

 

32702 10 Felvégi - terület 740, 741, 739, 744, 750, 

745, 742, 743, 748, 746, 

738, 732, 731, 737, 733, 

736 

 

32703 11 Faluszél 144, 145, 147, 148, 149, 

150, 152, 153, 154, 155, 

158, 159, 160, 161, 162, 

170, 177, 185, 178/11, 

178/10, 178/9, 178/8, 

146/1, 178/2, 178/7, 

178/3, 184, 146/2 

 

32704 12 Kása – halom dűlő 063, 062/39 

 

32705 13 Kása - halom 058/13, 058/5, 062/39, 

059/1, 062/40, 059/2 

 

32706 14 Kása – halom dűlő 058/4, 058/1, 058/2, 

058/8 

 

32707 15 Nagy osztás 033/91, 033/88, 033/89, 

033/90 

 

32708 16 Tiszasas 16 07/1 

 

32709 17 Holt földek 024/12, 024/9, 024/10, 

024/11, 028 

 

32710 18 Domb hát 024/7, 024/6 

 

32711 19 Kása halom 062/39 

 

32712 20 Nyárfa dűlő 0127/1 

 

32713 21 Holt földek 024/13, 024/29, 024/11, 

024/12 

32714 22 Domb hát 024/12, 024/13, 024/14 

 

32715 23 Domb hát 024/3, 024/4, 024/20 

 

32716 24 Domb hát 024/3, 024/4 

 

32717 25 Domb hát 026/11, 025, 024/21, 

024/20 

 

32718 26 Domb hát 026/6 

 

32719 27 Domb hát 026/7 

 

32720 28 Domb hát 026/7 
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32721 29 Domb hát 026/9, 026/8 

 

32722 30 Falu határ 026/8, 026/9, 025 

 

32723 31 Láp 0114/15, 0115 

 

 

 

 

 

d) A helyi építészeti örökség települési értékleltára 
 

 

A Képviselő – testület által jóváhagyott településképi arculati kézikönyv, valamint  a 

korábban készült helyi értékvédelmi vizsgálat bemutatja a helyi értékeket. A település a 

8/2017. (X.13.) számú településképi rendeletben helyi védelem alá nem helyezett épített 

értékeket. 

 

 

 

da) településszerkezet 
 

 

Halmaztelepülés, jellemző a belső sűrűbb telekosztás, a halmazos szerkezetre jellemzően 

először a telkek alakultak ki, melyek meghatározták az utca vonalvezetését. Kialakultak a 

jellemző kiszögellések, terek, teresedések. 

 

 

Az I. katonai felmérés térképe jól mutatja a meglévő Tisza kanyarulatot, valamint a 

magasparton elhelyezkedő első házsorokat. 

A II. katonai felmérés térképén már egyértelműen látszódik az utca vonalvezetés, a halmazos 

szerkezet, a besűrűsödés. Jól kirajzolódnak a teresedések, a szűk, szabálytalan utcák. 

Felfedezhető a templom és a temető is.  

A III. katonai felmérés térképén a szabálytalan vonalvezetésű belterületi utcák, a teresedések 

és a tömbbelsőkben lévő szabálytalan alakú halmazos beépítés jól látszik. Egyértelműen 

látjuk a templom helyét. A külterületet jelentősen befolyásoló Tisza átvágással a Bokros 

településrész teljesen leszakadt Tiszasastól, csak Tiszaugon keresztül közelíthető meg. 

A településszerkezet a mai napig őrzi egykori formáját, a sűrűbb, zegzugosabb, szűkebb utcák 

a település történelmi központjában találhatók, de megmaradtak a teresedések, 

utcavonalvezetések is.  

 

A település szerkezetére jellemző, hogy a központ déli részén – a templom körül – alakult ki a 

földrajzi adottságokhoz alkalmazkodó szűk utcák, kisméretű szabálytalan telkek, azaz a 

halmazos területszerkezet. Az Kálvin utca – Rákóczi utca – Petőfi utca és a belterület déli 

határvonala közötti területet védelemre javasoljuk. 

Tőle északabbra halmazos nagyobb telkes szerkezet, míg keletre és nyugatra szabályos 

utcaszerkezettel és szabályos telkekkel kialakított lakóterületek vannak. 
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I. Katonai felmérés térképe Tiszasas településről 

(www.mapire.eu/hu) 
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II. Katonai felmérés térképe Tiszasas településről 

(www.mapire.eu/hu) 
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(www.mapire.eu/hu) 

 

 
III. Katonai felmérés térképe Tiszasas településről 

(www.mapire.eu/hu) 
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db) telekstruktúra, utcavonalvezetés 
 

A település belső szerkezetét kétféle megközelítésben lehet vizsgálni. 

A klasszikus morfológia elsősorban a települési utcahálózat vizsgálata alapján különíti el az 

alaprajzi típusokat, míg a funkcionális morfológia elsősorban a települési szerepkörök térbeli 

rendjét vizsgálja. 

A klasszikus morfológia alapján általában a városok összetettebb típust képviselnek, vagyis 

többféle morfológiai, alaprajzi alaptípus keverékéből tevődik össze. Valamely település 

morfológiája a kialakulásához, az alapításához kötődik. Alapvetően meghatározó, hogy 

létrejötte fokozatos, hosszú történeti folyamat eredménye, vagy meghatározott alapításhoz 

kötődik.  

Tiszasason a halmazos telekszerkezet jellemző, szabálytalan alakú telkekkel, teresedésekkel, 

szabálytalan utcákkal. Az újabb osztású részeken a település peremterületén találunk 

szabályos telkeket. 

 

 

 

dc) utcakép, utcakép részlet 
 

A belterület a Tiszamenti táj kiemelkedő, árvízmentes magaslati területére települt. A táj 

jelentős átalakuláson ment keresztül a Tisza szabályozásával, az árvízvédelmi töltések 

megépítésével és általában a korábbi nagyüzemi mezőgazdaság hatásai következtében. 

Igen jellegzetes a település tájban való elhelyezkedése, s a település látványa a megközelítő 

utakról más és más hatást nyújtanak. 

Az országúton Tiszaug felől közelítve a település megjelenése semleges. 

Csépa felől közelítve a település karakteresebb képet mutatott, jobban érzékelhetők voltak a 

természeti környezet kismértékű szintkülönbségei, melyet a jelen állapot – 2006-os árvízi 

helyzet miatt épített töltés az út mellett – kedvezőtlenül befolyásol. 

 

Így a település látványa, a település sziluettje, megjelenésének körvonala a Tiszai gátról 

visszanézve teljesedik ki. A településkép legfontosabb eleme a templomtorony, amely a 

Tiszamenti falvaknál jellegzetesen az ármentes terület vízparti szélére települt. Körülötte 

sűrűsödtek be a halmazos zeg - zugos utcaszerkezet házai. 

A sziluettet megbontó elem a takarmánykeverő üzem épületegyüttese, melyet magas 

növényzettel kell határolni.  

A településkép megjelenési formájának tekinthető a templomtoronyból feltáruló 

körpanoráma. A település felülnézeti képe, tetőidomainak összessége közel egységes 

megjelenést mutat. 

A település – néhány épület kivételével – földszintes családi házakból áll. A település 

lakóházainak építési év szerinti vizsgálatából kiderül, hogy az épületek mintegy 65 %-a a 

háború előtt épült, ezeknek több mint a fele 80-90 évesek lehetnek. 

A régebbi településrészeken – templom körüli halmazos településszerkezetben – fennmaradt 

házak között egyaránt megtaláljuk az egymenetes népi lakóháztípust utcára merőleges 

tetőgerinccel, és a nagyobb, gazdagabb polgárház típusokat is, ahol a tetőgerinc befordul 

utcával párhuzamosan és L alakú lakóépület jön létre, nagy ablakokkal az utcára nézően. 

 

Ezek az épületek bármely településben lehetnének, ami igazán tiszasasivá teszi szép számban 

őket, az a díszes téglaburkolatú utcai homlokzatuk. A tégladíszítés nagyon változatos, szinte 

két egyforma mintázatú homlokzat nincsen. 

 



 35 

                
 

 

 

                       
 

 

A településen védett, védendő utcakép nem található. 

 

 

de) építményrészlet vagy alkalmazott anyaghasználat, tömegformálás, 
homlokzati kialakítás 
 

 

Tiszasas lakóterületein a jellemző beépítési mód az oldalhatáron álló családiházas beépítés. 

Jellemzően  a nagyobb telkeken, a peremrészeken lazább a beépítés 25 %  körüli értékkel, míg 

a kisebb parcellákon intenzívebb beépítéssel találkozunk 30% körüli beépítési százalékkal, az 

elaprózódott történelmi részeken pedig ennél nagyobb beépítési százalék is van.  

A lakóházak többsége a múlt században épült a népi építészet jegyeit viselő épületek és a 

polgárosodást mutató jellemzően téglahomlokzatú, nyerstégla felületű lakóházak. 

Megtalálhatók az 1960-70-es évek kockaházai, valamint tetőtérbeépítéses nagyobb 

családiházak is. 

 

 

Építőanyag tekintetében egykor vályog falazóelemet használtak, melynek a helyét 

fokozatosan átvette a tégla. A közeli települések (Csépa, Kunszentmárton) 

téglagyárának termékeit használták falazóanyagként és burkolótéglaként is. A lábazat 

anyaga és felületkezelése eltér a falazattól, amely a színben is megmutatkozik. 

Jellemzően cserépfedésűek az épületek. Nyílászárók tekintetében egykor fából 

készültek, ma fa és műanyag nyílászárók terjedtek el. 
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df) táj- és kertépítészeti alkotás, egyedi tájértékek, növényzet 

 

 

Tiszasas, a Tiszától 1-1,5 km távolságban keletre lévő, környezetéből 3-4 méterre kiemelkedő 

hordalékhalmon található halmazos szerkezetű település. A történelmi településrész 

kanyargós, szűk utcái, zsákutcái és az újabb településrész szabályos utcahálózata egyaránt 

meghatározza és jellemzi Tiszasas települési képét. A mai község igazgatási központja 

egyben Tiszasas zöldfelületi központja is. A település biológiailag aktív felületeinek nagysága 

a belterület méretéhez képest jelentős. (közterületek, beépítetlen, művelt telkek, növényzettel 

borított zöldterületek ligetes-fás területei). A lakosságot szolgáló, minőségi, kondicionáló 

zöldfelületek aránya a beépített területekhez és a lakosság létszámához mérten is megfelelő.  

Az utóbbi években a település-központok rehabilitálásra, revitalizálására kiírt európai uniós 

pályázatok hatására új zöldfelületi elem létesült (községi játszótér), illetve a meglévő 

zöldfelületek új funkciókkal bővültek. (pl.: művelődési ház kertjében az árvízi emlékmű körül 

pihenőhely kialakítása, a templom előtt az I. Világháború elesettjeire emlékeztető szobor 

környezetének felújítása).  

 

A település kertépítészetileg is értékes, közhasználatú zöldfelülete a Rákóczi utcát a Kossuth 

utcával összekötő Árvízi emlékpark (13 hrsz. 1,216 ha). A Millenniumi ünnepségsorozat 

keretében 2001. április 27-én avatták fel a község kulturális központjában (művelődési ház és 

az iskola között) egységes képet mutató, kertészetileg kialakított, gondozott felületű 

terebélyes idős fákban gazdag, különböző zöldfelületi részelemek egymásmellettiségéből 

összetevődő zöldfelületet, mely a 2000-évi árvíz idején keletkezett hatalmas buzgár 

megfékezésének emlékére létesült A park közepén lévő csobogó a buzgár méretarányos, 

kicsinyített mása. A nyírt cserjesövényekkel, mészkőlap járdával felosztott zöldterületet 

értékes növényfajú fák és örökzöldek teszik változatossá, pihenőhely, padok teszik 

kényelmessé. Az ápolt parkot hársfasor szegélyezi. Elfekvő örökzöldek, borókák, virágzó 

díszcserjék, ezüstfenyő és oszlopos tölgy teszi különlegessé. Napjainkban már kissé zsúfolt, 

átláthatatlan a növények sokfélesége. Az artézi kút környezete igényes kialakítású. 

 

 
A parkon átvezető gyalogút, a hiányzó ülőfelületű padokkal és a kút környezete. 
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A templom felől érkezve kissé zsúfolt hatású a felnövekedett cserjék, örökzöldek látványa. 

 

Szabadságharc emlékmű körüli park (6 hrsz. 860 m²) 

A községháza előtti zöldfelületen az 1848-49 Szabadságharc emlékére létesített emlékhely és 

pihenőpark található. Az emlékművet kiemelő dombocska körül mahónia-sövény, mellette 

jukkák láthatók. Az utcák felől magas terebélyes oregoni hamisciprusok (Chamaecyparis 

lawsonia) sora zárja ki a belátást! A felnövekvő örökzöldek elnyomták a korábbi rózsaágyás 

növényeit is. Szerencsésebb lett volna az emlékmű jelenleg csupasz hátteréül szolgáló kerítés 

elé ültetni az értékes hamisciprusokat. 

 

    
Az utca menti magas hamisciprusok „kitakarják” a Szabadságharcra emlékeztető közparkot. 

 

Emlékpark és a református templom kertje (2, 3 hrsz. 2200 m²) 

Református Templom építészeti értékkel, helyi turisztikai látványossággal bíró tájképileg is 

meghatározó épület kertje, valamint a világháború elesettjeire emlékeztető szobor körüli 

közpark területileg egységesen kialakított zöldfelülete a település központjában található. Az 

intézmény környezetét termetesebb lombos fák (vadgesztenye, japánakác, csörgőfa), a bejárat 

fölé hajló feketefenyő, lucfenyők, tiszafa és rendezett, virágzó díszcserjék (rózsák, 

levendulák, orgonák), évelő virágok és fenntartott gyepfelület alkotja. Sajnálatosan itt is a 

hamisciprus és malonyai tuja sor nem a szomszéd telken lévő gazdasági épületet takarja el, 

hanem a Tisza-menti erdők felé való kilátást korlátozva zárja be a teret az emlékmű körül. Az 

utca felől a tavalyi buxuslégy inváziónak áldozatul esett sövények határolják az épület 

bejárataihoz vezető betonjárdákat. 
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Református templom és környezete. 

 

Közpark az artézi kút körül a Zrínyi utca és Fő utca találkozásánál (143 hrsz. 300 m²) 

A klinkertéglával kirakott artézi kút körül a két utca torkolatában lévő kis közterület 

hibiszkusz sövénnyel szegélyezett. Termetes örökzöld bangita, japánbirs, mahónia, lucfenyő, 

oszlopos boróka, nyugati tuja, és évelők alkotják a zöldfelület növényzetét. A kúthoz beton 

kerti szegéllyel határolt apró zúzottkő burkolat visz. 

 
 

Díszkert a piac mellett Kossuth utca és Fő utca találkozásánál (410 hrsz. 310 m²) 

Az egyszerűen, de praktikusan és ideillő módon kialakított piacterület mellett fagyalsövény, 

ezen belül a gondozott gyepben elszórtan cukorsüveg fenyő, rózsatövek, nyáriorgona cserje, 

elfekvő boróka és egy hatalmas lucfenyő látható. 

     
A piac és a díszkert. 

Korlátozottan közhasználatú, település szintű közkertek, közparkok  

Tiszasas zöldfelületi elemei közül a református templom és a sportcsarnok között az 

iskolakerttel szomszédos területen létesített községi játszótér tartozik ide.  
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Játszótér 

Tiszasason a település méretéhez képest jelentős területű, igényesen, szakszerűen kialakított 

és korszerű játszótér szolgálja az itt lakókat. Az Európai Uniós előírásoknak megfelelő 

minőségben kivitelezett és fenntartott játszóhely, kerítéssel körbevett, a gyermekcsoportok 

igényei szerint elkülönített részekből álló zöldterület. Játszóvárak, homokozó, favonat, 

libikóka, pihenőpad is található itt. A Kossuth utca felől fiatal fasor határolja a játszóteret.  

 

    
Község új, korszerű, minden igényt kielégítő játszótere a sportcsarnok mellett kicsiknek és nagyoknak. 

 

Korlátozott közhasználatú, de jelentős zöldfelülettel bíró intézményi zöldfelületek  

Iskola kertje (10/1 hrsz.) a település központjában a Rákóczi utcában található. Az intézmény 

kertjét hatalmas lombos fák (japánakác, vadgesztenye, fűzfa, platánfa) és lucfenyők 

árnyékolják. A szomszédos kereskedelmi bolt parkolója felől (nem szerencsésen) örökzöld 

tűztövis cserjesor választja el. A bejárat mellett fedett kerékpártároló, beljebb zsibongó udvar, 

mellette ping-pong asztal, padok szolgálják a szünetben az udvaron tartózkodókat.  Az utca 

felől a hamisciprusok alatt kicsi díszkertben árnyéktűrő évelő virágok. 

  
A községi iskola a Rákóczi utcai bejárat felől és a templom felől nézve. 

 

A Rákóczi utcáról nyíló községi óvoda (372 hrsz.) kertje megfelelő nagyságú. Árnyékot adó 

lombozatú fák, pihenő-, játszóhely és zsibongó terület az igényeknek megfelelő egyszerű 

kialakítású, de rendszeresen karbantartott és gondozott. 

Orvosi rendelő és környezete (371 hrsz.) a közelmúltban újult meg. Az épület renoválásával, 

bővítésével egy időben a hozzátartozó elhanyagolt kertet is látványosan korszerűsítették, 
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szépítették. A beültetett évelő növények, virágos cserjék, térhatároló oszlopos örökzöldek 

egymással összhangban hangulatos, ideillő, funkciójának megfelelően tervezett kialakítású 

közösségi zöldfelület. 

 

     
 

Polgármesteri hivatal akadálymentesített épület mögötti gyepfelületen árnyat adó 

vadgesztenyefák, lucfenyő láthatók. Az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és 

Bentlakásos Otthona a Fő utcáról nyílik. Telkét növénytermesztésre hasznosítja az 

Önkormányzat. 

 

   
Idősek Otthona a Felszabadulás út felől. 

 

Temetőkert (0116/b hrsz.1,1 ha) a település külterületén a Tiszaugra vezető útról 

megközelíthető belterületi zöldfelületi rendszerhez sorolt zöldterület. A dísztéglával burkolt 

ravatalozó környezete kertészetileg rendezett. Középkorú nemes nyárfák, lucfenyők, oszlopos 

örökzöldek, kúszó borókák, madárbirsek és puszpáng (Buxus) cserjék jellemzik a 

növényzetet. Kívülről akácfák szegélyezik a sírkertet. Parkolásra a bejárat előtt füves-földes 

területen nyílik lehetőség. 

 

      
A község külterületen lévő sírkertje. 

 

Lezárt temetők, kegyeleti parkok 

A lezárt református sírkertben (681/1 hrsz. 1,2 ha) a Tiszakürti Arborétum kertészetéből 

származó talajtakaró nehézszagú borókák szinte láthatatlanná teszik a sírok nagy részét, ezzel 

különleges látványt nyújtva. A borókán kívül ’megbokrosodott’ orgona, vadrózsa, fiatal 
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akácok nehezítik az áttekintést. A zöldterület további sajátossága, hogy nem tudni hol a 

hajdani sírkert határa és hol kezdődnek a szomszédos ingatlanok (pl. a 680 hrsz.-ú földterület, 

amely az önkormányzati Öregek Napközi Otthonához tartozik). A telkeken folytatott 

földművelés, növénytermesztés nincs elválasztva látható módon a kegyeleti helytől. 

 

     
A kegyeleti hely és a földműveléssel hasznosított terület. 

 

Lezárt katolikus temető (548 hrsz. 0,2 ha) A szántókkal körbevett, felhagyott sírkert 

növényzete gondozatlan. 

 

Sportpályák 

Az iskolai tornaórákat is kiszolgáló sportpálya (19 hrsz. 0,3 ha) a Dózsa Gy. utca magas 

partjának aljában lévő füves terület. A szomszédos belvízelvezető árok partját akácfasor 

szegélyezi. Felszerelése két futball-kapu. Az Árpád utcai szabvány méretű sportpálya (459, 

0,9 ha) és a hajdani kresz-tanpálya (466 hrsz. 2140m²), gyepes felületű. Nehezen 

megközelíthető helyen lévő zöldfelületeket a körülöttük lévő fóliasátraktól, szántóktól, 

hiányos nyárfa fasor választja el. A játszóhely eszközei, burkolata hiányosak. 

 
Dózsa Gy. utcai sportpálya 

 

   
Árpád utcai sportpálya és játszóhely. 

       

Egyéb, nem közhasználatú zöldterületek  
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Ide soroltuk a Fő utca és a Rákóczi utca mentén található kisebb felületű, gondozott 

esztétikai értékkel nyújtó zöldterületeket és a mélyebb fekvésű, vízállásos, nádassal borított, 

vagy ligetes, fás területeket, valamint a biológiai aktivitással bíró, de esztétikai élményt, és 

használati értéket a település közössége számára nem nyújtó nagyméretű belterületi, 

mezőgazdasági és kertgazdasági hasznosítású kerteket. (Rákóczi utca, Kossuth utca). A 

magánkertek növényzete igen változatos. A növényfelhasználást, a kertek kialakítását a lakók 

esztétikai igényessége, hozzáértése, vagyoni helyzete határozza meg. Gondozott gyümölcsös- 

és haszonkertek, válogatott növényzetű díszkertek és láthatóan elhanyagolt, vagy ápolatlan 

kertek egymás mellettisége a jellemző. 

 

   
Háromszög alakú teresedés növényzete a Fő utca és a Széchenyi utca sarkán, smaragdtuja fasor az Ady E. utca sarkán. 

 

 

 

(Forrás: Megalapozó vizsgálat, Tájrendezési munkarész) 

 

 

 

• 3. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése 
 

 

a) A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid 
és középtávon tervezett változások ismertetése 
 

A település helyi védelem alá a településképi rendeletben nem helyezett művi értéket. 

A fejezet későbbiekben a településszerkezeti terv készítésekor kerül kidolgozásra. 

 

 

b)Az a) pontban szereplő változások hatásai 
ba) régészeti örökségre 
 

Olyan változás nem tervezett, mely a régészeti örökségre hatással lenne. A 

fejlesztési koncepció figyelembe veszi a régészeti lelőhelyek megőrzését. 

A fejezet későbbiekben a településszerkezeti terv készítésekor kiegészítésre kerül. 

 

 

bb) történeti településre, település- és tájszerkezetre 
 



 45 

A településen védett településrész nem található. A fejlesztési koncepció 

figyelembe veszi a tájszerkezetet, és a településszerkezetet. 

 

bc) a települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre 
 

Tiszasason található műemléki értékekre illetve azok környezetére 

vonatkozóan változtatás nem tervezett. 
 

4. Értékvédelmi terv 
 

 

a.)az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok és 
követelmények 

 
A településképi rendeletben jelenleg nincs művi érték védelem alá 

helyezve. Későbbi védelem alá helyezés  esetén az értékek eredeti 

formájában, stílusjegyeiket megőrízve megtartandók, a településképi 

rendeletben előírtakat ezen védelem alatt álló értékek esetén be kell tartani. 
 
 

b.)az önkormányzati feladatok meghatározása 
 

A település megalkotta a településképi rendeletet, melyben nem  helyezett művi értékeket 

védelem alá. Amennyiben védelem alá helyezési kérelem, indítvány érkezik az 

önkormányzathoz, akkor  a rendeletben részletesen szabályozottak szerint kell a főépítész 

közreműködésével kell a helyi értékvédelmi kérelmet elbírálni, a döntésnek megfelelően  a 

településképi rendelet módosítani a jogszabályok, elsősorban a 314/2012 (XI.8.) 

Kormányrendelet előírásai betartásával. 

 

 

      

 


