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RENDELKEZŐ RÉSZ

Jelen örökségvédelmi hatástanulmány a „Kiszombor külterületén létesítendő szélerőmű park

engedélyezése” tárgyú projekthez, az Alerion Hungária Energetikai Kft megbízásából készült.

A hatástanulmány készítését és annak részleteit a 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet

szabályozza. E tanulmány a 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében az

1997. évi LXXVIII. tv. 9. § (3) bekezdése alapján véleményezésre megküldendő tervek

kötelező alátámasztó tartozéka.

A hatástanulmányt a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. alapján szerzői

jogvédelem illeti meg, amelynek kizárólagos jogosultja Türk Attila régész, a tanulmány

szerzője. A tanulmány vagy egyes részeinek sokszorosítása, átdolgozása csak a szerző

előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A szerzőjogi jogsértés büntetőjogi és kártérítési

következményekkel járhat. A tanulmányt annak megrendelője csak a szerződésben

meghatározott beruházás céljára használhatja fel. A közölt adatok szerződéstől eltérő célra

való felhasználása, a régészeti lelőhelyekre és a régészeti érdekű területekre vonatkozó adatok

nyilvánosságra hozása, vagy továbbadása harmadik fél számára csak a szerző engedélyével, a

17/2002. (VI.21.) NKÖM rendelet 7. §, valamint a 47/2001. (III.27.) Kormányrendelet

szabályai szerint történhet.
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AZ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY CÉLJA ÉS FELADATA

1. Valamennyi érintett kulturális örökségi elem (kulturális örökségvédelmi adatok,

helytörténeti és szakirodalmi adatok, múzeumi, térképi és levéltári adatok, fényképek)

számbavétele és állapotának részletes ismertetése.

2. A felmért terület változtatási szándékainak ismertetése: a beavatkozás tárgya, célja, a

megvalósítás főbb összetevői.

3. Hatáselemzés: a tervezett beavatkozás előtti állapot, a beavatkozási folyamat és a

tervezett állapot elemző értékelése, a várható hatások leírása.

TÖRVÉNYI KÖRNYEZET

(azaz a vonatkozó hatályos jogszabályok, a régészettel érintett területeken követendő eljárás,

jogok és kötelezettségek)

A régészeti lelőhelyekre, a régészeti kutatásra és a régészeti leletekre vonatkozó főbb

jogszabályok:

2001. évi LXIV. törvény – örökségvédelmi törvény

1997. évi LXXVIII. törvény – az épített környezet alakításáról és védelméről

1997. évi CXL. törvény, különösen a 38-49. § – múzeumi törvény

1979. évi 2. törvényerejű rendelet – kulturális javak jogtalan átruházásáról

218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet – szabálysértésekről

149/2000. (VIII. 31.) Kormányrendelet – a régészeti örökség védelméről szóló Európai

Egyezmény kihirdetéséről

191/2001. (X. 18.) Kormányrendelet – örökségvédelmi bírságról

190/2001. (X. 18.) Kormányrendelet – Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról

4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet – örökségvédelmi hatástanulmányról

3/2003. (I. 25.) NKÖM rendelet – egyes lelőhelyek védetté nyilvánításáról

17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet – kulturális örökség hatósági nyilvántartásáról
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3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet – a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes

szabályairól

18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet – régészeti feltárásokról

17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet – kulturális javak kiviteli szabályairól

16/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet – a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásrendjéről

18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet – a kulturális szakértők működési engedélyéről

BTK vonatkozó paragrafusai (216/b, 316, 324, 325. §)

21/2007 (III. 26.) OKM rendelet – a 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet módosításáról

2010. évi LXIX. törvény – a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény

módosításáról, mely 2010. augusztus 01-én lépett hatályba, valamint a régészeti lelőhely, lelet

megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI

rendelet.

Általában a 2001. évi LXIV. törvény és a végrehajtási rendeletei alapján, illetve a 2010. évi

LXIX. törvény és az 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet szerint kell eljárni. Ennek alapján a

régészeti területeket három kategóriába sorolhatók:

1. fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhelyek

2. nyilvántartott régészeti lelőhelyek

3. régészeti érdekű területek.

1.) Védett régészeti területek esetében: 2001. évi LXIV. tv. 63. § (2) bekezdés a) pontja

értelmében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a hivatal új neve 2011. január 01-től

Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája, a továbbiakban KÖI)

engedélye szükséges védett régészeti területen bármilyen, a talajt 30 cm-nél mélyebben

bolygató, más hatósági engedélyhez nem kötött tevékenység végzéséhez. A KÖI

határozatának hiányában semmilyen munka nem végezhető. Egyéb esetekben a KÖI

szakhatóságként jár el. Egyebekben az adott területre a régészeti védelmet elrendelő

miniszteri rendeletben foglaltakat kell követni és betartani.

2.) Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében: 2001. évi LXIV. tv. 11. §-a alapján a

régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. A 2001. évi

LXIV. tv. 63. § (2) bekezdés a) és (4) bekezdés a) pontjai alapján a nyilvántartott régészeti

lelőhelyek esetében minden, az eddigi használattól eltérő hasznosításhoz, építkezéshez, a talaj

bolygatásával járó tevékenység végzéséhez a KÖI előzetes (szakhatósági, feltárások esetében

hatósági) engedélye szükséges.
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A 2001. évi LXIV. tv. 65. § (1) bekezdés alapján az engedélyezési eljárás miatt

célszerű már a tervezés előtt a KÖI előzetes nyilatkozatát kérni, hogy az adott beruházáshoz,

hasznosításhoz (pl. építkezés, művelési ág változtatása, halastó kialakítása, stb.)

hozzájárulnak-e, és milyen feltételekkel. Így a később megvalósíthatatlannak minősülő,

fölösleges tervezés, illetve a feltárás miatt történő, nem várt időbeli csúszás és

költségnövekedés kiküszöbölhető, vagy előre kalkulálható.

A 2001. évi LXIV. tv. 22. § (1–2) bekezdések szerint a földmunkával járó

fejlesztésekkel a KÖI által nyilvántartott régészeti lelőhelyeket — a (2) bekezdésben

meghatározottak kivételével — el kell kerülni. Ha a lelőhely földmunkával való elkerülése a

fejlesztés, beruházás költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás máshol nem

valósítható meg, a beruházással veszélyeztetett területet előzetesen fel kell tárni.

A 2001. évi LXIV. tv. 22. és 23. §; a 18/2001 NKÖM rendelet 14. §-a szerint a

beruházás feltételeként adott esetben előírt régészeti feltárás költségei mindig a beruházót

terhelik, mivel az ő érdeke a lelőhely bolygatása. A régészeti feltárására vonatkozó szerződést

a területileg illetékes megyei múzeummal kell megkötni, de a megyei múzeum a feladat

ellátásába köteles bevonni a gyűjtőkörében illetékes városi múzeumot. A szerződés

érvényességéhez a KÖI jóváhagyása szükséges. A feltárásra jogosult intézményeket a

18/2001. (X.18.) NKÖM rendelet 2. § sorolja fel.

Nyilvántartott régészeti lelőhelyen a lelőhely jelenlegi használati módját csak akkor

kell korlátozni, ha annak folytatásától a lelőhely súlyosan károsodhat, vagy fennáll a

megsemmisülés veszélye. Ugyanez vonatkozik a KÖI hozzájárulásával végzett

tevékenységekre is: amennyiben ennek során előre nem kalkulálható örökségvédelmi érdek

merül fel, vagy nem várt jelenség mutatkozik, a végzett tevékenységet korlátozni kell. A KÖI-

nek a munka felfüggesztése esetén lehetősége van régészeti védelem megindítására, illetve

annak megvalósulása esetén kisajátítás kezdeményezésére.

A 2001. évi LXIV. tv. 82–85. §; 191/2001 Kormányrendelet alapján a régészeti

lelőhelyben vagy a leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése büntetendő

cselekmény, továbbá örökségvédelmi bírság kirovását eredményezi. A nyilvántartott régészeti

lelőhelyek a III. kategóriába tartoznak, vagyis a bírság a kötelezettségszegés vagy a károkozás

mértéke szerint 10 ezer forinttól 25 millió forintig terjedhet.

3.) Régészeti érdekű területek, továbbá valamely tevékenység során bárhol újonnan

észlelt régészeti lelőhely előkerülése esetében: a 2001. évi LXIV. tv. 7. § 14. pont alapján

régészeti érdekű területnek számít minden olyan területrész, ahol régészeti lelőhely
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előkerülése várható vagy feltételezhető. Ide kell sorolni minden talajbolygatással járó

tevékenység végzésére kiszemelt területet is. E területekre ugyanazok a szabályok

vonatkoznak, mint a beruházás során nem várt módon előkerülő régészeti leletekkel és

objektumokkal fedett területekre.

A 2001. évi LXIV. tv. 24. és 25. § és a 18/2001 NKÖM rendelet 15. §-a elrendeli,

hogy amennyiben ezeken a nem ismert és így hivatalosan nyilván nem tartott régészeti

lelőhelyeken régészeti jelenség vagy lelet kerül elő, a végzett tevékenységet abba kell hagyni,

és a helyszín vagy lelet őrzése mellett értesíteni kell a jegyzőt, aki a területileg illetékes

múzeum és a KÖI szakmai bevonásáról köteles gondoskodni. A bejelentési kötelezettség a

felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt egyaránt terheli! A múzeum

24 órán belül írásban köteles nyilatkozni a munka folytathatóságáról. A szükséges

beavatkozás költségeit (amennyiben időközben a KÖI nem regisztrált lelőhelyet a helyszínen)

a feltárásra jogosult intézmény köteles állni.

A 2001. évi LXIV. tv. 26. § és a 18/2001 NKÖM rendelet 16. §-a szerint a lelet, illetve

a lelőhely bejelentőjét jutalom illeti meg, amely nemesfémek esetében nem lehet kisebb a

beszolgáltatott lelet nemesfémtartalmának piaci értékénél. A nyilvántartásban nem szereplő

régészeti lelőhelyben, vagy az onnan származó leletekben okozott kár, illetve ezek

megsemmisítése ugyancsak büntetendő cselekmény és a BTK hatálya alá esik.

A KÖI a 4/2003. (II.20.) NKÖM rendeletben foglalt esetekben és tartalommal

örökségvédelmi hatástanulmány elkészítetéséhez kötheti szakhatósági állásfoglalásának

megadását, amelynek elkészíttetése a beruházót terheli, készítésére a nevezett rendeletben

feljogosítottak vállalkozhatnak.

A 2001. évi LXIV. törvény 66. § (2) bekezdés alapján készítendő hatástanulmányok

tartalmi követelményeit részletesen tartalmazza a 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet melléklete.

Ugyanezen rendelet értelmében a hatástanulmány régészeti szakterületi részét csak felsőfokú

szakirányú végzettséggel rendelkező személy készítheti. A hatástanulmány készítője

jogosultságán túl egyben nyilatkozik arról is, hogy a tervezett megoldás megfelel az

örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak.
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A VIZSGÁLT TERÜLETEK ÉRTÉKFELMÉRÉSE

A hatástanulmányban vizsgált terület Kiszombor közigazgatási területét érinti, a nagyközség

belterületétől Dél–Délkeletre, az Óbébai út és a Nagyszentmiklósi út között és a

Nagyszentmiklósi úttól Keletre helyezkedik el, a Porgány-éri főcsatorna vonalától Délre, kb.

2000 hektár nagyságú terület.

TERMÉSZETFÖLDRAJZI ADOTTSÁGOK

Kiszombor 65,83 km2-nyi közigazgatási területe természetföldrajzi szempontból az Alsó-

Tiszavidékhez, ezen belül a Marosszöghöz tartozik. Az Alsó-Tiszavidék e mezotája

azonban tovább terjed az országhatártól Délre is a Maros egyik legismertebb fattyúágának,

az Arankának (Harangod) a vonaláig. E viszonylag egyhangú, homogén tájat a Maros és a

Tisza együttes munkája alakította ki a pleisztocéntől napjainkig. A Marosszög ártéri síksága

ilyen értelemben több mint 1500 km2, melynek területén ma 44 település helyezkedik el,

három ország (Magyarország, Románia, valamint Szerbia) határ menti perifériáját alkotva.

A magasból tökéletesen sík terület gazdag domborzati mikroformákban, elsősorban

folyómeder-maradványokban. Legjobban a Csanád felé vezető közút mentén, az egykori

Ladányi-erdő területén figyelhető meg, de az Óbéba felé vezető út mentén, és a községtől

Északra, a Gulyás-gyep és a Dédényszeg nevű dűlők területén is előfordulnak, bár itt kevésbé

feltűnőek.

A földtani kutatások szerint mintegy 20 millió éve ott, ahol ma az Alsó-Tiszavidék és

ezen belül a Marosszög területe található, még csökkent sós vizű tenger (majd egyre inkább

kiédesedő vizű tó) hullámzott, eközben laza tengeri, majd tavi üledék halmozódott fel több

ezer méter vastagságban. Az ÉNy–DK irányú Makó–Hódmezővásárhelyi árokban a

harmadidőszaki medencealjzat mélysége 4–6 ezer méter között változik, melynek herciniai

metamorfózissal alakultak át, s alkotják a harmadidőszaki üledékek fedőrétegét.

A déli irányba lassan, de véglegesen visszahúzódó Pannóniai-beltó üledékeire keleti

irányból érkező folyók (Ős-Duna, Ős-Tisza, Ős-Maros), az un. felsőpannóniai korszakot

követően vastag hordalékot (elsősorban homokot és kavicsot) terítettek szét. A Maros a

pleisztocénben ― a Lippai-kapunál kilépve az Alföldre ― folyódelták és hordalékkúpok

formájában kis reliefenergiájú hordalékkúp síkságot alakított ki, s a holocénban (az utóbbi 10

ezer év) mint kanyarogva feltöltő folyó jelent meg vidékünkön. A folyó nagy, túlfejlett

kanyarulatokat alakított ki, amelyek idővel lefűződhettek a főmederről, miközben oldalazó
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eróziója is jelentős maradt. Mindezek következtében a Maros medrét gyakran változtatta,

amit a sok elhagyott folyómeder is igazol. Ezek egyikében ma a Szárazér, a másikban az

Aranka vize folyik, s a Kiszombor határában található folyómeder-maradványokban (pl.

Ladányi ér, Porgányi ér stb.) is a Maros vize folyt egykor. A 19. század második felében

végrehajtott integrált környezet-átalakító munkálatok eredményeként e folyóvizek

vízutánpótlását szabályozták (zsilipeket és szivattyútelepeket építettek) elzárva a főmedertől, s

lassan fel is töltődött egy részük, de azért még ma is felismerhetőek.

A Marosszög mai felszínének legnagyobb részét holocén korú földtani képződmények

fedik (pl. ártéri iszap, réti agyag, öntésagyag, infúziós lösz, öntéshomok stb.), de a mezotáj

egy részén idősebb üledékek is előfordulnak. A pleisztocén és holocén idejéből homokos-,

iszapos lösz, infúziós lösz, a szőregi templomdombon típusos lösz és löszös üledékek is

előfordulnak. A magasabb térszíneken felső pleisztocén kori infúziós lösz, agyagos lösz helyi

elnevezéssel „sárgaföld" is megtalálható, mely e földtörténeti időszak eljegesedésének

periglaciális térszíneihez kapcsolódik, a szél erőteljes akkumulációs tevékenységét jelezve.

Geomorfológiai szempontból Kiszombor környéke nagyobbrészt alacsony ártéri síkság

(Bszf. 78–80 m) túlnyomórészt holocén korú formákkal, kisebb részben foltszerűen

kiemelkedő, alacsony ármentes térszínekkel (Bszf. 81–85 m), amelyek nagyrészt infúziós

lösszel borítottak ― melynek vastagsága 2–3 m ―, illetve a Maros menti hátak roncsaiból

épülnek fel. A relatív relief (az l km2-en belüli legmagasabb és legalacsonyabb pontok

viszonylagos szintkülönbsége) a falu határának számottevő részén 1–2 m/km, csak a

Királydomb dűlő és a Nagyhalom környékén nagyobb valamivel. Kiszombor legalacsonyabb

pontját a Rétalj nevű dűlőnél (az Óbébai és Lajcsimajori út között) találjuk (Bszf. 78 m), míg

legmagasabb a Nagyhalomnak nevezett kiemelkedés volt az Óbébei út mellett (Bszf. 85 m).

Az 1500 km2 kiterjedésű Marosszög fő vízfolyása a Maros, amely az erdélyi Marosfő

határában ered és Szegednél ömlik a Tiszába. Terjes hossza 754 km, magyarországi szakasza

49,5 km. Teljes vízgyűjtő területe valamivel több, mint 30 ezer km2, melybe a Marosszög

területe is beletartozik. Az erősen kanyargó vízfolyás fontosabb hidrológiai adatait a makói

vízmérce alapján ismerhetjük meg. A folyó — közepes vízállásnál — átlagosan 100–120

méter széles és 2,5–3 méter mély, esése 6-8 cm/km. Általában 400–420 cm-es vízszint

elérését követően lép ki medréből a Zombor felöli ártérre. Árvíz általában tavasszal és kora

nyáron fordul elő nagyobb valószínűséggel. A víz elég sok hordalékot szállít magával, emiatt a

folyó Aradtól Nagylakig kanyarogva feltöltő, hordalékkúp-építő jellegű, míg Nagylak–Szeged

között kanyarogva bevágódó jellegű, a meder- és ártérfeltöltődés üteme itt lelassul. A folyó



Örökségvédelmi hatástanulmány „Kiszombor külterületén létesítendő szélerőmű park” tárgyú projekthez
2011

11

változó szakaszjellegének alapvetően földtani-geológiai okai vannak. A szabályozások előtt

oly mértékben változott a meder, hogy 10–20 évenként újabb és újabb felmérésekre volt

szükség. Kiszombor és Deszk–Szőreg tájékán nagy kiterjedésű, mocsaras ártere volt, s így

kedvező vízrajzi állapot alakult ki ahhoz, hogy fattyúágai (pl. Aranka, Porgányi ér, Ladányi ér stb.)

kiszakadjanak belőle, s a felesleges víz egy részét a Tisza felé vezessék. Mindez komoly gondot is

okozott 1920 után, amikor a trianoni békeszerződés következtében a lejtésviszonyokkal

ellentétesen kellett megoldani a zombori határ belvízelvezetését és rendezését.

A Maros mentén megtelepedő ember számára az egyik legfontosabb természeti

erőforrást a hosszú időszak alatt, bonyolult környezeti feltételek mellett kialakult termőföld

jelentette. Egy terület mezőgazdasági szempontú hasznosíthatóságának fontos alapfeltétele az,

hogy ott milyen termékenységű talajféleségek fordulnak elő. A talaj termékenységének az a

lényege, hogy kellő időben és a szükséges mennyiségben képes ellátni a növényeket. A réti

talajoknak ― az eltérő környezeti viszonyok következtében ― különböző altípusai és

változatai alakultak ki. A település határának déli, délnyugati részén típusos réti talajok az

uralkodóak, melyek agyagásvány-társulásaiban a szmektit domináns, igen sok agyagos résszel.

E talajok gyenge víznyelésűek, gyenge vízvezető képességűek, erősen víztartók, mely

kedvezőtlen vízgazdálkodásnak. Ennek javítása kiemelkedő meliorációs tevékenységet igényel.

A legkedvezőtlenebb típusát a település déli részén (pl. Sándormajor stb.) a lapos réti talajok,

míg legkedvezőbb típusát a település nyugati részén a réti csernozjom talajok képviselik,

szintén itt fordulnak elő a réti öntéstalajok is.

A réti talajok mellett a fiatal nyers öntéstalaj is előfordul (különösen a település északi és

északkeleti határrészein), melyek agyagásvány-társulásaiban az illit, kaolinit és klorit domi-

náns, közepes agyagos résszel. E talajok jó víznyelésű és vízvezető képességűek, jó vízrak-

tározó és víztartó talajok, az egész szelvényben viszonylag egyenletes mechanikai összetétel

mellett. Az öntéstalajok homokos vályogon és infúziós löszfoltokon (pl. Óbébai út,

Dédényszeg, Susán stb.) igen kedvező mechanikai összetételűek, magas humusztartalmukkal jó

termőképességűek, s a több évszázados emberi tevékenység hatására a csernozjomosodás

folyamata markánsan megfigyelhető.

A Marosszög klimazonális szempontból a száraz erdős puszták hosszú és erős nyári

szárazsággal jellemzett övébe tartozik, ahol ártéri ligeterdők és mocsarak, valamint

löszpuszták (pusztai cserjés, sziki tölgyes foltokkal) váltakoztak egykor. Napjainkra a

holtmedrekkel tagolt mentesített ártér, valamint a kisebb magasártéri hordalékkúpsíkság-

roncsok alkotják a két uralkodó tájlípust.
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Növényfödrajzi beosztás szerint Kiszombor környéke a magyar, vagy pannóniai

flóratartomány Alföld flóravidékének (Eu-pannonicum) Crisicum flórajárása mentén

helyezkedik el. A terület potenciális erdőtársulásainak az alacsony ártér puhafás ligeterődi, a

keményfás ligeterdők, az égerligetek, a pannóniai cseres tölgyesek, valamint az alföldi

tatárjuharos lösztölgyesek tekinthetők. A nyílt növénytársulások közül a mocsárrétek

említhetők.

Állatföldrajzi-zoológiái szempontból a vizsgált térség a Nagyalföld faunakörzetéhez

tartozik. Az egykor kiterjedt folyó menti erdőségekben és mocsarakban a mainál lényegesen

gazdagabb állatvilág élhetett. Ma legfeljebb a róka, a vaddisznó ― igen ritka — az őz, a

mezei nyúl, a fácán és a vadmacska említhető a nagyvadak és apró vadak tekintetében. Az

emlősök közül az általánosan elterjedt vakond mellett a nyest érdemel említést, míg a madarak

közül a fokozottan védett fehér gólyák (Ciconia ciconia), a védett szürke gémek, nádi poszáták,

nádi rigók, sirályok és tőkés récék jelentik az állóvizek egyik legfőbb értékét. Időnként

megjelennek a fekete gólyák, vadludak és kárókatonák is. A Maros ártér pedig valóságos

paradicsom a madarak számára, gyakorlatilag érintetlen környezetben él a nagy fakopáncs, a

fülemüle, a feketerigó, a sárgarigó, a seregély, a kék cinke és a mezei veréb.

A természeti környezet bizonyos teljesítőképességgel, természeti környezetpotenciállal

rendelkezik. Ehhez még a geográfusok hozzászámítják a mesterséges környezet, a társadalmi-

gazdasági környezet és a politikai-kulturális környezet adottságait és erőforrásait, s így

használják a földrajzi környezet potenciálja fogalmat is. Kiszomboron évszázadokon keresztül

extenzív (alacsony technikai és technológiai színvonalú) szántóföldi növénytermesztést

folytatott az itt élő lakosság, melynek minőségét és mennyiségét alapvetően a természeti

környezetpotenciál (pl. éghajlati-, vízrajzi-, talaj adottságok stb.) határozta meg. A társadalmi-

gazdasági viszonyok fejlődésével (pl. integrált környezet-átalakító munkálatok, gépesítés,

növényvédő szerek és kemikáliák alkalmazása stb.), a 19–20. században egyre gyorsuló

ütemben megnőtt a technikai és technológiai, valamint a termesztett növények genetikai

potenciálja, ami összességében a termésátlagok növekedéséhez vezetett.
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TELEPÜLÉSTÖRTÉNET

Kiszombor közigazgatási területén több mint 100 régészeti lelőhelyet tartunk nyilván, mely

alapján elmondható, hogy a térség az őskortól fogva sűrűn megtelepedett volt, mely

elsősorban a kedvező természetföldrajzi viszonyoknak köszönhető.

A neolitikum időszakában a Körös-kulturához tartozó népek éltek itt, míg a rézkor

kései időszakában a Pécel-Baden-kultúra emberei lakták a vidéket. A középső bronzkorban a

Szőreg-Perjámos kultúra, majd az időszak végén a Gáva-kultúra népei telepedtek meg a

Maros melletti árvízmentes magaspartokon. A vaskor kezdetén keleti eredetű népcsoportok

jelentek meg a térségben. Herodotosz görög történetíró szerint a Kr. e. 5. században a Maris

(Maros) folyó partját agathürszoszok lakták, mely kulturált, írni képes, gazdag, fényűző nép

volt. E szkíta eredetű nép után, melynek nem maradt ismert leletanyaga a község területén, a

kelták következtek, akik a Kr. u. 1. évszázad közepéig lakták ezt a vidéket.

Kr. u. 1. századában a római légiók meghódították Pannóniát, majd később a későbbi

Erdély, vagyis Dacia provincia területét. E két provincia között terült el a Dél-Alföld, melyen

ekkor már iráni eredetű keleti nép, a szarmaták (jazigok) éltek, akik a Kr. u. 1. században

vándoroltak be. A régészeti leletek alapján a római korszakban (Kr. u. 1–5. század) rendkívül

intenzív volt az emberi megtelepedés a vizsgált régióban. Pannónia és Dacia provinciákat utak

kötötték össze, amelyeket őrállomások biztosítottak a szarmaták támadásaitól. Egy ilyen

őrállomás lehetett a mai Szeged területe és valószínű, hogy a Maros folyó mentén is

haladhatott út és állhatott őrállomás, ugyanis a Maros fontos szerepet töltött be a Dacia

provincia területén kitermelt só kereskedelmében. Mivel a folyón gázló a mai Makó és

Kiszombor területe között volt, így a római őrállomás is e két település valamelyikének

területén lehetett.

A népvándorláskor (5–9. század) idején folytatódott az intenzív megtelepülés a Maros

és a Tisza partján, amelybe Kiszombor vidéke is beleesett. A népvándorlás kori népek közül

több is megfordult Kiszombor határában: vandál, hun és gepida törzsek éltek itt hosszabb-

rövidebb ideig. Ez utóbbi népnek 141 sírját tárták fel 1927-ben a határ déli részén

(Kiszombor-B temető). Az Északkeleti-Kárpátok külső lejtőjéről jött gepidák betelepülése

főként a 3–4. századtól adatolható. A 6. század végén anyagi kultúrájuk pusztulásával egy

időben a hódító avar népbe olvadtak. Az avarok a népvándorlás kori népek közül már fejlett

államszervezettel rendelkeztek, és erős hadsereget tartottak fenn. Ezt a jól szervezett népet
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csak a 8. század végén Nagy Károly frank birodalma tudta megtörni. Az avarok bukását

követően a Maros vidékén az írott források adatai szerint a dunai bolgárok politikai

fennhatóságát sejthetjük, melynek azonban ― néhány bizánci-balkáni importleleten kívül ―

eddig még nem sikerült komoly régészeti nyomát feltárni.

A Szegedtől keleti irányba ― Aradon, Déván, Gyulafehérváron át ― Erdélybe vezető

fontos hadi, Maros menti út átkelőhelye továbbra is Kiszombor közvetlen közelében volt.

Ennek és a Maroson folyó hajózásnak (érc-, fa- és sószállítás) egyik ellenőrző pontja lehetett a

település. A Maros átkelőhelyét biztosító (rév, fegyveres őrzés) és a hajózást ellenőrző

katonai feladatok mellett a halászat, a vadászat és a földművelés töltötte ki az itt lakók életét.

A keresztény magyar királyság megalakulásakor e területnek egy hatalmas

nemzetségfő volt a birtokosa, aki a Körösöktől le egészen az Al-Dunáig terjedő területen

uralkodott. Ajtony, akinek emlékét Arad vármegye nyugati részén, a Maros jobb partján, a

mai Pécska és Szemlak között lévő Ajtony nevű falu őrizte meg. Ajtony volt az a törzsfő, aki

legtovább ellenállt Szent István király központosító törekvéseinek, csupán 1028-ban győzték

le. Ajtony Maros várában (a mai Őscsanád) tartotta szállását, és a királyi rendeleteket

vonakodva hajtotta végre. Ajtony görög szertartás szerint keresztelkedett meg Vidin

városában, azonban inkább pogány módra élt. Hét felesége volt, és erős magánhadsereget

tartott fenn, valamint nemesi hadseregekre is támaszkodott. Hatalmát a bizánciak és a

bolgárok is támogatták, birtokai voltak a korabeli Magyarország határain túl egészen Vidinig

és Szörényig. Egyenrangúnak tekintette magát István királlyal, s a területén áthaladó

gazdasági útvonalakon folyó kereskedelmet megvámoltatta, többek között az Erdélyből

érkező sószállítmányokat is, mely királyi privilégiumnak számított. István király feltétlen

hívét, Csanád vezért küldte német lovagokkal megerősített királyi sereggel Ajtony hatalmának

megtörésére, mely már magát a királyságot is fenyegette. Az 1028–1030 táján kirobbanó

fegyveres konfliktus döntő ütközete a Maros, a Tisza és a Harangod (Aranka) folyók közötti

területen volt, ahol Ajtony seregét legyőzték. Az itt kialakított új vármegyét Csanádról

nevezték el.

Csanád vármegye ebben az időben jóval nagyobb volt a későbbinél, határa Délen

Temesvárig, illetve a Bega folyóig, Északra Világoson túlra terjedt. Kiszombor e

vármegyéhez tartozott, a középkorban Zumbur (1247), Zvmbur (1285), Zumbor (1256),

Sombur (1360), Sombor (1650), alakú névváltozatokban volt ismeretes, csak az 1800-as évek

derekán kezdték ― a Bács megyei Zombortól való megkülönböztetésül ― Kis-Zombornak

nevezni. Az első, 1528-ban kiadott Lázár deák féle térkép Zombar alakban említi.
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A falu keletkezésének ideje bizonytalan, az első írásos feljegyzés 1247-ből származik.

Eszerint a Csanád nemzetség Waffa-ágáé volt, s ekkor jutott a Makófalviak őseinek részéül. A

12–13. század fordulóján épült a falu különleges temploma, egy kívül kör alakú, belül hat

karélyos rotunda, melynek keleti karélyát 13–14. századi freskók díszítik.

A vidéken valószínűleg hatalmas pusztítást vitt végbe mind a tatárjárás és a kunok

többszöri föllázadása, mind az 1514-es parasztlázadás, melynek központjába esett Zombor.

Hogy itt is nagy dúlás volt, bizonyítja, hogy a szomszédos Telegdy István nemest, Al-Velnök

urát a feldühödött parasztok megölték, a falut pedig porrá égették.

Zsigmond király 1536-ban mezővárosi rangot adományozott a településnek. A

fejlődést azonban a következő évtizedek háborús eseményei megállították, és az addig fejlődő

falut több évtizedre is elnéptelenítette a 168 éves török uralom, mivel már az első török

hadjáratok idején kifosztották. 1542-ben Szeged várának elfoglalásakor a környező falvak

nagy része megsemmisült és pusztasággá vált. A hódoltság keleti határa a Tisza folyónál

húzódott, így a portyák folyamatossá váltak. 1551-ben Szokollu Mehmed török hadvezér

hadjáratot indított a tiszántúli terület meghódítására. Ellenállás nélkül folyt a hadjárat, csak

Csanád váráért kellett rövid ostromot vívnia. Elfoglalásával a mai Kiszombor is a hódoltság

területére esett. A következő évben fény derült Szokollu hadjáratának fő céljára, ugyanis 1552

nyarán több mint 50 ezer fős hadsereggel maga Ahmed pasa indíthatott közvetlenül

hadjáratott a korabeli Magyarország egyik legerősebb várának, Temesvárnak az elfoglalására.

Igaz, így is csak 32 napig tartó rendkívül véres ostrom után tudták a félholdas zászlót kitűzni a

vár ormára. Ezzel Temesvár a Tiszántúli terület vilajet-székhelye lett, Kiszombor és a

Temesköz pedig végleg elvesztette függetlenségét.

A török közigazgatás szerint a Délvidéken a Temesvári vilajet létesült, ennek egyik

kerülete volt a csanádi szandzsák, amelyen belül a csanádi náhije-ba osztották be Zombort. A

szabadcsapatok folyamatos rablása következtében 1557–1558-ban a temesvári defterdár

mindössze csak 8 embert talált a faluban. Noha a következő években fejlődésnek indult a

település, 1564-ben ugyanis 24 portát tudott megadóztani a török, minden bizonnyal egy

újabb pusztítás következtében 1583-ban már ismét csak 3 portát vehettek számba. Az itt élők

a reménytelen helyzet elől elmenekültek, ezért 1596-ban a defterdár már üres pusztaságként

jegyezte fel, s közel 50 éven át ez így is maradt.

1647 tavaszán katolikus magyar lakosság telepedett le a hajdani Zombor területére. Az

elvadult erdős-mocsaras vidéken ekkor már csak a kis körkápolna állt. A kápolna köré

letelepedve próbált új életet kezdeni az a 15 család, melynek eredete nem ismeretes, talán
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Erdély felől érkezhettek. Nagyon valószínű, hogy egy-két szláv telepest is találhatunk már itt,

akik elkülönülve, pár kilométerrel Északabbra, a Maros folyó mentén, az ún. Susánban éltek.

Ez képezte a falu sejtjét, melynek elnevezése a mai napig fennmaradt. Susán ismeretlen szláv

név.

1686-ban Habsburg vezetés alatt a Szent Liga csapatai felszabadították Budát és a

Magyar Királyság területét. A győzedelmes hadjáratot azonban Magyarországon hatalmas

felháborodást kiváltó békeszerződés zárta le. A Karlócán 1699. január 26-án aláírt békében

ugyanis a szultán megtarthatta uralma alatt a Temesközt. Kiszombor emiatt tehát nem

szabadult fel, a környező településekkel megszakadt a kapcsolata a határhelyzetéből adódóan.

A II. Rákóczi Ferenc által irányított nyolc éves szabadságharc sem érintette a települést,

ugyanis teljesen el volt szigetelve az ország többi részétől.

1718-ban a Habsburg Császárság és a Török Birodalom között ismét kiújultak a

harcok. Két kiváló hadvezér, az olasz Savoyai Jenő és a magyar Pálffy János vezette császári

seregek, technikai és fegyelmi fölényüket kihasználva, felszabadították a pusztítva kivonuló

törököktől a Temesközt és Dél-Szerbiát. Bökény János makói prédikátor naplójában

feljegyezte, hogy a kivonuló törökök Makó városát felgyújtották, és annak háromnegyed része

el is hamvadt. A hadjáratot lezáró pozsareváci békében a Temesközt a császár vette birtokba.

A közigazgatás megszervezését azonban a bécsi udvar kisajátította, a várva várt

országegyesítés és a régi vármegyerendszer visszaállítása elmaradt. Temesi Bánság néven

(Temesvár központtal) a Magyar Királyságtól független határőrvidéket szerveztek. Kiszombor

nem került vissza Csanád vármegyéhez, hanem az új bánság Csanádi Tiszttartóság elnevezésű

kerületébe osztották be, így kincstári birtok lett. A település életét ettől kezdve a kamara által

kinevezett adminisztrátorok irányították.

A Temesi Bánság összlakossága 1718-ban nem érte el a 25 ezer főt. A Magyar

Királyság területéről megtiltották a beköltözést, csak 20 családnak engedélyezték a

letelepedést Zomboron, azonban tömegesen telepítettek be szerbeket és románokat a

hódoltság területéről a kiürült falvakba. Nagy számban érkeztek a Rajna mentéről német

telepesek, svábok, de jöttek olasz, spanyol és francia családok is. A korabeli krónikás szerint

ekkor: „...a Temesi Bánság valóságos mintagyűjteménye lett Európa nemzetiségeinek.” Két

kivételt említett: Kiszombort és Torontálvásárhelyt, melyeket színmagyar településekként

tartott számon.

1778-ban a magyar rendeknek sikerült elérniük, hogy Bécs visszaállítsa a

vármegyerendszert, így megszűnt a Temesi bánság is. Kiszombor azonban nem került vissza
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Csanád vármegyéhez, hanem az újonnan kialakított Torontál vármegyéhez csatolták. Ekkorra

viszont a Délvidéken már a nemzetiségi román és szerb közösségek többségbe kerültek, és

ellenséget láttak a Magyar Királyságban, mivel eddigi kiváltságaik a vármegyerendszer

visszaállításával megszűntek. Főként a szerbek hagyták el tömegesen a Délvidéket, ugyanis

nagy részük nem akart a magyar nemesi vármegyék irányítása alá tartozni, a szabad katonai

életet felcserélni jobbágyi kötöttséggel, ezért a cári toborzók hatására sokan kivándoroltak

Oroszországba.

1744-ben a körtemplomot felújították, nyugati falát megbontották, és egy kis fatornyos

templomot építettek hozzá. 1777-ben a kincstár e régi fatemplom helyén egy nagyobb és

magasabb téglatemplomot emelt. Az önálló zombori plébániát 1753-ban szervezték meg, az

első plébános Szauer Ádám Ignác volt. Valószínűleg ekkortájt építették a község első

iskoláját is.

A bécsi kancellária 1781. augusztus 01-én tartott árverésen a zombori uradalmat a

határához tartozó Dédenszeg és Ladány pusztával Oexel Mátyás József nagyszentmiklósi

sőrgyáros, német nemesnek adta el. Erről a királyi adománylevél 1783. november 07-én kelt.

Halála után az uradalmat három fia között osztották fel. A család 1839-ben V. Ferdinándhoz

folyamodott névváltoztatásért, nevük Rónay-ra változott.

A nagyközség területén több műemlék, illetve műemlék jellegű épület is található,

ezek a következők:

Magtár (Szegedi u. 1.): Az 1840 körül épített, klasszicista stílusú magtár napjainkban

helytörténeti gyűjteményként funkcionál. A Szent István tér 2. sz. alatti termelőszövetkezeti

irodaként használt kúriához tartozott. Az államosítás előtt tulajdonosa Rónay Tibor volt.

Időközben az istállót és a többi gazdasági épületet lebontották. A dongaboltozatos pincével

ellátott magtár építészeti értéke a nyugati frontján elhelyezett feljáró, amely árkádos

kiképzésével hívja fel magára a figyelmet.

Magtár (Nagyszentmiklósi út 2–4.): Földszintes, részben alápincézett, 33,8 méter

hosszú magtár utcafrontja ív-pillérsoros. A vakárkádsor egyhangúságát a második és

nyolcadik ív szélesítése töri meg. Az udvari homlokzat sem megjelenésében, sem a

nyílászárók ritmusában nem követi a főhomlokzat építőművészeti igényességét.

Magtár (Óbébai u. 2.): Klasszicista stílusú épület, 1835 körül épült. Építőművészeti

igénnyel megtervezett és kivitelezett magtár, a maga nemében országosan is egyedülálló. A

kétszintes, alápincézett épület mellékfrontjai is ízlésesek, a nyílászárók és a födém cseréje

esetén nemesi kúria is lehetne. Az előépítmény földszintje árkádos, a kocsifeljáró szerepét is
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betöltötte. Felette övpárkánnyal, lizénákkal, gazdag tagozatú főpárkánnyal és timpanonnal

ellátott szobát alakítottak ki. A magtárépület valamennyi frontját a két szintet összefogó

vakárkádsor tagolja. Tervezője jól felkészült mérnök volt. A Csanád vármegye szolgálatában

álló Giba Antal nem lehetett, alkotóját sokkal inkább — a Rónay kúriához hasonlóan —

Torontál vármegye kimagasló tehetségű földmérőjében, Szathmáry Sámuelben kell keresni.

Kúria magtárral (József Attila u. 5.): Az épületet 1830 körül építették, klasszicista

stílusban. Eredetileg kúriának épült, a földszinten lakással, a padlástérben magtárral. A

vakolat nélküli utcai homlokzaton befalazták a földszinti ablakokat. Díszítettsége szerény

lehetett, a sarok-lizénákra és az ablakok szemöldökpárkányaira korlátozódhatott. Az udvari

homlokzat már jobban ki volt dolgozva: a földszinten árkádos tornác futott végig. Ennek

ritmusát a nyílások szélessége határozta meg.

Rónay-kúria (Szegedi u. 11/B): Az épületet 1835 körül építették, klasszicista stílusban.

Tervezőjét nem ismerjük, Giba Antal Csanád vármegyei földmérő nem lehetett, mert abban az

időben Csanád és Torontál vármegye két külön világot jelentett, és a Rónay család tagjai

Torontál székhelyének, Nagybecskereknek tisztségviselői voltak. Ebben az időben ott

működött a kitűnő felkészültségű földmérő, Szathmáry Sámuel, aki 1829-ben kilenc

csatlakozó szelvényen készítette el a Maros vízrajzi térképét. Valószínűleg ő tervezhette a

kiszombori klasszicista kúriákat és magtárakat. Az államosított kúriát 1955-ben az Áfész

kapta meg, és vendéglőnek alakította át (Gólyafészek Vendéglő). A homlokzati ablakok és

nyílások megmaradtak, az északi falon négy újat készítettek a vendéglői konyha kialakítása

végett. A konyha utólagos hozzáépítés. A funkcióváltozás miatt a régi bejáratot beüvegezték.

Rónay-kastély (Szegedi u.): A romantikus stílusú kastély 1858 körül épült, nagy

belmagasságú terekkel, nyugati oldalán háromszintes, bástyaszerű toronnyal. A kiszombori

Rónay-kastélyról alig rendelkezünk autentikus forrásokkal. A földbirtokos család iratainak jó

része elpusztult, esetleg délvidéki levéltárakban lapulhat hozzáférhetetlenül. Néhány korabeli

helytörténeti leírás mellett említésre méltó egy, kifejezetten a kastély történetével foglalkozó,

személyes visszaemlékezéseket is felhasználó középiskolai dolgozat (Nyári Izabella és Zatykó

Zita, 1996). A makói múzeum gyűjteményében található egy 1964-ben, Török József által

készített feljegyzés, mely a Rónay család két tagja, Reicher Lászlóné (korábban Rónay

Endréné) és a háború után Szegedre költözött Rónay Tibor visszaemlékezésein alapul. A

forrás értékét csökkenti, hogy mindkét adatközlő a család azon ágaihoz tartozott, akik nem

birtokolták a kastélyt. A fentieknél jóval több, hitelesnek mondható információt tartalmaz id.

Rónay Elemér (1864–1965) 1964–65 fordulóján papírra vetett visszaemlékezése, annak
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ellenére, hogy ő sem tartozott a családnak a kastélyt birtokló ágához, és ott csak ritkán fordult

meg.

A kastély tervezőjét nem ismerjük, valószínűleg Torontál megyei mérnök lehetett. Ezt

a feltevést erősíti Tóth Ferencnek az Óbébai utcai, klasszicista magtárral kapcsolatos

megjegyzése is, mely szerint azt sokkal inkább Giba Antal kortársa, Torontál megye

elsőrangú mérnöke, Szathmáry Sámuel tervezhette.

A jelenlegi kutatások alapján a kiszombori tornyos kastély története időrendben az

alábbiakban összegezhető: 1858–59. Rónay Móricz megépíti a kastélyt, feltehetőleg az

akkori, Kiszomboron már meglevő klasszicista kúriák mintájára. 1902. Rónay Jenő

megvásárolja a kastélyt, feltehetőleg ekkor bővíti és alakítja át a trieszti Miramare kastély

mintájára. Megemelik az attikát, az északi teraszt beépítik. Ekkor épülhetett a torony is. 1921-

től egyik fia, Rónay Imre lakott a kastélyban, édesanyjával. Ekkor épülhetett az északkeleti

emeletes saroképületszárny, ekkor falazhatták be a toronyablakokat is. Nem tudni meddig

birtokolhatta, ugyanis Reicher Lászlóné elmondása szerint a kastély legutolsó tulajdonosa

Blaskovichné Rónay Magda, Jenő lánya lehetett. 1949. A kastélyhoz tartozó parkot kiirtják.

1952. Államosítják. 1956. június 11-én a Közületeket Elhelyező Bizottság kiutalja a kastélyt a

MÉK-nek (Csongrád Megyei Mezőgazdasági Termékeket Értékesítő Szövetkezeti Központ.)

1956. június 25-én az Országos Építésügyi Hivatal műemléki hozzájárulást ad az

átalakításához. 1956–57. A Földműves Szövetkezetek Országos Építő-Szerelő és Tervező

Vállalata elkészíti az átalakítás engedélyezési és kivitelezési terveit. Felelős tervező: Krasznai

Konrád. 1957. augusztus 21-én a MÉK kezelésébe kerül a kastély. 1958. január 28-án a

kivitelező megkezdi a kastély belső elbontását és átalakítását. 1960. január 25-én átadják a

MÉK-nek, mint építtetőnek a hagymatárolóvá átalakított kastélyt. 1972. Egy törvényerejű

rendelet alapján a Magyar Államtól a Csongrád megyei ZÖLDÉRT tulajdonába jegyzik át a

kastélyt. 1995.október 4-i legfelfelsőbb bírósági határozattal, háromévi pereskedés után a

kastélyt visszakapja a kiszombori önkormányzat. 2000. Helyreállítják a tetőszerkezetet, és

újra cserepezik. 2002. A Kiszombori Önkormányzat képviselő-testülete határozatot hoz a

kastély — szállás jellegű épületként, elsősorban idősek otthonaként való hasznosításáról.

2002. Az önkormányzat és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal megbízásából a kastély

kutatása megtörténik, majd tanulmányterv készül hasznosítására.
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RÉGÉSZETI LELŐHELYEK A VIZSGÁLT TERÜLETEN

A szélerőmű-park területén felállítandó 21 turbina közül egyik tervezett területén sincsen

nyilvántartott régészeti lelőhely, a KÖI régészeti lelőhely-nyilvántartásában szereplő

lelőhelyek elterjedése a vizsgált területen, illetve azok kiterjedése is megfelel a valóságnak

valamennyi lelőhely esetében, melyet a helyszíni szemle igazolt.

A turbinák közötti szervízutak és a mellettük tervezett villanyvezetékek (földkábel)

három régészeti lelőhelyet (KÖH 44131, 44160, 44221) is kereszteznek, összesen 397 m

hosszan. A T22 turbina mellett húzódó szervízút 56 m hosszan vágja a KÖH 44160

(Kiszombor 28. lh.) lelőhelyet, mely a Porgány-éri főcsatornától Délre, a B-12-es táblában

található, annak északnyugati szélén, egy kisebb dombháton. Vizi Márta terepbejárás során

szórvány szarmata edénytöredékeket talált itt.

A T21 és T15 turbinák közötti szervízút 305 m hosszan metszi a KÖH 44221

(Kiszombor 70. lh.) lelőhelyet, melyen Vizi Márta terepbejárás során szórvány népvándorlás

kori anyag mellett, a Körös-kultúra telepére utaló edénytöredékeket talált.

A T11 és a T12 turbinák közötti szervízút, a Délnyugat felé megtörő kanyarban 37 m

hosszan metszi a KÖH 44131 (Kiszombor 19. lh.) lelőhelyet, ahonnan Vizi Márta

terepbejárásából honfoglalás-, Árpád- és középkori szórványleletek származnak. A B19-es

tábla délkeleti beugrása fölötti területen, egy a környezetből markánsan kiemelkedő ÉNy–DK

irányú háton húzódik a lelőhely. Területén részben egy szabályos négyzet alakú víztározót

létesítettek.

Az Óbébai út és a T21 turbina közötti dűlőút közelében, annak nyugati oldalán

található a KÖH 44149 (Kiszombor 24. lh.) késő bronzkori telep és a KÖH 44150

(Kiszombor 25. lh.) bronzkori és késő középkori szórványleletek Vizi Márta által lokalizált

helye. Mindkét lelőhely a dűlőút nyugati oldalán helyezkedik el, a dűlőút mellett húzódó

Porgány-éri főcsatorna medrének túlsó oldalán. E közeli lelőhelyek esetében a helyszíni

szemle eredményei alapján sem valószínű, hogy a csatorna keleti partjára is átnyúlnának,

vagyis valószínűleg e lelőhelyeket nem fogja bolygatni a szélerőmű-park létesítése.

A T7 turbina tervezett helyétől Délre helyezkedik el a KÖH 44148 (Kiszombor 23.

lh.) lelőhely, a Nagyszentmiklósi úttól Északra, párhuzamosan futó csatorna északi oldalán,

egy hosszan elnyúló K–Ny irányú, széles, lapos földháton. Vizi Márta terepbejárás során

őskori és szarmata település nyomait találta meg. Mivel azonban a KÖH 44148 lelőhely a
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turbinától több mint 300 m-re fekszik, így nem valószínű, hogy ezt a lelőhelyet a turbina

telepítésével bolygatnák.

A HELYSZÍNI SZEMLE EREDMÉNYEI

A turbinák között futó szervízutak három nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintenek, s

további 3 lelőhely a beruházással érintett területek közelében helyezkedik el. Valamennyi

lelőhely Vizi Márta 1984–1985-ben végzett terepbejárása óta ismert, s lokalizálásuk óta

egyiken sem történt újabb adatgyűjtés. E régebbi adatok pontosítása érdekében, s újabb

lelőhelyek lokalizálása céljából 2011. augusztus, szeptember és november hónapban összesen

négy alkalommal helyszíni szemlére került sor a turbinák és a transzformátor állomások

helyén, valamint a turbinák megközelíthetőségét szolgáló földutak mentén.

T1 turbina: Kiszombor, Dávid-dűlő (EOV 17-223, hrsz.: 05375/5, koordináta: X – 759466; Y

– 91696). A Nagyszentmiklósi út északi oldalán, a Lenin Tsz és a határátkelő közötti

szakasznak kb. a felénél, az úttól kb. 150 m-re telepítik a turbinát. Teljesen sík terület.

Szántóföldi művelés alatt áll, a helyszíni szemlekor frissen volt boronálva. Újkori törmelékkel

(tanya maradványa) szennyezett terület, régészeti lelet, vagy lelőhelyre utaló nyom nem került

elő (2011. 09. 15).

1. kép: T1 turbina helye
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T2 turbina: Kiszombor, Isekuc-dűlő (EOV 17-221, hrsz.: 05341/1, koordináta: X – 759051; Y

– 92592). A Nagyszentmiklósi úttól Északkeletre, a Lenin Tsz majorja mellett induló ÉK–

DNy irányú dűlőút északi oldalán, egy mélyebb fekvésű területen telepítik a turbinát. A

terület mezőgazdasági művelés alatt áll, a helyszíni szemlekor frissen volt szántva. Régészeti

leletet, vagy lelőhelyre utaló nyomot nem találtunk (2011. 09. 15).

2. kép: T2 turbina helye

T3 turbina: Kiszombor, Isekuc-dűlő (EOV 17-221, hrsz.: 05341/1, koordináta: X – 759331; Y

– 92877). A T2 turbinától Északkeletre 450 m-re helyezkedik el. Mélyebb fekvésű terület.

Mezőgazdasági művelés alatt áll, a helyszíni szemlekor mélyszántott volt. Régészeti leletet,

vagy lelőhelyre utaló nyomot nem találtunk (2011. 09. 15).

3. kép: T3 turbina helye
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T4 turbina: Kiszombor, Dávid-dűlő (EOV 17-223, hrsz.: 05373/5, koordináta: X – 760065; Y

– 92436). A T5 turbinától 450 m-re Északkeletre, a Dávid- és Gecser-dűlő közötti, ÉNy–DK

irányú dűlőúttól Délnyugatra 70 m-re, egy É–D irányú, széles, lapos földhát nyugati szélére

telepítik a turbinát. A területen mezőgazdasági művelés folyik, a helyszíni szemlekor ritka,

frissen kikelt kukorica fedte a területet. Régészeti leletet, illetve lelőhelyre utaló nyomot nem

találtunk (2011. 06. 25).

4. kép: T4 turbina helye

T5 turbina: Kiszombor, Dávid-dűlő (EOV 17-223, hrsz.: 05373/5, koordináta: X –759851; Y

– 92092). A T1 turbinától Északkeletre 450 m-re, egy a környezetből kissé kiemelkedő, ÉNy–

DK irányú, hosszan elnyúló, szabálytalan alakú földhátra tervezték a turbinát felállítani. A

terület mezőgazdasági művelés alatt áll, a terepbejáráskor gyér, alig kikelt napraforgó fedte.

Régészeti lelőhelyet nem találtunk (2011. 06. 25).

5. kép: T5 turbina helye
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T6 turbina: Kiszombor, Hercegasszony föld-dűlő (EOV 27-223, hrsz.: 05373/10, koordináta:

X – 760711; Y – 91803). A T12 turbinától 950 m-re Északkeletre, a Dávid- és a Gecser-dűlő

közötti dűlőút délkeleti végénél kerül sor a turbina telepítésére, egy a környezetből markánsan

kiemelkedő, ÉK–DNy irányú, hosszúkás földhát délkeleti szélénél. A terület mezőgazdasági

művelés alatt áll, a helyszíni szemlekor gyér kukorica fedte. Jó látási viszonyok között

végeztünk a területen terepbejárást, azonban sem régészeti lelet, sem lelőhelyre utaló nyom

nem került elő (2011. 09. 15).

6. kép: T6 turbina helye

T7 turbina: Kiszombor, Kiss-tanya (EOV 17-223, hrsz.: 05373/10, koordináta: X – 760450; Y

– 91505). A Nagyszentmiklósi út északkelti oldalán, a határátkelőhely előtt, az út mellett lévő

tanyától kb. 140 m-re Északkeletre, egy viszonylag sík területre állítják fel a turbinát. A

terület legelőként használt, a helyszíni szemlekor a növényzet ritka volt, de a látási viszonyok

ennek ellenére nem voltak tökéletesek. Régészeti lelőhely nem került elő (2011. 09. 15).

7. kép: T7 turbina helye
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T8 turbina: Kiszombor, Görbe-dűlő (EOV 27-223, hrsz.: 05436/2, koordináta: X – 759308; Y

– 90989). A turbina helye a nagyszentmiklósi úttól Délnyugatra kb. 500 m-re, a közúttól

Délnyugat felé tartó dűlőút nyugati oldalán van, egy É–D irányú, keskeny hát nyugati,

mélyebb fekvésű oldalánál. A terület mezőgazdasági művelés alatt áll, a helyszíni szemlekor

ritkás, alacsony kukorica fedte. Régészeti lelőhely nem került elő (2011. 09. 15).

8. kép: T8 turbina helye

T9 turbina: Kiszombor, Sándor majori-dűlő (EOV 27-223, hrsz.: 05445/1, koordináta: X –

759203; Y – 90547). A T8 turbinától Délnyugatra 450 m-re, a Nagyszentmiklósi úttól induló,

ÉK–DNy irányú dűlőút nyugati oldalán, egy mély fekvésű, sík területen kerül sor a turbina

felállítására. A terület mezőgazdasági művelés alatt áll, a helyszíni szemlekor mélyszántott

volt. Régészeti lelőhelyet nem találtunk (2011. 09. 15).

9. kép: T9 turbina helye



Örökségvédelmi hatástanulmány „Kiszombor külterületén létesítendő szélerőmű park” tárgyú projekthez
2011

26

T10 turbina: Kiszombor, Sándor majori-dűlő (EOV 27-223, hrsz.: 05445/1, koordináta: X –

759046; Y – 90152). A T9 turbinától Délnyugatra 450 m-re található a turbina tervezett helye.

Itt a nagyszentmiklósi úttól induló, ÉK–DNy irányú utolsó dűlőút és az államhatártól északra

lévő, második, Ny–K irányú dűlőút kereszteződése van. A terület mély fekvésű,

mezőgazdaságilag művelt, a terepbejáráskor mélyszántott volt. Lelőhelyet nem találtunk

(2011. 09. 15).

10. kép: T10 turbina helye

T11 turbina: Kiszombor, Sándor majori-dűlő (EOV 27-223, hrsz.: 05445/9, koordináta: X –

758361; Y – 90315). A turbinát a dűlő déli felébe telepítik, a országhatártól Északra, ÉNy–

DK irányba húzódó dűlőúttól Északra 300 m-re futó, párhuzamos dűlőút északi oldalán, egy a

környezetből markánsan kiemelkedő, É–Ny irányú, félkör alakú földhát nyugati csücskénél. A

terület mezőgazdasági művelés alatt áll, a helyszíni szemlekor frissen szántott volt. Régészeti

lelet és lelőhely nem került elő (2011. 09. 15).

11. kép: T11 turbina helye
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T12 turbina: Kiszombor, Nagy-Bokori-dűlő (EOV 27-223, hrsz.: 05467/8, koordináta: X –

757410; Y – 91137). A turbina helye az ÉK–DNy irányú, téglalap alakú dűlő északi felében

található, a dűlőn ÉNy–DK irányba keresztülmetsző dűlőút és a déli oldalán húzódó csatorna

déli oldalán, egy ÉK–DNy irányú, keskeny földháton. A terület mezőgazdaságilag művelt, a

helyszíni szemlekor frissen szántott volt. Régészeti lelőhelyet nem találtunk (2011. 09. 15).

12. kép: T12 turbina

T13 turbina: Kiszombor, Nagy-Bokori-dűlő (EOV 27-223, hrsz.: 05467/13, koordináta: X –

756897; Y – 90756). A turbina tervezett helye a dűlő déli felében található, egy L alakú,

telepített erdő északi szélének vonalában, egy egykori ÉK–DNy irányú meder déli oldalán. A

terület mezőgazdasági művelés alatt áll, a helyszíni szemlekor szántott volt. Régészeti

lelőhelyet nem találtunk (2011. 09. 15).

13. kép: T13 turbina helye
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T14 turbina: Kiszombor, Nagy-Bokori-dűlő (EOV 27-223, hrsz.: 05467/13, koordináta: X –

756825; Y – 90308). A T13 turbinától Délre 400 m-re, a dűlő déli szélénél tervezik a turbina

felállítását, egy a környezetből alig kiemelkedő ÉNy–DK irányú földhát északi lejtőjén

pontján. A terület mezőgazdaságilag művelt, a terepbejáráskor szántott, boronált volt.

Régészeti lelőhelyet nem találtunk (2011. 11. 10).

14. kép: T14 turbina helye

T15 turbina: Kiszombor, Hosszúhát-dűlő (EOV 27-223, hrsz.: 05469/2, koordináta: X –

756571; Y – 91563). A turbina helyét a Porgány-éri főcsatornától Délre, ÉNy–DK irányban

húzódó csatorna és dűlőút déli oldalán jelölték ki, egy egykori, kanyargós meder déli

magaspartján. A dűlőúttól délnyugati irányba egy kevésbé használt dűlőút halad. A terület

mezőgazdasági művelés alatt áll, a helyszíni szemlekor alig kinőtt, ritkás lucerna fedte.

Régészeti lelőhelyre utaló nyomot nem találtunk (2011. 09. 15).

15. kép: T15 turbina helye
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T16 turbina: Kiszombor, Hosszú-hát-dűlő (EOV 27-223, hrsz.: 05469/15, koordináta: X –

756317, Y – 90909). A T15 turbinahely mellett húzódó, ÉÉK–DDNy irányú dűlőút nyugati

oldalánál, a T15 turbinától 450 m-re, egy ÉNy–DK irányú, széles, lapos földhát keleti szélére

tervezik a turbina felállítását. Mezőgazdaságilag művelt terület, mely a helyszíni szemlekor

szántott volt. Régészeti lelőhelyet nem találtunk (2011. 09. 15).

16. kép: T16 turbina helye

T17 turbina: Kiszombor, Hosszúhát-dűlő (EOV 27-223, hrsz.: 05469/14, koordináta: X –

756219; Y – 90473). A turbina helye a T16 turbinától Délnyugatra 400 m-re van kijelölve,

egy mélyebb fekvésű, lapos, szikes terület szélén. Mezőgazdasági művelés alatt áll a terület, a

helyszíni szemlekor tarló volt. Régészeti lelőhelyet nem találtunk (2011.11.10).

17. kép: T17 turbina helye



Örökségvédelmi hatástanulmány „Kiszombor külterületén létesítendő szélerőmű park” tárgyú projekthez
2011

30

T18 turbina: Kiszombor, B9-es tábla (EOV 27-223, hrsz.: 05423/1; koordináta: X – 755837;

Y – 92288). A turbinát a Porgány-éri főcsatornától Északra húzódó, ÉNy–DK irányú dűlőút

északi oldalán, a Kiszombor felé futó földút Keleti oldalán fogják felállítani. A terület szántott

volt, jó látási viszonyokat nyújtott, régészeti leleteket nem találtunk (2011. 09. 30).

18. kép: T18 turbina helye

T19 turbina: Kiszombor, B9-es tábla (EOV 27-223, hrsz.: 05472/18, koordináta: X – 755600;

Y – 91156). A turbina helye a T18 turbina mellett induló, ÉK–DNy irányú dűlőút keleti

oldalán található, egy lapos, ÉK–DNy irányú földháton. Mezőgazdaságilag művelt terület,

mely a helyszíni szemlekor szántott volt. Régészeti leletet, vagy lelőhelyre utaló nyomot nem

találtunk (2011.11.10).

19. kép: T19 turbina helye
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T21 turbina: Kiszombor, Porgány-éri-dűlő (EOV 27-223, hrsz.: 05472/7, koordináta: X –

755340; Y – 92093) A turbinahely a Porgány-éri főcsatorna kanyargós szakaszának keleti

oldalánál, a dűlő északi felében található, az első ÉK–DNy irányú dűlőút és a határrészt ÉNy–

DK irányban átszelő széles dűlőút kereszteződésében, a dűlőutaktól 100 m-re Keletre. Itt egy

a környezetből alig kiemelkedő, ÉNy–DK irányú, lapos hát húzódik. A terület mezőgazdasági

művelés alatt áll, szántott volt a helyszíni szemle idején. Régészeti lelőhelyet nem találtunk

(2011.09.15).

21. kép: T21 turbina helye

T22 turbina: Kiszombor, Porgány-éri-dűlő (EOV 27-223, hrsz.: 05476/5, koordináta: X –

755127, Y – 91722). A turbinát a dűlő keleti szélénél lévő, ÉK–DNy irányú dombvonulat

nyugati peremére tervezik felállítani, a T21 turbinától 450 m-re Délnyugatra. Művelt terület,

jelenleg szántott, boronált. Lelőhely nem került elő (2011.09.15).

22. kép: T22 turbina helye
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Transzformátor állomás: Kiszombor, Porgány-éri-dűlő (EOV 27-223, hrsz.: 05423/1, 1.

koordináta: X – 755723; Y – 920235; 2. koordináta: X –755792; ; Y – 920074; 3. koordináta:

X – 755812; Y – 920931; 3. koordináta: X – 755743; Y – 921092; területe: 6248 m2). A

turbinát a Porgány-éri főcsatornától Délre futó ÉK–DNy irányú dűlőút keleti oldalán fogják

felállítani. A terület szántott volt, jó látási viszonyokat nyújtott, régészeti leleteket nem

találtunk (2011.09.30).

23. kép: A transzformátor állomás helye

Szerviz utak: A transzformátorállomástól a T21 tubináig egy kanyargós dűlőút, a többi turbina

között egyenes dűlőutakat érint a beruházás, melyekre zúzott kőburkolat fog kerülni. A

dűlőutak — a Nagyszentmiklósi út északkeleti oldalán, az mellett húzódó kivételével — mind

léteznek. A dűlőutak mellett kerül sor a turbinák által termelt energia bekötésére a

transzformátor állomásba. A vezetékek számára mindössze max. 1,5 m széles árkot fognak

kiásni.

Helyszíni szemlét végeztünk valamennyi érintett dűlőút mentén, mindkét oldalon 15–

15 m szélességben annak megállapítására, hogy az utak által keresztezett három lelőhelyen

(KÖH 44160, 44221, 44131) kívül egyéb régészeti lelőhely található-e a területen, illetve

hogy a már ismert lelőhelyek kiterjedése pontosítható-e. A terepbejárás során minden terület

járható volt, a legnagyobb rész szántott, legfeljebb alacsony kukoricával vagy napraforgóval

volt fedve. Új régészeti lelőhelyet nem találtunk.

A KÖH 44160 lelőhelyet pontosan beazonosítani nem tudtuk, mert nagyobb területet

bejárva sem találtunk régészeti leletet. A területen Vizi Márta szórvány szarmata
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edénytöredéket talált 1984. évi terepbejárásakor. A lelőhely létét az általunk elvégzett

terepbejárással igazolni nem tudtuk.

24. kép: KÖH 44160 lelőhely és tágabb környéke Dél felől

A KÖH 44221 lelőhelyet felkerestük, mely a korábbi adatok alapján 200 m hosszan és 100 m

szélességben jelentkezett. Megállapítottuk, hogy a csatorna és a mellette húzódó dűlőút

mindkét oldalára kiterjed a lelőhely, találtunk jó néhány neolit (Körös-kultúra?)

edénytöredéket. A Kiszombor község településrendezési tervéhez készült lelőhelytérképen

(2002) ez a lelőhely 70. számon található, sokkal kisebb és csak a csatorna északi oldalára

terjed ki. Jelen alkalommal végzett terepbejárás igazolta, hogy a KÖH nyilvántartásában

szereplő lelőhely-kiterjedés a helyes.

25. kép: KÖH 44221 lelőhely Nyugatról
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A KÖH 44131 lelőhely beazonosítása nehézségekbe ütközött: területén részben egy szabályos

négyzet alakú víztárolót létesítettek, körülötte nagyobb területen áthághatatlan bozótos terület

húzódik. Mindössze a lelőhely KÖH nyilvántartásban szereplő kiterjedésének délkeleti részét

lehetett bejárni. Ez szántott, boronált volt. Régészeti leletet nem találtunk. A lelőhelyről Vizi

Márta terepbejárása során szórványleletek származnak. Terepbejárással nem sikerült

egyértelműen igazolni a lelőhely létét.

26. kép: KÖH 44131 lelőhely délkeleti sarka
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VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉK

Az Alerion Kiszombor Szélerőmű Kft. előzetes mérései és kutatási eredményei alapján

Kiszombor külterületén szélerőmű-parkot kíván létrehozni és üzemeltetni.

A szélerőművek telepítését elsősorban a természeti adottságok határozzák meg.

Magyarország sűrű településhálózata és az európai viszonylatban is gazdag mozaikos

szerkezetű táj- és természetvédelmi területei miatt az ország teljes területének 7,7–8,8 %-a

közötti területén lehetséges a hatályos jogszabályok szerint szélerőművek telepítése, melyet

mérnöki (földszerkezet miatti statikai és állékonysági problémák, helyi domborzati

viszonyok) és energetikai megfontolások (nagyfeszültségű hálózattól, illetve alállomástól túl

nagy távolságra eső területek) tovább szűkítenek.

A táj- és környezetvédelmi szempontok mellett a szélerőművek telepítésénél

alapvetően további két tényezőt kell figyelembe venni, nevezetesen a szél intenzitását

(szélsebességet) és megbízhatóságát (milyen gyakorisággal lehet olyan szélsebességgel

számolni, amely alkalmas a szélerőmű gazdaságos üzemeltetésére).

A megvalósítandó szélerőmű-park Kiszombor belterületétől Dél–Délkeletre, az

Óbébai út és a Nagyszentmiklósi út között és a Nagyszentmiklósi úttól Keletre létesül, a

Porgány-éri főcsatorna vonalától Délre. Az előzetes tervek alapján a szélerőmű-park mintegy

2000 hektár nagyságú területet foglal el, ahol 21 db, egyenként cca. 100 m oszlopmagasságú,

50 m rotorlapát-hosszú, 1,6 MW beépített teljesítményű turbina kerülne elhelyezésre. Az

egyes szélturbinák parkon belüli földrajzi elhelyezkedését fizikai törvényszerűségek

befolyásolják, uralkodó szélirányban egymástól hozzávetőlegesen 900 m, oldalirányban pedig

450 m távolságra telepíthetőek.

A szélerőmű-park túlnyomó részt termőföldet érint, a beruházás által elfoglalt teljes

terület 99 %-a érintetlen marad, továbbra is mezőgazdasági célokra hasznosítható. Tehát a

beruházás tájhasználati változást nem irányoz elő.

Egy szélturbina alapozásának közvetlen helyigénye mintegy 300–400 m2, s ezen felül

a daruzó- és egyéb kiszolgáló terület cca. 1600–1700 m2, tehát turbinánként kb. 2000 m2 és a

telken belüli bekötőút, valamint a transzformátorállomás területe, mindösszesen 48.248 m2

termőföld esik ki a művelésből. A darualapok felülete murvázott lesz.

A szélerőmű-parkot kiszolgáló — minden egyes turbinához elvezető — úthálózat a

meglévő földutak felhasználásával kerül kialakításra, a földutak zúzott kőburkolatot kapnak.
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Az egyes turbinákat összekötő elektronikus vezetékek földkábelként haladnak a

meglévő utak, illetve a turbinák megközelítéséhez esetlegesen újonnan kialakítandó

útszakaszok mentén. A földkábelek fektetése 0,5-1,6 m széles és 1,0–1,5 m mély árkokba

történik (az útpadkában vezetve).

A szélerőművek által termelt villamos energia a tervezett szélerőmű-park észak-

nyugati szélén létesülő transzformátor alállomáson keresztül kapcsolódik a Makó DÉMÁSZ

alállomásra, azaz a megtermelt áram a közcélú hálózatba kerülne betáplálásra. A

transzformátor állomás területigénye 71m x 88m (6248 m2).

A szélerőmű-park telepítési munkáinak jelentős részét a földmunkák és az ehhez

kötődő szállítási feladatok teszik ki. Egy turbina telepítése és üzembe helyezése kb. egy hetet

vesz igénybe, a teljes park kivitelezési időtartalma hozzávetőlegesen 15–18 hónap.

A működő szélerőmű-park üzemeltetése távolról, számítógépes hálózat útján történik.

A kereskedelmi üzem kezdetét követően a szélerőmű-parkot látogató turistákon, illetve az

alkalmi karbantartáson kívül forgalom nem várható.

HATÁSELEMZÉS, KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS JAVASLAT

A szélerőmű-park és a transzformátorállomás kiépítése, valamint a szervízutak mellett a

vezetékfektetés a talaj bolygatásával jár, ezért a beruházás kivitelezéséhez a Csongrád Megyei

Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája (6720 Szeged, Oroszlán u. 6.) előzetes

(szakhatósági, feltárások esetében hatósági) engedélye szükséges.

Tekintettel arra, hogy a beruházás nyilvántartott régészeti lelőhelyeket érint, azokat a

Kötv. 22–23. §-a, illetve A régészeti lelőhelyek feltárásának …..részleges szabályairól szóló

18/2001 (IX. 18.) NKÖM rendelet 14. §-a szerint a földmunkával járó fejlesztésekkel el kell

kerülni. Ha a lelőhelyek elkerülése a beruházás költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a

beruházás máshol nem valósítható meg, a beruházással veszélyeztetett lelőhelyet előzetesen

fel kell tárni. A kivitelezés munkálatai csak ezután kezdődhetnek el. A Kötv. 19. §-a (1)

szerint a régészeti feltárások költségeit annak kell fedezni, akinek érdekében a feltárás

szükségessé vált. A Kötv. 22. §-a (1) szerint a fejlesztések, beruházások tervezése során a

megelőző feltárás teljes költségét, de legalább 9 ezrelékét kell a feltárás fedezeteként

előirányzatként biztosítani. Ennek értelmében a Beruházónak biztosan régészeti feltárással

kell számolnia a szélerőmű-park északnyugati szélét alkotó szervízút mentén, a T21 és T15



Örökségvédelmi hatástanulmány „Kiszombor külterületén létesítendő szélerőmű park” tárgyú projekthez
2011

37

turbinák közötti szakaszon a vezetékfektetéshez kapcsolódóan, a KÖH 44221 (Kiszombor 70.

lh.) lelőhelyen 305 m hosszan, a vezetékárok 1,5 m szélességében (458 m2). a kivitelezés

megkezdése előtt a területet leletmentesíteni kell. Ugyanakkor a korábbi adatok alapján a

beruházás keresztezi, illetve érinti a KÖH 44160 és 44131 lelőhelyeket is, melyek

szórványanyagot szolgáltattak eddig. Bár a terepbejárással nem sikerült a lelőhelyek létét

igazolni, feltehetően ezeken a szakaszokon is kell számolni régészeti lelőhellyel, még ha

annak a felszínen nem is volt intenzív nyoma. Ezért valószínűleg e két utóbbi terület esetében,

a szervízút melletti vezetékfektetés földmunkáinak megkezdése előtt próbafeltárást kell majd

végezni a lelőhely létének igazolására. Amennyiben a próbafeltárás pozitív eredménnyel

zárul, úgy a lelőhelyek beruházással érintett teljes területét fel kell tárni a munkálatok

megkezdése előtt. Ez 93 m hosszan a vezetékfektetés 1,5 m-es sávjára fog korlátozódni (140

m2).

A feltárások során nem valószínű, hogy eredeti összefüggéseiben megmaradt,

helyszínen megtartandó, épített régészeti örökségi elem fog előkerülni. Ha azonban ez mégis

megtörténik, akkor az 5/2010. (VIII. 018.) NEFMI rendelet 11. §. (1)–(2) pontja értelmében,

erről a feltárás vezetője 5 napon belül írásban bejelentést tesz a KÖI-nek. Ezek kezeléséről —

ideértve ideiglenes megóvásukat, esetleges eltávolításukat, helyszíni megőrzésüket, illetve a

helyszíni bemutatásra vonatkozó előírásokat — a KÖI 10 napon belül dönt. Ha a helyszínen

megőrzendő régészeti emlékek megelőző feltárás során kerültek elő, ezekre a beruházás során

a műszaki tervezésnek, illetve kivitelezésnek tekintettel kell lennie. Ebben az esetben az

engedélyes a feltáró intézmény és a feltárás felelős vezetője útján köteles legkésőbb a feltárás

terepi munkáinak befejezését követő 22 munkanapon belül adatot szolgáltatni a beruházónak

és a hatóságnak. Az adatszolgáltatás során, a rajzi dokumentáción egyértelműen fel kell

tüntetni a bontható és a helyszínen — eredeti helyükön — megőrzendő régészeti emlékeket.

A tervezett építés megkezdése előtt a 2001. évi LXIV. törvénnyel összhangban,

értesíteni kell a KÖI regionális irodáját, a próba- és megelőző feltárások elvégzésére pedig az

5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet 16. §-a alapján a területileg illetékes múzeummal, a Móra

Ferenc Múzeum. Csongrád Megyei Önkormányzat Megyei Múzeumával (6720 Szeged,

Roosevelt tér 1–3.)) kell szerződést kötni.

Mindezeken felül a földmunkával érintett többi területen sem zárhatjuk ki a földmunka

során régészeti lelet, vagy lelőhely előkerülését. A 2001. évi LXIV. tv. 24–25. §-a, illetve a

18/2001 NKÖM rendelet 15. §-a elrendeli, hogy amennyiben ezeken a nem ismert és így

hivatalosan nyilván nem tartott területeken földmunka során régészeti jelenség vagy lelet
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kerül elő, a végzett tevékenységet abba kell hagyni, és a helyszín vagy lelet őrzése mellett

értesíteni kell a jegyzőt, aki a területileg illetékes múzeum és a KÖI szakmai bevonásáról

köteles gondoskodni. A bejelentési kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az

építtetőt és a kivitelezőt egyaránt terheli! A 2001. évi LXIV. tv. 82-85. §; 191/2001

Kormányrendelet alapján a régészeti lelőhelyben vagy a leletekben okozott kár, illetve ezek

megsemmisítése büntetendő cselekmény, továbbá örökségvédelmi bírság kirovását

eredményezi. A nyilvántartott régészeti lelőhelyek a III. kategóriába tartoznak, vagyis a bírság

a kötelezettségszegés vagy a károkozás mértéke szerint 10 ezer forinttól 25 millió forintig

terjedhet. A bejelentést követően az illetékes múzeum 24 órán belül írásban köteles

nyilatkozni a munka folytathatóságáról. A kivitelezés csak a feltárás befejezése után

folytatható.

KÖH-

azonosító

Topográfia

szám
Lelőhely jellege

Érintett

terület

hossza (m)

Kutatandó

terület (m2)

Kutatás

jellege

44221
Kiszombor

70
telep: Körös-kultúra 305 458 megelőző

44160
Kiszombor

28
szórvány: szarmata 56 84 próba

44131
Kiszombor

19

szórvány:

honfoglaló, Árpád-

kor

37 56 próba

összes 398 598
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ÖSSZEFOGLALÁS

Kiszombor belterületétől Délre–Délkeletre, kb. 20 ha-s területen 21 szélturbina felállítására, a

turbinák között szervízutak létesítésére, mellettük vezetékfektetésre és egy transzformátor

állomás kiépítésére kerül sor. A földmunkával érintett terület turbinánként max. 400 m2, a

művelésből kivont rész turbinánként max. 2000 m2, a transzformátorállomásé 6248 m2-nyi

területe, valamint a szervízutak mellett max. 1,5 m építési szélességben fektetésre kerülő

vezeték árkának területe. Tehát a szélerőmű park területének mindössze 1%-án kerül sor

földmunkára, a fennmaradó 99%-nyi területen továbbra is mezőgazdasági művelés fog folyni.

A szélerőmű-park területén 14 nyilvántartott régészeti lelőhely található, azonban a

földmunka mindössze a szervízutaknál a KÖH 44221 lelőhelyet keresztezi. Ezen kívül

valószínűleg a KÖH 44160 és a 44131 szórvány-lelőhelyeknél is várható régészeti lelet

előkerülés. Ezek alapján az előbbi két lelőhelynél megelőző, az utóbbiaknál próbafeltárás

elvégzése indokolt. Kb. 600 m2 feltárásával lehet számolni, mely kb. 6–8 munkanapot vesz

igénybe, s költsége 3,5 mFt körül fog mozogni. A régészeti feltárásokra a Beruházónak a

Móra Ferenc Múzeum. CsMÖMM-el kell előzetesen szerződést kötnie.

Jelen hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján készült. A

területen időközben előkerülő lelőhelyekről a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal vezet

közhiteles nyilvántartást.
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NYILATKOZAT

Mint az Örökségvédelmi Hatástanulmányt készítő régész nyilatkozom, hogy a Kiszombor

külterületén létesítendő szélerőmű park engedélyezése” tárgyú beruházáshoz kapcsolódó

hatástanulmányt a 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendeletnek és a hatósági előírásoknak

megfelelően készítettem el. A tervdokumentáció megfelel a hatályos jogszabályoknak, azok

figyelembe vételével készült.

Továbbá nyilatkozom, hogy a tanulmány elkészítésére jogosult vagyok.

Szakértői szám: 2.3.1/575-6/2005.

Szeged, 2011. november 25.

Türk Attila
régész, örökségvédelmi szakértő
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A BERUHÁZÁS FÖLDMUNKAVÉGZÉSÉVEL ÉRINTETT, NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELYEK

Kiszombor 19. lelőhely

Név: Kiszombor, Sándor-major

KÖH: 44131
X (É–D): 91180
Y (K–NY): 758250
Z: 80 m
H: 440 m
Sz: 300 m
Irány: —
Pontosság: 150 m
Térkép: EOV 17-223
Hrsz.:

Állapot: részben művelt, részben bolygatott, részben elfedett, részben elpusztult

Jelenség: Szórványlelet: honfoglaláskor (Kr. u. 896–970)
késő Árpád-kor  (Kr.u. 1150–Kr.u. 1300)
késő középkor  (Kr.u. 1301–Kr.u. 1541)

Földrajzi leírás: A falutól délkeletre, a B19-es tábla délkeleti beugrása fölötti területen,
egy a környezetből markánsan kiemelkedő ÉNy–DK irányú háton
húzódik a lelőhely. Területén részben egy szabályos négyzet alakú
víztározót létesítettek.

Tevékenység: Terepbejárás: Vizi Márta 1984 tavasz

Szakanyag: Vizi Márta: Kiszombor régészeti topográfiája. MFM–JATE Régészeti
Tanszék, szakdolgozat 1985. MFM RégAd.: 1015-85.

Ügyirat: KÖH 600/1262/2004 adatfelvételi lap

Leletek: MFM topográfiai gyűjtemény

Védettség: általános

Megjegyzés: —
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Kiszombor 28. lelőhely

Név: Kiszombor 36. sz. lelőhely (VIZI 1985)

KÖH: 44160
X (É–D): 91870
Y (K–NY): 755220
Z: 80 m
H: 110 m
Sz: 70 m
Irány: 40°
Pontosság: 150 m
Térkép: EOV 17-214
Hrsz.:

Állapot: művelt

Jelenség: Szórványlelet: római kor (szarmata, Kr.u. 0 –454)

Földrajzi leírás: A falutól délre, az Óbébai és a Nagyszentmiklósi utak által közrezárt
területen, a Porgány-éri főcsatornától délre, a B-12-es táblában
található a lelőhely, annak északnyugati szélén, egy kisebb dombháton.

Tevékenység: Terepbejárás: Vizi Márta 1984 tavasz

Szakanyag: Vizi Márta: Kiszombor régészeti topográfiája. MFM–JATE Régészeti
Tanszék, szakdolgozat 1985. MFM RégAd.: 1015-85.

Ügyirat: KÖH 600/1262/2004 adatfelvételi lap

Leletek: MFM topográfiai gyűjtemény

Védettség: általános

Megjegyzés: —
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Kiszombor 70. lelőhely

Név: Kiszombor 80. sz. lelőhely

KÖH: 44221
X (É–D): 91785
Y (K–NY): 756300
Z: 80 m
H: 200 m
Sz: 100 m
Irány: 290°
Pontosság: 100 m
Térkép: EOV 17-223
Hrsz.:

Állapot: művelt

Jelenség: Szórványlelet: népvándorlás kor (Kr.u. 454–9. sz.)
Felszíni telepnyom: újkőkor-korai neolitikum, Körös-kultúra (Kr.e.

5500– 3400)

Földrajzi leírás: A falutól a Porgány-éri főcsatorna erős déli kiszögelése alatti, B-17-es
táblában, a kiszögelléstől kissé délnyugatra, a tábla alsó határa fölött
kb. 100 m-re, egy dombháton található a lelőhely. A dombhát kissé
ÉNy–DK irányú.

Tevékenység: Terepbejárás: Vizi Márta 1984 tavasz

Szakanyag: Vizi Márta: Kiszombor régészeti topográfiája. MFM–JATE Régészeti
Tanszék, szakdolgozat 1985. MFM RégAd.: 1015-85.

Ügyirat: KÖH 600/1262/2004 adatfelvételi lap

Leletek: MFM topográfiai gyűjtemény

Védettség: általános

Megjegyzés: —
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NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELYEK A SZÉLERŐMŰ-PARK TERÜLETÉN

Kiszombor 23. lelőhely

Név: Kiszombor, Hercegasszony-föld dűlő

KÖH: 44148
X (É–D): 91070
Y (K–NY): 760225
Z: 81 m
H: 140 m
Sz: 120 m
Irány: —
Pontosság: 200 m
Térkép: EOV
Hrsz.:

Állapot: művelt

Jelenség: Felszíni telepnyom: őskor (Kr. e. 500000–Kr. u. 0)
római kor (szarmata  (Kr.u. 0 - Kr.u. 454)

Szórványlelet: kora újkor (Kr. u. 1451–1690)

Földrajzi leírás: A Nagyszentmiklósi úton, a falu szélétől 3600 m-re, a faluból jövet az
út bal oldalán, az úttól kb. 300 m-re, a 010/2 csatorna keleti végén
helyezkedik el a lelőhely. A csatorna két oldalán, a földi töltetben, az A
31. határkőnél (1974-es térképen) fordultak elő leletek.

Tevékenység: Terepbejárás: Vizi Márta 1984 tavasz

Szakanyag: Vizi Márta: Kiszombor régészeti topográfiája. MFM–JATE Régészeti
Tanszék, szakdolgozat 1985. MFM RégAd.: 1015-85.

Ügyirat: KÖH 600/1262/2004 adatfelvételi lap

Leletek: MFM topográfiai gyűjtemény

Védettség: általános

Megjegyzés: —
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Kiszombor 24. lelőhely

Név: Kiszombor 32. sz. lelőhely (VIZI 1985)

KÖH: 44149
X (É–D): 92550
Y (K–NY): 755040
Z: 81 m
H: 80 m
Sz: 60 m
Irány: 320°
Pontosság: 150 m
Térkép: EOV 17-212
Hrsz.:

Állapot: művelt

Jelenség: Felszíni telepnyom: bronzkor-késő bronzkor, Csorva-csoport (Kr.e.
1300– 800)

Földrajzi leírás: Az Óbébai út melletti B-10-es táblában, amely a faluból jövet az út bal
oldalán fekszik, annak felső széle a falu szélétől 800 m-re, az Óbébai
szivattyútelepnél kezdődik. A lelőhely a tábla keleti szélén, a Porgány
éri főcsatorna nyugati partján, ÉNy–DK irányú dombvonulat szélén
helyezkedik el.

Tevékenység: Terepbejárás: Vizi Márta 1984 tavasz

Szakanyag: Vizi Márta: Kiszombor régészeti topográfiája. MFM–JATE Régészeti
Tanszék, szakdolgozat 1985. MFM RégAd.: 1015-85.

Ügyirat: KÖH 600/1262/2004 adatfelvételi lap

Leletek: MFM topográfiai gyűjtemény

Védettség: általános

Megjegyzés: —
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Kiszombor 25. lelőhely

Név: Kiszombor 33. sz. lelőhely (VIZI 1985)

KÖH: 44150
X (É–D): 92310
Y (K–NY): 755160
Z: 80 m
H: 60 m
Sz: —
Irány: —
Pontosság: 200 m
Térkép: EOV 17-212
Hrsz.:

Állapot: művelt

Jelenség: Szórványlelet: bronzkor (Kr.e. 2000–800)
késő középkor (Kr.u. 1301–1541)

Földrajzi leírás: Az Óbébai út melletti B-10-es táblában, amely a faluból jövet az út bal
odalán fekszik, annak felső széle a falu szélétől 800 m-re, az Óbébai
szivattyútelepnél kezdődik. A lelőhely a tábla keleti szélén, a Pogány-
éri főcsatorna megközelítőleg É–D szakaszának nyugati partján, a
csatornával párhuzamos dombvonulaton található, a 24. lelőhelytől
250–300 m-re, kissé délkeletre.

Tevékenység: Terepbejárás: Vizi Márta 1984 tavasz

Szakanyag: Vizi Márta: Kiszombor régészeti topográfiája. MFM–JATE Régészeti
Tanszék, szakdolgozat 1985. MFM RégAd.: 1015-85.

Ügyirat: KÖH 600/1262/2004 adatfelvételi lap

Leletek: MFM topográfiai gyűjtemény

Védettség: általános

Megjegyzés: —
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Kiszombor 26. lelőhely

Név: Kiszombor 34. sz. lelőhely (VIZI 1985)

KÖH: 44158
X (É–D): 92220
Y (K–NY): 754920
Z: 80 m
H: —
Sz: —
Irány: —
Pontosság: —
Térkép: EOV 17-212
Hrsz.:

Állapot: művelt

Jelenség: Szórványlelet: őskor (Kr.e. 500000–0)

Földrajzi leírás: Az Óbébai út melletti B-10-es táblában, amely a faluból jövet az út bal
oldalán fekszik, a felső széle a falutól 800 m-re, az óbébai
szivattyútelepnél kezdődik. A lelőhely a tábla déli szélénél, a Porgány-
éri főcsatorna ÉK–DNy szakaszán, egy kis északi kiszögellése mentén
található, a csatorna északi partján lévő kiemelkedésen, a 25. sz.
lelőhelytől kb. 250–300 m-re délnyugatra, a 27. sz. lelőhelytől 200–250
m-re kissé északkeletre.

Tevékenység: Terepbejárás: Vizi Márta 1984 tavasz

Szakanyag: Vizi Márta: Kiszombor régészeti topográfiája. MFM–JATE Régészeti
Tanszék, szakdolgozat 1985. MFM RégAd.: 1015-85.

Ügyirat: KÖH 600/1262/2004 adatfelvételi lap

Leletek: MFM topográfiai gyűjtemény

Védettség: általános

Megjegyzés: —
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Kiszombor 27. lelőhely

Név: Kiszombor 35. sz. lelőhely (VIZI 1985)

KÖH: 44159
X (É–D): 92120
Y (K–NY): 754680
Z: 80 m
H: —
Sz: —m
Irány: —
Pontosság: 200 m
Térkép: EOV 17-212
Hrsz.:

Állapot: művelt

Jelenség: Szórványlelet: őskor (Kr.e. 500000–0)
római kor (szarmata, Kr.u. 0 –454)

Földrajzi leírás: Az Óbébai út melletti B-10-es táblában található a lelőhely, amely a
faluból jövet az út bal oldalán fekszik. Felső széle a falutól 800 m-re, az
Óbébai szivattyútelepnél kezdődik. A Porgány-éri főcsatorna kissé ÉK–
DNy szakasza, a csatorna északi partján lévő kiemelkedésen található a
26. sz. lelőhelytől 200–250 m-re.

Tevékenység: Terepbejárás: Vizi Márta 1984 tavasz

Szakanyag: Vizi Márta: Kiszombor régészeti topográfiája. MFM–JATE Régészeti
Tanszék, szakdolgozat 1985. MFM RégAd.: 1015-85.

Ügyirat: KÖH 600/1262/2004 adatfelvételi lap

Leletek: MFM topográfiai gyűjtemény

Védettség: általános

Megjegyzés: —
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Kiszombor 29. lelőhely

Név: Kiszombor 37. sz. lelőhely (VIZI 1985)

KÖH: 44161
X (É–D): 91390
Y (K–NY): 755760
Z: 80 m
H: 100 m
Sz: 50 m
Irány: 30°
Pontosság: 150 m
Térkép: EOV 17-214
Hrsz.:

Állapot: művelt

Jelenség: Szórványlelet: római kor (szarmata, Kr. u.0–454)

Földrajzi leírás: A falul délre, az Óbébai és a Nagyszentmiklósi utak által közrezárt
területen, a Porgány-éri főcsatornától délkeletre, a B-12-es táblában
található a lelőhely. A tábla keleti felének közepén egy kisebb, É–D
irányú kiemelkedésen találtak néhány edénytöredéket.

Tevékenység: Terepbejárás: Vizi Márta 1984 tavasz

Szakanyag: Vizi Márta: Kiszombor régészeti topográfiája. MFM–JATE Régészeti
Tanszék, szakdolgozat 1985. MFM RégAd.: 1015-85.

Ügyirat: KÖH 600/1262/2004 adatfelvételi lap

Leletek: MFM topográfiai gyűjtemény

Védettség: általános

Megjegyzés: —
:
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Kiszombor 30. lelőhely

Név: Kiszombor 38. sz. lelőhely (VIZI 1985)

KÖH: 44162
X (É–D): 92240
Y (K–NY): 757240
Z: 80 m
H: 150 m
Sz: 90 m
Irány: —
Pontosság: 150 m
Térkép: EOV 17-221
Hrsz.:

Állapot: művelt

Jelenség: Szórványlelet: késő középkor (Kr. u. 1301–1541)
Felszíni telepnyom: Árpád-kor  (Kr.u. 970–1300)

Földrajzi leírás: A falutól délre, az Óbébai és a Nagyszentmiklósi út között, a Porgány-
éri főcsatornától délre lévő B-18-as táblában. A tábla északnyugati
részben, a Porgány-ér partján húzódik a lelőhely.

Tevékenység: Terepbejárás: Vizi Márta 1984 tavasz

Szakanyag: Vizi Márta: Kiszombor régészeti topográfiája. MFM–JATE Régészeti
Tanszék, szakdolgozat 1985. MFM RégAd.: 1015-85.

Ügyirat: KÖH 600/1262/2004 adatfelvételi lap

Leletek: MFM topográfiai gyűjtemény

Védettség: általános

Megjegyzés: Valószínűleg összetartozik a KÖH 44163 lelőhellyel.
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Kiszombor 31. lelőhely

Név: Kiszombor 39. sz. lelőhely

KÖH: 44163
X (É–D): 92335
Y (K–NY): 757200
Z: 80 m
H: 80 m
Sz: 70 m
Irány: 320°
Pontosság: 100 m
Térkép: EOV 17-221
Hrsz.:

Állapot: művelt, részben bolygatott

Jelenség: Szórványlelet: Árpád-kor  (Kr.u. 970–1300)
Felszíni telepnyom: őskor  (Kr.e. 500000 - Kr.u. 0)

római kor (szarmata, Kr.u. 0–454)
késő középkor  (Kr.u. 1301–1541)

Földrajzi leírás: A falutól délkeletre, a Nagyszentmiklósi úttól nyugatra, a 100-as
istállótól délre lévő B-15-ös táblában van a lelőhely, a tábla délnyugati
sarkában, a Porgány-éri főcsatorna északi partján, egy kiemelkedésen.

Tevékenység: Terepbejárás: Vizi Márta 1984 tavasz

Szakanyag: Vizi Márta: Kiszombor régészeti topográfiája. MFM–JATE Régészeti
Tanszék, szakdolgozat 1985. MFM RégAd.: 1015-85.

Ügyirat: KÖH 600/1262/2004 adatfelvételi lap

Leletek: MFM topográfiai gyűjtemény

Védettség: általános

Megjegyzés: Valószínűleg összetartozik a KÖH 44162 lelőhellyel.
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Kiszombor 48. lelőhely

Név: Kiszombor 59. sz. lelőhely (VIZI 1985)

KÖH: 44184
X (É–D): 92450
Y (K–NY): 757920
Z: 81 m
H: 350 m
Sz: 120 m
Irány: 70°
Pontosság: 100 m
Térkép: EOV 17-221
Hrsz.:

Állapot: művelt

Jelenség: Szórványlelet: római kor (szarmata, Kr.u. 0–454)
késő Árpád-kor  (Kr.u. 1150–1300)

Felszíni telepnyom: Árpád-kor  (Kr.u. 970–1300)
késő középkor  (Kr.u. 1301–1541)

Földrajzi leírás: A Nagyszentmiklósi úton a faluból jövet a jobb oldalon,  a 100-as
istálló alatti B-3-as tábla délkeleti részén, a Porgány-éri főcsatorna ÉK–
DNy irányú szakaszával párhuzamosan, a csatornától kb. 100 m-re
húzódik a lelőhely, melynek északkeleti vége mellett lezárt olajkút
található.

Tevékenység: Terepbejárás: Vizi Márta 1984 tavasz

Szakanyag: Vizi Márta: Kiszombor régészeti topográfiája. MFM–JATE Régészeti
Tanszék, szakdolgozat 1985. MFM RégAd.: 1015-85.

Ügyirat: KÖH 600/1262/2004 adatfelvételi lap

Leletek: MFM topográfiai gyűjtemény

Védettség: általános

Megjegyzés: —
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Kiszombor 49. lelőhely

Név: Kiszombor 60. sz. lelőhely (VIZI 1985)

KÖH: 44185
X (É–D): 92380
Y (K–NY): 758210
Z: 80 m
H: 140 m
Sz: 70 m
Irány: 70°
Pontosság: 150 m
Térkép: EOV 17-221
Hrsz.:

Állapot: művelt

Jelenség: Szórványlelet: avar (Kr. u. 568–9. sz.)
Felszíni telepnyom: Árpád-kor  (Kr.u. 970–1300)

Földrajzi leírás: A Nagyszentmiklósi út mentén, anak nyugati oldalán, a Porgány-éri
főcsatorna alatti B-19-es tábla északkeleti csücskében, kb. 200–250 m-
re a Nagyszentmiklósi úttól található a lelőhely.

Tevékenység: Terepbejárás: Vizi Márta 1984 tavasz

Szakanyag: Vizi Márta: Kiszombor régészeti topográfiája. MFM–JATE Régészeti
Tanszék, szakdolgozat 1985. MFM RégAd.: 1015-85.

Ügyirat: KÖH 600/1262/2004 adatfelvételi lap

Leletek: MFM topográfiai gyűjtemény

Védettség: általános

Megjegyzés: —
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Kiszombor 50. lelőhely

Név: Kiszombor 61. sz. lelőhely (VIZI 1985)

KÖH: 44186
X (É–D): 92100
Y (K–NY): 756900
Z: 80 m
H: 180 m
Sz: 80 m
Irány: 50°
Pontosság: 100 m
Térkép: EOV 17-221
Hrsz.:

Állapot: művelt

Jelenség: Szórványlelet: Árpád-kor (Kr.u. 970–1300)
Felszíni telepnyom: népvándorlás kor  (Kr.u. 454–9. sz.)

Földrajzi leírás: Az Óbébai és a Nagyszentmiklósi utak által közrezárt területeken, a
Porgány-éri főcsatorna erős déli kiszögellése alatt lévő B-17-es tábla
északkeleti felében található, egy ÉK–DNy dombon, a Porgány-éri
főcsatornától 150 m-re.

Tevékenység: Terepbejárás: Vizi Márta 1984 tavasz

Szakanyag: Vizi Márta: Kiszombor régészeti topográfiája. MFM–JATE Régészeti
Tanszék, szakdolgozat 1985. MFM RégAd.: 1015-85.

Ügyirat: KÖH 600/1262/2004 adatfelvételi lap

Leletek: MFM topográfiai gyűjtemény

Védettség: általános

Megjegyzés: —
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Kiszombor 54. lelőhely

Név: Kiszombor 65. sz. lelőhely (VIZI 1985)

KÖH: 44195
X (É–D): 91410
Y (K–NY): 754420
Z: 81 m
H: 140  m
Sz: 140  m
Irány: —
Pontosság: 150 m
Térkép: EOV 17-214
Hrsz.:

Állapot: művelt

Jelenség: Szórványlelet: újkőkor-korai neolitikum, Körös-kultúra (Kr.e. 5500–
3400)

Földrajzi leírás: Az Óbébai út bal oldalán, a falu felől jövet, a falu szélétől kb. 2200 m-
re lévő Kiss-anyánál út indul az olajkúthoz. Ezen az úton kb. 1 km-re
található a délnyugati irányú dűlőút és a köves út szögletében a
lelőhely.

Tevékenység: Terepbejárás: Vizi Márta 1984 tavasz

Szakanyag: Vizi Márta: Kiszombor régészeti topográfiája. MFM–JATE Régészeti
Tanszék, szakdolgozat 1985. MFM RégAd.: 1015-85.

Ügyirat: KÖH 600/1262/2004 adatfelvételi lap

Leletek: MFM topográfiai gyűjtemény

Védettség: általános

Megjegyzés: —
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Kiszombor 68. lelőhely

Név: Kiszombor 78. sz. lelőhely (VIZI 1985)

KÖH: 44214
X (É–D): 92390
Y (K–NY): 756530
Z: 80 m
H: 100 m
Sz: 40 m
Irány: 90°
Pontosság: 100 m
Térkép: EOV 17-221
Hrsz.:

Állapot: művelt

Jelenség: Szórványlelet: késő középkor  (Kr.u. 1301–1541)

Földrajzi leírás: A falutól délre, a Porgány-éri főcsatorna erős déli kiszögellése fölött, a
B-14-es tábla közepén fekvő dombháton található a lelőhely.

Tevékenység: Terepbejárás: Vizi Márta 1984 tavasz

Szakanyag: Vizi Márta: Kiszombor régészeti topográfiája. MFM–JATE Régészeti
Tanszék, szakdolgozat 1985. MFM RégAd.: 1015-85.

Ügyirat: KÖH 600/1262/2004 adatfelvételi lap

Leletek: MFM topográfiai gyűjtemény

Védettség: általános

Megjegyzés: —
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Kiszombor 69. lelőhely

Név: Kiszombor 79. sz. lelőhely (VIZI 1985)

KÖH: 44219
X (É–D): 91390
Y (K–NY): 755180
Z: 79 m
H: 170 m
Sz: 100 m
Irány: –
Pontosság: 150 m
Térkép: EOV 17-214
Hrsz.:

Állapot: művelt

Jelenség: Felszíni telepnyom: bronzkor (Kr.e. 2000–800)
római kor (szarmata, Kr.u. 0 - Kr.u. 454)
Árpád-kor  (Kr.u. 970 –1300)
késő középkor  (Kr.u. 1301–1541)

Földrajzi leírás: A falutól délre, a Porgány-éri főcsatorna északnyugati sarkával
érintkező B-12-es tábla délnyugati részében húzódó, félkör alakú
dombháton van a lelőhely. A hát Ny–K irányú, kissé kiemelkedik észak
felé.

Tevékenység: Terepbejárás: Vizi Márta 1984 tavasz

Szakanyag: Vizi Márta: Kiszombor régészeti topográfiája. MFM–JATE Régészeti
Tanszék, szakdolgozat 1985. MFM RégAd.: 1015-85.

Ügyirat: KÖH 600/1262/2004 adatfelvételi lap

Leletek: MFM topográfiai gyűjtemény

Védettség: általános

Megjegyzés: —
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Kiszombor 71. lelőhely

Név: Kiszombor 81. sz. lelőhely (VIZI 1985)

KÖH: 44223
X (É–D): 92730
Y (K–NY): 758780
Z: 80 m
H: 700 m
Sz: 150 m
Irány: 50°
Pontosság: 100 m
Térkép: EOV 17-221
Hrsz.:

Állapot: művelt

Jelenség: Felszíni telepnyom: Árpád-kor  (Kr.u. 970–1300)

Földrajzi leírás: A Nagyszentmiklósi úttól keletre, a falu központjától kb. 3000 m-re, a
Porgány-éri főcsatornától déli partján, húzódik a lelőhely ÉK–DNy
irányban, kb. 50–100 m-re a csatornától.

Tevékenység: Terepbejárás: Vizi Márta 1984 tavasz

Szakanyag: Vizi Márta: Kiszombor régészeti topográfiája. MFM–JATE Régészeti
Tanszék, szakdolgozat 1985. MFM RégAd.: 1015-85.

Ügyirat: KÖH 600/1262/2004 adatfelvételi lap

Leletek: MFM topográfiai gyűjtemény

Védettség: általános

Megjegyzés: Valószínűleg a KÖH 44229 lelőhellyel összetartozik, csak a Porgány-
éri csatorna vágja szét.
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Kiszombor 72. lelőhely

Név: Kiszombor, Nagyírtás

KÖH: 44225
X (É–D): 93400
Y (K–NY): 760280
Z: 81 m
H: 100 m
Sz: 50 m
Irány: 320°
Pontosság: 150 m
Térkép: EOV 17-221
Hrsz.:

Állapot: művelt

Jelenség: Felszíni telepnyom: Árpád-kor  (Kr.u. 970 – Kr.u. 1300)

Földrajzi leírás: A Nagyszentmiklósi úttól keletre, a Porgány-éri főcsatornától
délkeletre húzódó határrészben, a Nagyszentmiklósi úttal
párhuzamosan futó csatornák körül, az úttól a 3. délnyugati partján van
a lelőhely. Távolsága a falu központjától kb. 4000 m, a
Nagyszentmiklósi úttól kb. 2000 m.

Tevékenység: Terepbejárás: Vizi Márta 1984 tavasz.

Szakanyag: Vizi Márta: Kiszombor régészeti topográfiája. MFM–JATE Régészeti
Tanszék, szakdolgozat 1985. MFM RégAd.: 1015-85.

Ügyirat: KÖH 600/1262/2004 adatfelvételi lap

Leletek: MFM topográfiai gyűjtemény

Védettség: általános

Megjegyzés: —
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Kiszombor 73. lelőhely

Név: Kiszombor 83. sz. lelőhely (VIZI 1985)

KÖH: 44226
X (É–D): 93620
Y (K–NY): 759650
Z: 79 m
H: 250 m
Sz: 150 m
Irány: 60°
Pontosság: 150 m
Térkép: EOV 17-221
Hrsz.:

Állapot: művelt

Jelenség: Felszíni telepnyom: római kor (szarmata, Kr. u. 0–454)
avar kor  (Kr.u. 568–9. sz.)

Szórványlelet: késő középkor (Kr. u. 1301–1541)

Földrajzi leírás: A Nagyszentmiklósi úttól keletre lévő határrészen, a makói Lenin Tsz
szarvasmarha telepétől keletre, a Porgány-éri főcsatorna keleti felén
lévő tábla közepén, ÉK–DNy irányban húzódó dombon található.

Tevékenység: Terepbejárás: Vizi Márta 1984 tavasz.

Szakanyag: Vizi Márta: Kiszombor régészeti topográfiája. MFM–JATE Régészeti
Tanszék, szakdolgozat 1985. MFM RégAd.: 1015-85.

Ügyirat: KÖH 600/1262/2004 adatfelvételi lap

Leletek: MFM topográfiai gyűjtemény

Védettség: általános

Megjegyzés: —
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Kiszombor 74. lelőhely

Név: Kiszombor, Gecser-dűlő

KÖH: 44228
X (É–D): 92920
Y (K–NY): 759870
Z: 80 m
H: 300 m
Sz: 100 m
Irány: 320°
Pontosság: 100 m
Térkép: EOV 17-221
Hrsz.:

Állapot:

Jelenség: Felszíni telepnyom: római kor (szarmata,  Kr.u. 0 - Kr.u. 454)

Földrajzi leírás: A nagyszentmiklósi úttól keletre, a Porgány-éri főcsatrona alatti
területen, a Nagyszentmiklósi úttal párhuzamosan húzódó, attól a 2.
csatorna partján, a Nagyszentmiklósi útnak a falu közepétől 4700 m-re
lévő pontjától északkeletre 1300 m-re található a lelőhely.

Tevékenység: Terepbejárás: Vizi Márta 1984 tavasz

Szakanyag: Vizi Márta: Kiszombor régészeti topográfiája. MFM–JATE Régészeti
Tanszék, szakdolgozat 1985. MFM RégAd.: 1015-85.

Ügyirat: KÖH 600/1262/2004 adatfelvételi lapok

Leletek: MFM Topográfiai gyűjtemény

Védettség: általános

Megjegyzés: —
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Kiszombor 75. lelőhely

Név: Kiszombor 85. sz. lelőhely (VIZI 1985)

KÖH: 44229
X (É–D): 92830
Y (K–NY): 758610
Z: 81 m
H: 400 m
Sz: 120 m
Irány: 40°
Pontosság: 100 m
Térkép: EOV 17-221
Hrsz.:

Állapot: művelt

Jelenség: Felszíni telepnyom: Árpád-kor  (Kr.u. 970–1300)
késő középkor  (Kr.u. 1301–1541)

Földrajzi leírás: A Nagyszentmiklósi úttól keletre, a makói Lenin Tsz-hez vezető és a
Nagyszentmiklósi utak, valamint a Porgány-éri főcsatorna által határolt
tábla délkeleti részében található, egy ÉK–DNy irányú kb. 2–3 m
magas dombvonulaton.

Tevékenység: Terepbejárás: Vizi Márta 1984 tavasz

Szakanyag: Vizi Márta: Kiszombor régészeti topográfiája. MFM–JATE Régészeti
Tanszék, szakdolgozat 1985. MFM RégAd.: 1015-85.

Ügyirat: KÖH 600/1262/2004 adatfelvételi lapok

Leletek: MFM Topográfiai gyűjtemény

Védettség: általános

Megjegyzés: Valószínűleg a KÖH 44223 lelőhellyel összetartozik, csak a Porgány-
éri csatorna vágja szét.


