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BEVEZETÉS
Csépa örökségvédelmi hatástanulmánya a településrendezési terv munkarésze - a helyi építési
szabályzat és szabályozási terv alátámasztó munkarésze - a kulturális örökség védelméről
szóló 2001. évi LXIV. Törvény 66§ (2) bekezdése alapján. Az örökségvédelmi
hatástanulmány a 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet alapján készül.
Csépa községre vonatkozóan valamennyi, múzeumi adattárakban, szakirodalomban,
levéltárakban fellelhető kiadvány és dokumentum felhasználásra került, továbbá figyelembe
lett véve a Polgármesteri Hivatal, és a helyi lakosok tájékoztatása, adatközlése.
Az örökségvédelmi hatástanulmány fejlesztési elképzeléseit, céljait, a fejlesztés fő irányait a
253/2003.(XI.27.) számú képviselőtestületi határozattal elfogadott településfejlesztési
koncepció tartalmazza.

1. VIZSGÁLAT
A település épített és természeti értékeivel külön helyi értékvédelmi vizsgálat foglalkozik,
amely alapján az önkormányzat megalkotja helyi örökségvédelmi rendeletét.
1.1.Történeti leírás
1350 körül Chepa, 1406: Chepa, 1495: Cséfa, 1560: Csépa, 1668: Csépa puszta, 1723:
Nemes-Csépa, 1876: Csépa, 1935: Csépa. Mai köznyelvi használata: Csépa, Csipa. Nevét a
csépa családtól, mint birtokosától kapta. Jelentése: István, mely a szláv Sztyepan régies
Csépán-Csépány változatából alakult ki.

A folyóvízhez közel fekvő ármentes löszpartok, lösz-szigetek már a neolitikumtól az emberi
település alkalmas pontjai voltak, védelmet és megélhetést tekintve is biztos helyet jelentettek.
Csupán néhány lelőhely felsorolása is mutatja, hogy a terület szinte valamennyi korban
jelentős szerepet játszott. Csipsárpart, Luda dűlő, Telepart, Téglaház, Kishát, Fertőpart nevű
határrészekből újkőkori leletek, Telekpart, Ludas dűlő, Csipsárpart környékéről rézkori,
Czompódhátról, Telekpartról, Téglaégetőből, Csipsárpartról bronzkori tárgyak, edények,
szerszámok kerültek elő. A népvándorláskor emlékeit Csépa belterületén, Czompódháton,
Pókaházám és Csipsárparton találták meg. Az utóbbi helyről Árpád-kori cseréptöredékek is
származnak.
A XIV. század közepén Csépa már possessio (falu) volt. Lakói a veszprémi káptalan Balaton
vidéki birtokán szőlőt „használtak”. 1545-ben 19 portás település volt, ahol 110-120 lélek
lakott.
Török hódoltsági területté csak Gyula 1566. évi bevételével vált, amely Szolnok elfoglalása
után még ellenőrzése alatt tartott a Tiszazug déli részét. A vár elestéig a magyar és török
hatóságok mellett a tizedszedők is sanyargatták. A vár elestéig a magyar és török hatóságok
mellett a tizedszedők is sanyargatták a vidéket. Az 1551-ben még 27 portát bíró Csépát már
az első török felvonulások során jelentés veszteségek érték. Pókháza pedig – a határ másik
települése – végleg lakatlanná vált. 1561-re a falunak csak 16 portája maradt. Ezt követően
bizonyos stabilizálódás, majd lassú fejlődés vette kezdetét s tartott egészen a 15 éves
háborúig. Az 1571. évi szolnoki defter már újra több, 24 családfőt vehetett számításba. Az
1598-as török hadjárat szinte teljesen lakatlanná égette Csépa környékét. 1614-ben csak Kürt
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és Csépa adott életjelt magáról. 1635-ben Csépán ½ porta volt. Az 1659-es hadjárat után a
csongrádi nahijébe tartozó falu végleg elnéptelenedett.

Ezt követően a pusztát egészen a XVII. sz. második évtizedéig a sasiak bérelték. Ekkora a
terület már több tulajdonosé lett, akik 1721-től fokozatosan birtokukba is vették. Minthogy
úrbéres jobbágyaik nem voltak, a falu kuriális község lett, Nemes-Csépának hívták. Heves
vármegyéhez tartozott. A betelepülők jórészben Nógrád, Heves és Borsod megyékből
vándoroltak be. Az új település a régi romokra épült. 1731-re kialakult szervezett, nemesi
önkormányzata. 1756-ban egyházközséggé lett, elkezdődött az anyakönyvezetés is.
Háborús időkben a nemesi felkelésekben való részvételre összeírták a nemességet.
A reformkorban sok kisnemes kapott betelepedési jogot. A közteherviselés bevezetése és a
szabadságharc bukása után a falu állami közigazgatás alá kerüléséig Csépa csaknem teljesen a
régi életét élte, de már mint szabad paraszti közösség. 1873. február 17-én nagyközséggé
alakult, s faluszervezet az egységes alapelvek szerint módosult. 1863-ban a nagy aszály
évében a községet még tűzvész is sújtotta, 22 ház teljesen elpusztult. A század végén a rossz
életkörülmények, a munkalehetőség hiánya a szegényparasztságot mind fogékonyabbá tette a
szocialisztikus tanítások befogadására és a szervezett tevékenysége kialakítására.
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Csépa teljes közigazgatási területének térképe 1853-ból. Határának földrészletek szerinti
elnevezéseit is tartalmazza a térkép.
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Egykori térkép Csépáról és a Tisza menti településekről
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1.2.Természet, táj, tájhasználat- településhálózat és településszerkezeti összefüggések
A település teljes igazgatási területe 2966 ha, ebből belterület 209 ha. Csépa Tiszazug nevű
kistájon helyezkedik el. A kistáj 83 és 95 m. közötti tszf-i magasságú, ármentes részekkel
tagolt, ártéri szintű, a Duna pleisztocén hordalékkúp-síkjára épült tökéletes síkság. A 87-90m
körüli magasságú magasárterek egyhangúságát elhagyott morotvák és kiemelkedések
peremére települt kunhalmok enyhítik.
A legnagyobb területet a homokos löszök, infúziós löszök foglalják el.
Mérsékelten meleg-száraz és a meleg-száraz éghajlati övezetek határán elhelyezkedő kistáj.
Az évi középhőmérséklet 10,2-10,4Co, míg a vegetációs időszak átlaghőmérséklete 17,3Co. A
csapadék évi és vegetációs időszaki átlaga 530-550mm. A leggyakoribb szélirány az É-i és az
ÉNY-i, az átlagos szélsebesség kevéssel 13m/s alatt marad.
Csépa igazgatási területén a Tisza folyó folyik keresztül, míg a kistáj két természetes tava
közül az egyik, a Fertő tó, mely 48 hektár a legnagyobb.
A Tiszántúli flórajárásba tartozó kistáj potenciális erdőtársulásai közül a bokorfüzesek, a
fűzligetek és a tölgy-kőris-szil ligeterdők a meghatározóbbak.
A talajtakaró tarka, a kistájban mintegy tíz talajtípus fordul elő.

1.3. Településkép és utcaképek

A településkép a környékbeli alföldi településekhez hasonlóan a templom körül besűrűsödött
halmazos szerkezetet mutat. A település sziluettjéből a református, és római katolikus
templom tömege emelkedik ki.
A település lakóházainak építési év szerinti vizsgálatából és a helyszíni bejárásból kiderül,
hogy néhány régi, 80 - 100 éves, sőt ennél korábbi építésű házzal is találkozunk.
Elsősorban a település történelmi részein találhatók ezek az utcára merőleges nyeregtetővel,
néhol kontyolt nyeregtetővel épült épületek, melyek oszlopos tornácosak az udvar felé, az
utcára pedig jellemzően kétablakosak, és a tornácvég befalazott. A település egészére az
alacsony földszintes épületek a jellemzőek. A házak építési vonala és a telekhatár között
jellemzően 0 - 3,00 méter előkert van. Csépán az oszlopos tornácos, és lopott tornácos házak
terjedtek el, de ezekből már alig-alig maradt fenn néhány említést érdemlő épület.
Csépa utcaképére jellemző az a néhány fennmaradt lakóház, mely az egykori csépai téglagyár
termékeit felhasználva részben, vagy egészben nyerstégla homlokzatú.
A központi rész az egykori halmazos településszerkezetet mutatja szabálytalan alakú, néhol
apró telkeivel. A régebbi településrészeken fennmaradt házak között megtaláljuk a tipikus
alföldi lakóházformát.
A településszerkezeti terv készítése során mind az utcaképek, mind a településkép figyelembe
lett véve. Az újonnan tervezett területek építménymagasságainál a környezet figyelembe lett
véve, csakúgy, mint a már beépült területek üresen álló telkeinél, ahol a környezetbe illesztés
volt az egyik fő szempont.
1.4. Településszerkezet és területhasználat

A település szerkezetét tekintve a legkorábban kialakult részen, mely a település központja a
halmazos településszerkezet jegyeit mutatja. Az évszázadok alatt kialakult részen először a
házak álltak telekhatárok nélkül, majd később kerítették le a telkeket és alakultak ki a
szabálytalan alakú közterületek, melyek a legrégebbi részen a mai napig változás nélkül
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fennmaradtak. Ezeken részeken megfigyelhetjük a szabálytalan alakú, itt-ott kiszélesedő
utcákat, a szabálytalan alakú útelágazásokat,teresedéseket, kiszögelléseket. Ez a fennmaradt
településszerkezet, helyi területi védelemre javasolt. A helyi építési szabályzat készítése során
a helyi adottságok és tényezők településszerkezeti vonatkozásban figyelembe vannak véve.
A település szerkezeti fejlődése megfigyelhető az egykori katonai felmérések térképeiből,
valamint a fent mellékelt 1853. évi térképből. Az 1853-as felmérésből már pontosan
tükröződik Csépa belterületének alakja, megfigyelhetjük a főbb utakat, és megállapítható,
hogy néhány kialakult új utcától eltekintve a település tükrözi az egykori állapotot.
A település területhasználatára jellemző, hogy a belterületen a lakótelkeket művelik, a
konyhakerti növénytermesztés a jellemző. A külterületen a legjobb minőségű szántóföldek a
belterülettől délre, délnyugatra találhatók, itt intenzív szántóföldi növénytermesztéssel
foglalkoznak. Nagyobb táblákat lineár öntöző berendezéssel öntözik. A külterület északi
részén az egykori hagyományoknak megfelelően a Kósa-szőlő környékén szőlőtermesztéssel
foglalkoznak.
1.5. Településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok

A település történetével összefüggő halmazos településszerkezet jellemzője a szabálytalan
alakú, és szabálytalan telekkapcsolatú tömbök. Ezeket a telkeket a szabálytalanság jellemzi:
különböző oldalhosszúságú telkek, nem párhuzamos telekoldalak, a telek sarkai különböző
szögeket zárnak be. Fenti területen a szabálytalan telekstruktúra meghatározza, és egyúttal
korlátozza a telekhasználatot.
A telkek beépítése oldalhatáron álló beépítésű. A szabályosabb alakú telkeken a
melléképítmények jellemzően a lakóépület mögött, míg a szabálytalan alakú telkeken a
hátsókertben, vagy az oldalkertben vannak elhelyezve.
A telekhasználatra általában jellemző, hogy a nagyobb telkek konyhakertként hasznosítottak,
az előkerttel épült épületek előkertje díszkertként van kialakítva. Az oldalkertek épület
melletti része, jellemzően, mint kocsibehajtó funkcionál, részben burkolva, vagy füvesítve.
Az előkertes, és előkert nélküli oldalhatáron álló beépítési mód a jellemző, egyes részeken az
utcára merőleges nyeregtetővel, de a nagyobb házak hajlítottak, az utcával párhuzamos
tetőgerinc, merőlegesen folytatódik az „L” alakú beépítésnek megfelelően.
1.6. Védettségek: régészeti és műemléki, területi és egyedi

Régészeti lelőhelyekkel, régészeti örökséggel jelen hatástanulmány régészeti örökség fejezete
részletesen foglalkozik.
A településen országos műemléki védelem alatt álló építmény nincs.

1.7. Az örökségi értékek elemzése

Csépa Község Önkormányzata a településrendezési terv keretein belül számba vette, és
feltérképezte mindazokat a helyi jelentőségű természeti, művi, településszerkezeti értékeket,
melyek a település kialakulásával kapcsolatosak, melyekhez történelmi esemény kötődik,
melyek a település életében meghatározóak, vagy az identitás, hovatartozás emlékei, jelképei.
Fenti emlékekkel a helyi értékvédelmi vizsgálat részletesen foglalkozik.
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A településrendezési terv javasolja a Képviselőtestületnek az alábbi településtörténeti,
helytörténeti értékekre a helyi védelem elrendelését:
- Fertő előtti kő útikereszt, 4511 sz. közl. út mellett

- Római katolikus templom és orgona, Rákóczi u. 18.
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- Rákóczi úti kőkereszt, Rákóczi u.

Temetői szobor, Köztemető
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- Lakóház, Csépa, Széchenyi u. 42.

- Lakóház, Széchenyi u. 16.

- Evangélikus imaház, Sallai u. 2.
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- Díszkút, Szent Jakab apostol útja

- Emlékpark
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- Népi lakóház, Kossuth u. 67.

- Kossuth úti kő útikereszt Szűz Máriával, Kossuth u.
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- Temetői kőkereszt, Községi temető, Béke u.

- Világháborús emlékmű, Béke u.
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- Lakóház, Cserke u. 4.

- zárda
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- Református templom, Béke u.

- Szent István szobor
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1.8. Területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggésrendszerében
A belterületen a területhasználat jellemzően lakóterületi. A védelemre tervezett művi alkotások
elsősorban lakó, illetve intézményi funkciójú környezetben találhatók. A településrendezési terv olyan
beavatkozást nem irányoz elő, amelyek a helyi védelemre tervezett épületeket, illetve azok környezetét
kedvezőtlenül befolyásolná, a kialakult települési arculatot megváltoztatná. A belterület történelmi,
halmazos településrészén a településrendezési terv szerkezeti átalakítást, és olyan beavatkozást, amely
a kialakult utcavezetést, létrejött térfalakat, teresedéseket, épület elhelyezéseket, és telekstruktúrát
átalakítaná nem tervez.

1.9. Örökségvédelmi hatástanulmány, régészeti fejezet

Jelen régészeti hatástanulmányt több szempont figyelembe vételével készítettük.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 66.§ (2)
bekezdése előírja, hogy a településrendezési tervek készítése során
örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni. Ennek szempontjait A nemzeti
kulturális örökség miniszterének 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet szabályozza.
Tartalmi követelmény a kulturális örökség – jelen esetünkben a régészeti örökség
– elemeinek számbavétele, részletes ismertetése, valamint a tervezett
beruházásoknak a kulturális örökségre gyakorolt hatásának elemző vizsgálata.

E szempontoknak megfelelően hatástanulmányunkat öt fejezetre bontjuk:

I. fejezet: Csépa település általános településrégészeti bemutatása

II. fejezet: Csépa településen található régészeti lelőhelyek egyenkénti bemutatása
és jelentőségüknek megfelelő csoportosítása (térképmelléklettel)
II/A fejezet: Feltétlenül kikerülendő, földmunkával nem bolygatható
lelőhelyek
Halmok
Mesterséges földmű: Csörsz-árok

II/B fejezet: Megelőző feltárást igénylő régészeti lelőhelyek
Intenzív lelőhelyek
Átlagos lelőhelyek

II/C fejezet: A sajátos területek problémája

17

CSÉPA
ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

III. fejezet: Csépán tervezett, várhatóan földmunkával járó beruházások hatása az
ismertetett lelőhelyekre és területekre

IV. fejezet: Összefoglalás

V. fejezet: Melléklet, az ismertetett örökségi elemek összefoglaló táblázatban
történő megjelenítése
1. melléklet: Csépa község nyilvántartott régészeti lelőhelyei a lelőhelyek
területek térképen jelölt sorszáma szerint
2. melléklet: Csépa község nyilvántartott régészeti lelőhelyei a szükséges
intézkedés szerinti csoportosításban

Tanulmányunk hosszabb távú célja, hogy a Csépa határában jelenleg található
régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű területek ismertetésével a később sorra
kerülő, a településrendezési terv előtt még ismeretlen beruházásokhoz is
segítséget nyújtson. A lelőhelyek nem „vándorolnak” arrébb, ezen összefoglalás
bármikor elővehető és tanulmányozható abból a célból, hogy érdemes-e
beruházásba fogni egy olyan területen, amely régészeti emlékekkel sűrűn fedett.
A törvényi szabályozás elsősorban a régészeti lelőhelyek helyszínen való
megőrzését, a bolygatás teljes elkerülését írja elő és csak kivételes esetben
támogatja egyes területek megelőző feltárással való kutatását. (A kulturális
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 10 § (1) bekezdése: „A
régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban,
eredeti összefüggéseikben kell megőrizni.”)
Tanulmányunk tartalmazza a jelenleg ismert összes régészeti lelőhelyet. Ugyanis
tudásunk mindenkor csak végesnek tekinthető, bármikor, bárhol számítani lehet
újabb, korábban ismeretlen régészeti lelőhely felbukkanására. Ezért javasoljuk,
hogy minden földmunkával járó beruházás előtt – lehetőleg még a tervezési
szakasz megkezdésekor – tájékozódjanak a várható régészeti lelőhelyek felől a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál.

A régészeti lelőhelyek napra kész jegyzéke megtalálható a KÖH honlapján:
www.koh.hu
18
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Földmunkát végzők vagy tervezők hasznos tanácsokat találhatnak a KÖH
honlapjának ezen a címén:
http://www.koh.hu/index.php?_url=all.php&_mp=regesz&_amp=htfvb

I. fejezet:
Csépa település általános településrégészeti bemutatása
Csépa megyénk kisebb települései közé tartozik, területe 2.967 hektár. (2003. évi
adat.)

Bár Csépa a Tiszától alig 3 km-re található, sajátságos módon Tisza-partja alig
van, csupán a Holt-Tisza által bezárt kis zugban tarozik hozzá egy egészen rövid
partszakasz. (Az élő Tisza partját a szomszédos Tiszasas „uralja”.) Ezzel együtt is
földrajzi környezetét egyértelműen a Tisza határozza meg. Egyrészt délidélnyugati határát két nagy, levágott Holt-Tisza kanyarulat adja (az egyik név
nélküli, a másik a Mámai Holt-Tisza), másrészt a falu határában lévő partok,
kiemelkedő hátak a Tisza természetalakító munkájának következményei. Így ezek
a hátak szabálytalan irányúak, de legtöbbször ívet írnak le, ahogy azt a Tisza
áradásai kialakították. A partosabb részek gyakran szigetszerű kiemelkedést
formáznak – mint a Compó nevű határrész is –, melyek minden korban
magasabbak voltak, mint az áradások szintje. A falu belterülete is egy természetes
parton található – értelemszerűen védekezésül az áradások ellen.
A határt számtalan csatorna szabdalja, de ezek mindegyike valamikori élő
vízfolyás medrében került kialakításra, így a csatornáknak is természetes partjaik
vannak: pl. Csépa-Nagyszékházi ill. Csépa-Nagyszékháti csatorna, Mámai
csatorna. Szintén a Tisza áradásainak maradványa a falu északi részében található
Fertő elnevezésű mocsaras-vizenyős terület.
A Tiszához közel eső magaspartok, hátak az Alföld megtelepülésre
legalkalmasabb területei, hiszen az élő folyóvíz közelsége minden korban a
legfontosabb település-alakító szempont volt. Ezért csupán a terület morfológiai
vizsgálata alapján biztosak lehetünk abban, hogy Csépán nagy kiterjedésű és
jelentős régészeti lelőhelyek találhatók.
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Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Damjanich János Múzeum 19801990-es évek folyamán rendszeres régészeti topográfiai gyűjtést végzett a
Tiszazugban, így Csépán is. Ez azt jelenti, hogy a gyűjtés során a szakemberek
gyalogosan végigjárták az összes térképen jelölt kiemelkedést, így a felszínen
található nyomok (edénytöredékek, házmaradványokra utaló égett agyagrögök,
hamus foltok) alapján szinte teljes képet alkothattak a terület történetéről.1

Nagyon fontos kiemelni, hogy a terepbejárás során kizárólag a mezőgazdasági
művelés által a felszínre kiforgatott régészeti leletek fedezhető fel, a mélyebbre
ásott objektumok – sírok, temetők helye – ezzel a módszerrel nem állapítható
meg!

A közel 20 évvel ezelőtti topográfiai bejárás hatékonyságát a mezőgazdasági
művelés intenzitásának változása is befolyásolta. Azokon a területeken, ahol a
bejárás során fedett, nehezen megfigyelhető területek voltak, ma már intenzív
földművelés folyhat, ami újabb és újabb lelőhelyek nyomát forgathatta a felszínre.
A terepbejárás – módszeréből következően – nem terjedt ki a település határának
minden egyes négyzetméterére (ez megvalósíthatatlan lett volna), ezért nem lehet
eltekinteni egy-egy újabb, célirányos, kifejezetten a beruházások területére terjedő
bejárástól.
Példaként hagy említsük itt meg a tervezett M-44-es út hatástanulmányának
esetét. Az új nyomvonal teljes egészében a Tiszazugot érinti, tehát azt a területet,
ahol úgy gondoltuk, megfelelő alapossággal elvégzett terepbejárási adataink
vannak. A nyomvonal szisztematikus átvizsgálása után azonban kiderült, hogy az
ismert lelőhelyek mellett újabb, korábban fel nem fedezett lelőhelyekre is
rábukkantunk.

A topográfiai bejáráskor a felszínen mutatkozó nyomok alapján a rögzített
lelőhelyek mindegyike település volt – értelemszerűen kivétel ez alól a külön is
bemutatott kunhalom és a Csörsz-árok (17. és 26. számú lelőhelyek).

1

A teljes topográfiai adatgyűjtés: Damjanich János Múzeum Régészeti Adattára 1002-2001-től
1026-2001-ig tételszámok alatt található. Az egyes lelőhelyeknél az adattári tételszámot különkülön nem hivatkozzuk meg.
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A régészeti topográfia által felderített lelőhelyek mindegyike a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott, ezért védettnek minősül. Területükön
beruházás csak abban az esetben engedélyezhető, ha ott a beruházás megkezdése
előtt a régészeti leletek, jelenségek megelőző feltárás során megmentésre
kerülnek. A vonatkozó törvények értelmében a megelőző feltárás költségeit a
beruházónak kell fedeznie. (2001. évi LXIV. törvény A kulturális örökség
védelméről 19.§ (3) bekezdés: „A régészeti feltárások költségeit – a mentő
feltárások kivételével – annak kell fedezni, akinek érdekében a feltárás
szükségessé válik.”)

II. fejezet:
A Csépán található régészeti lelőhelyek bemutatása
A Csépa határában eddig megismert régészeti lelőhelyeket két nagy csoportba –
és azokon belül több alcsoportba – soroltuk.

II./A FEJEZET:
FELTÉTLENÜL KIKERÜLENDŐ, FÖLDMUNKÁVAL NEM BOLYGATHATÓ LELŐHELYEK
Ez a kategória a Csépa határában emelkedő halmokat (tumulus, kurgán vagy
kunhalom és földvár vagy tell-telep) és a mesterséges földműveket tartalmazza.

Halmok
Az alföldi halmok jó része az ásatási eredmények alapján a rézkorban (Kr. e.
3500 – 3000 körül) emelt síremlékek volt. Másik csoportjuk egy rendkívül
különleges, égei-balkáni eredetű életmód következtében kialakult többrétegű
települési halom, vagyis nem temetkezési hely, hanem ún. tell-telep vagy földvár.
Az 1996. évi LIII. számú, a természet védelméről szóló törvény ab ovo kimondja
védettségüket: 23 § (2) bekezdés: „E törvény erejénél fogva védelem alatt áll
valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom és földvár. Az e
bekezdés

alapján

védett

természeti

területek

minősülnek.”
Csépa határában mindkét halom-típusra találunk példát.
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17. lelőhely: Kunhalom
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartási száma: 30.334
A falu északi határán található kunhalom. Ez és a hasonló kunhalmok olyan
régészeti – tájtörténeti jelentőséggel bírnak, hogy megbolygatásuk, elhordásuk,
alakjuk megváltoztatása feltétlenül elkerülendő. A halom mezőgazdaságilag
művelhető, de más földmunka itt nem végezhető. Legszerencsésebb, ha a
kunhalom területe gyepesítésre kerül, és még a szántás sem bolygatja formáját.

14. lelőhely: Compó
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartási száma: 30.331
A középső bronzkori (Kr. e. 1800-1500) ún. Hatvan-kultúra teljesen ép, érintetlen
és bolygatatlan több rétegű települése. Ásatás még nem folyt rajta. A többrétegű
települések (ún. tell-települések) olyan ritka és értékes emlékei az őskor
időszakának, hogy legkisebb bolygatásuk is felmérhetetlen károkat okozna. Ezért
ezek a halmok kiemelt védelemben részesülnek, rajtuk földmunka még rendkívüli
esetben (pl. árvízi védekezés) sem végezhető. Kizárólag 30 cm-nél mélyebbre
nem hatoló földművelés folytatható rajta, vagyis gyümölcsös, szőlő sem
telepíthető, talajlazítóval nem szántható.

Mesterséges földművek: Csörsz-árok
26. lelőhely: Csörsz-árok
Csépától délre, a Compó határrészben egy rendkívül különleges mesterséges
földmű figyelhető meg, melyet a köznyelv, de a szakirodalom is Csörsz-árok vagy
Ördög-árok néven ismer. Ezen a néven azt a kiemelkedő jelentőségű védműrendszert értjük, mely a római időszakban (Kr. u. 2-3. században) a Tisza-vidéken
épült, több száz kilométer hosszan. Ez az árok-rendszer sokszor több ágra
szakadva, mély árokból és az árokból kikerült földből készített sáncból (töltésből,
„gátból”) álló védelmi létesítmény, melyet a Tisza-vidéken élő barbár népek, a
szarmaták építettek, valószínűleg a Római Birodalom ösztönzésére és hathatós
közreműködésével. A Csörsz-ároknak több szakasza Jász-Nagykun-Szolnok
megyében is jól megfigyelhető.
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Az árokrendszer Hajdú-Bihar megye területén délnek fordul, így, mintegy ék
alakban közrefogja a Duna-Tisza közét és a Tisza-vidéket – a szarmata népesség
törzsterületét, védelmet biztosítva a szarmata területnek, valamint a kelet felől
érkező germán támadások elől első védvonalként szolgál a Duna-menti római
limesnek.
A csépai Csörsz-árok részlet a megyében fellelhető legszebb, legpregnánsabb
szakasza ennek a védmű-rendszernek. Közel 2 km hosszan követhető, előbb
északnyugat felé halad, majd délnyugat felé megtörik és a Csépa-Nagyszékháti
csatorna mellett ismét észak felé fordul (ez utóbbi szakasza már a szelevényi
határba tartozik). Ma is kitűnően megfigyelhető mély árokból és kb. 1,5–2 m
magas sáncból áll, valószínűleg a fő védelmi vonalnak egy mellékága volt.
A Csörsz-árok minden szakasza – különleges történeti értéke miatt – kiemelten
védett, elbontása, jelenlegi formájának megváltoztatása (elegyengetése, átvágása,
mélyítése), akár szakaszos roncsolása is feltétlenül elkerülendő.

II/B FEJEZET:
MEGELŐZŐ FELTÁRÁST IGÉNYLŐ RÉGÉSZETI LELŐHELYEK
A topográfiai terepbejárás során felderített összes lelőhely ebbe a kategóriába
tartozik, összesen 24 terület. A kategóriát két csoportra osztottuk, a megelőző
feltárás időtartama és költségkihatása szerint.

Intenzív lelőhelyek
4. lelőhely: Pókaháza - Telekpart
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartási száma: 30.321

9. lelőhely: Belterület - Déli faluszél
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartási száma: 30.326

15. lelőhely: Csipsárpart I.
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartási száma: 30.332
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A fenti lelőhelyek – település-maradványok – a felszíni nyomok alapján igen nagy
kiterjedésűnek, több régészeti korszakra kiterjedőnek és rendkívül intenzívnek
mutatkozott. Bár semmi akadálya nincs annak, hogy egy esetleges, földmunkával
járó beruházás előtt ezeket a területeket megelőző feltárás során megkutassák
(kiemelt védelem alatt nem állnak), itt szeretnénk felhívni a beruházók figyelmét,
hogy ennek a három lelőhelynek a módszeres megkutatása rendkívül időigényes,
teljes feltárásuk több évet is igénybe vehet!
Miután a megelőző feltárás a beruházó költségére történik, azzal is számolni kell,
hogy így a megelőző feltárás költsége százmilliós nagyságrendű is lehet. Ennek
ismeretében a beruházónak kell mérlegelnie, hogy érdemes-e ezeken a területeken
bármilyen beavatkozást terveznie.

Átlagos lelőhelyek
Az alábbi lelőhelyek átlagos vagy szórványos intenzitásúak, megelőző feltárásuk
ennek megfelelően a mindenkor szokásos feltételek mellett oldható meg. A
szórványos leletsűrűségű területre vonatkozó hatástanulmány próbaásatást is
előírhat.

1. lelőhely: Pókaházi-ér partja I.
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartási száma: 30.318
Átlagos intenzitású, elsősorban őskori (újkőkori) lelőhely.

2. lelőhely: Ludasdűlő – Szélmalom
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartási száma: 30.319
Intenzív, de közepes méretű lelőhely, az őskor több időszakából származó
leletekkel. Ezek a korszakok: újkőkor, rézkor, kora bronzkor, késő bronzkor,
vaskor (szkíta).

3. lelőhely: Meleg-ér
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartási száma: 30.320
Intenzív, de nem túl nagy kiterjedésű lelőhely, főként őskori (újkőkori) cserepek
jellemzik. Szórványosan korai vaskor és népvándorlás kor is előfordul.
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5. lelőhely: Hajlási part
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartási száma: 30.322
Bár a bejáráskor a területet gyep fedte, még így látható volt, hogy itt egy rézkori
település húzódik. A gyep miatt pontos kiterjedése nem volt megállapítható, ezért
kiderülhet, hogy a lelőhely a jelzettnél sokkal nagyobb és intenzívebb.

6. lelőhely: Pókaházi-ér partja II.
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartási száma: 30.323
Gyeppel fedett terület, a lelőhely pontos kiterjedése – mely szórványos őskorinak
mutatkozott –nem volt megállapítható. Esetleges földmunka során kiderülhet,
hogy a lelőhely a jelzettnél sokkal nagyobb és intenzívebb.

7. lelőhely: Pókaházi-ér partja III.
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartási száma: 30.324
A vizenyős, gyeppel fedett területen szórványos vaskori és népvándorlás kori
lelőhely mutatkozott. Pontos kiterjedése nem volt megállapítható.

8. lelőhely: Belterület - Agyagkitermelő gödör
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartási száma: 30.325
Igen nagy kiterjedésű, de csak átlagos intenzitásúnak mutatkozó lelőhely, első
sorban újkőkori és kevesebb kora bronzkori, kelta, népvándorlás kori és Árpádkori cserepekkel. Hatalmas kiterjedése miatt megelőző feltárása költségesnek
ígérkezik.

10. lelőhely: Belterület
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartási száma: 30.327
Kisebb területű, szórványos intenzitású őskori (újkőkori) településnyom.

11. lelőhely: Belterület, Templom
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartási száma: 30.328
Kis parcellákkal szabdalt területen szórványos intenzitású őskori, szarmata, késő
Árpád-kori települések nyoma figyelhető meg.
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12. lelőhely: Nagyhát I.
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartási száma: 30.329
Jó megfigyelhetőség mellett szórványosnak mutatkozó újkőkori, kora középkori
lelőhely.

13. lelőhely: Holt-Tisza-part
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartási száma: 30.330
Átlagos intenzitású újkőkori lelőhely, keleti határa a bejáráskor lucernás miatt
nem volt megállapítható.

16. lelőhely: Csipsárpart II.
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartási száma: 30.333
Nagy kiterjedésű, a bejáráskor átlagosnak mutatkozó újkőkori, rézkori, késő
bronzkori lelőhely.

18. lelőhely: Fertő partja
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartási száma: 30.335
A bejáráskor szórványos őskori cserepek voltak a felszínen.

19. lelőhely: Compó II.
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartási száma: 30.336
Nagy kiterjedésű, átlagos intenzitásúnak mutatkozó, főként őskori (kora és késő
bronzkori) valamint népvándorlás kori település.

20. lelőhely: Compó III.
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartási száma: 30.337
Nagy kiterjedésű, de a bejáráskor csak szórványos-átlagosnak mutatkozó
települési hely az újkőkor, a késő bronzkor, a vaskor és az Árpád-kor időszakából.

21. lelőhely: Compó IV.
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartási száma: 30.338
Szórványos őskori és népvándorlás kori lelőhely.
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22. lelőhely: Compó V.
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartási száma: 30.339
Nagyobb kiterjedésű, de szórványos-átlagos intenzitású újkőkori, késő bronzkori,
vaskori, népvándorlás kori település.

23. lelőhely: Compó VI.
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartási száma: 30.340
Nagyobb kiterjedésű, de a bejáráskor csak szórványosnak mutatkozó újkőkori
lelőhely.

24. lelőhely: Compó VII.
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartási száma: 30.341
A bejáráskor szórványosnak mutatkozó újkőkori lelőhely.

25. lelőhely: Nagyhát II.
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartási száma: 30.342
A bejáráskor szórványosnak mutatkozó őskori és népvándorlás kori lelőhely.

27. lelőhely: Szelevény-Hosszú-dűlő
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartási száma: Szelevény 30.181
A csépai-szelevényi határra eső lelőhely a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
nyilvántartásában Szelevény alatt szerepel!
A lelőhely átlagos intenzitású újkőkori településnek mutatkozott.

II/C FEJEZET:
A SAJÁTOS TERÜLETEK PROBLÉMÁJA
Külön kérdésként kell két régészeti problémát kezelni: egyik a település
belterülete, másik a régészeti korok temetőinek, temetkezéseinek előkerülése.
A települések belterülete régészeti szempontból gyakorlatilag nem kutatható, a
beépítettség miatt részletes terepbejárásra sincs mód.
Pedig biztosak lehetünk abban, hogy eleink józan megfontolás alapján a
földrajzilag legoptimálisabb helyen telepedtek le.
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Ez a régészet „nyelvére” átfordítva azt jelenti, hogy várhatóan a települések
belterülete a lelőhelyekkel legintenzívebben fedett terület. (Ezt bizonyítja a 11.
számú lelőhely, mely a falu központjában, a templom környezetében található.)
Ezért fel kell hívnunk jelen tanulmány hasznosítóinak figyelmét a törvény által
szabályozott bejelentési kötelezettségükre: váratlanul előbukkanó régészeti
leleteket (emberi vagy állati csontokat, edénytöredékeket, falmaradványokat)
haladéktalanul jelenteni kell az önkormányzat jegyzőjének. (2001. évi LXIV.
törvény 24.§-a.)
Hasonló a helyzet a másik speciális régészeti lelőhely-típussal, a különböző
korok temetőivel. A történeti korok előtti sírok általában olyan mélyre vannak
beásva, hogy azokat az egyszerű földművelés során nem érik el, nem bolygatják,
nyomukat a felszínre nem forgatják fel. Így a felszíni vizsgálat során azokat
megtalálni sem lehet. Ezért – bár a történeti települések helye szinte teljes
számban rögzíthető – még a terepbejárással kutatott területen sem mondhatjuk,
hogy az összes régészeti lelőhelyet ismerjük, hiszen sír, temető bárhol előkerülhet,
akár mélyen fekvő, időlegesen vízzel borított területen is! Éppen azért, mert Csépa
területe a történelem minden korszakában sűrűn lakott volt, a földmunkával járó
beruházások során nagy valószínűséggel számítani lehet régészeti lelet
előfordulására, még a topográfia által „üresnek” mutatkozó területeken is.
Különösen a mélyebbre hatoló földmunkák (házalapozás, árokásás, faültetés,
szőlőtelepítés, talajlazítás stb.) során lehet számtani sírok – temetők váratlan
előbukkanására. Természetesen ezekre az esetekre is vonatkozik a bejelentési
kötelezettség.

III. fejezet: A tervezett beruházások hatása
a régészeti lelőhelyekre
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a település régészeti
hatástanulmánya még a rendezési terv előtt elkészült, így a terv készítése már
számolhatott a kulturális örökségre gyakorolt hatással. Így sikerült azt elérni, hogy
Csépa középtávú fejlesztési terve tudatosan elkerülte a régészeti lelőhelyeket.
Például a Pókaházán tervezett bányatelek kijelölése már annak az ismeretnek a
birtokában született, hogy a bánya messzire elkerülje a 4. számú lelőhelyet, mely
egy rendkívül intenzív település.
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(Előzetes hatástanulmányunkban – mint jelen esetben is – erre a lelőhelyre
kiemelten felhívtuk a figyelmet.) A Múzeumnak nagy örömére szolgál, hogy az
általa 2004-ben ismertetett adatok ilyen rugalmasan, észszerűen kerültek
felhasználásra, melyért ezúton is köszönetet mondunk a település
önkormányzatának. Végtére is ez a célja az örökségvédelmi hatástanulmánynak,
hogy a döntéshozók bölcs belátással értelmezzék, használják az abban szereplő
adatokat.
Csépa településfejlesztési terve, a tervezett beruházások csak minimális
mértékben érintik a fellelhető régészeti lelőhelyeket. Ezek az alábbiak.



HOSSZÚ TÁVÚ ERDŐTELEPÍTÉS

A község északi határrészét jelölték ki hosszú távon erdőtelepítés céljára. A nagy
kiterjedésű területen mindössze két lelőhely található, bár ezek közül az egyik a
védett kunhalom (17. lelőhely). Javasoljuk, hogy a lelőhelyeket kerüljék el a
telepítés során.
Ezen túl javasoljuk, hogy a telepítés alá vont területre kérjenek részletes régészeti
hatástanulmányt, mivel a 20 ével ezelőtti terepbejárási adatokat mindenféleképp
frissíteni szükséges a földmunka megkezdése előtt.



KÜLTERÜLETI FELTÁRÓ UTAK LÉTESÍTÉSE

A meglévő földutak külterületi szilárd burkolatú úttá való átépítése két régészeti
lelőhelyet érint a településtől keletre, ezek a 12. és 16. számú lelőhelyek. A
lelőhelyek útépítéssel érintett részeit (út menti árok valamint lefedésre kerülő
szakasz) az építkezés megkezdése előtt megelőző feltárással szükséges
megkutatni. Amennyiben erre nincs mód (anyagi fedezet), javasoljuk, hogy az
utak nyomvonala kerülje el a lelőhelyeket.



TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK

A településrendezési tervben körvonalazott további fejlesztések (lakóövezet
bővítése, kemping, strand, nyaraló telkek kialakítása, iparterület, bányatelek,
szeméttelep rekultiválása, stb.) területén jelen ismereteink szerint régészeti
lelőhely nem található.
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IV. fejezet: Összefoglalás
Csépa területén 27 régészeti lelőhely található, mely mind a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott, védett lelőhely. (Ezek közül egy
lelőhely Szelevénnyel határos.)
Az örökségvédelmi törvény értelmében a régészeti lelőhelyeket a beruházások
során lehetőség szerint el kell kerülni.
Hatástanulmányunkban három lelőhely esetében javasoljuk, hogy kiemelt
jelentőségük miatt azokat minden esetben kerüljék el a beruházások során. Ezek
mind mesterséges földművek: kunhalom (17. lelőhely), tell-település (14.
lelőhely), Csörsz-árok (26. lelőhely).

Csépa határában a földmunkával járó fejlesztési tervek többsége – az előzetes
egyeztetés után – a régészeti lelőhelyeket elkerülik. A földmunkával érintett
lelőhelyek esetében javasoljuk, hogy a munkálatok kerüljék el a lelőhelyeket.
A további tervezett beruházások jelenlegi ismereteink szerint nem érintenek
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 ezért nemcsak erkölcsi kötelességünk, de
törvényben szabályozott feladatunk is. A földmunkával járó beruházások során
ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a régészeti örökség védelmére,
megmentésére.

Szolnok, 2007. július 15.

Dr. Tárnoki Judit
régész
Damjanich János Múzeum
5000 Szolnok, Kossuth tér 4.
e-mail: tarnoki@djm.hu
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CSÉPA KÖZSÉG NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELYEI
2007. ÉVI ÁLLAPOT ALAPJÁN
a térképmellékleten használt számozás sorrendjében

No.

Dűlő

1

Pókaházi-ér
partja I.

2

Ludasdűlő Szélmalom

3

Meleg-ér

4

Pókaháza Telekpart

5

Hajlási part

6

Pókaházi-ér
partja II.

7

Pókaházi-ér
partja III.

8

Belterület Agyagkitermelő
gödör

9

Belterület - Déli
faluszél

10

Belterület

11

Belterület,
Templom

12

Nagyhát I.

13

Holt-Tisza-part

14

Compó

15

Csipsárpart I.

16

Csipsárpart II.

A lelőhely jellege

nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.318
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.319
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.320
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.321
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.322
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.323
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.324
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.325
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.326
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.327
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.328
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.329
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.330
nyilvántartott
lelőhely
tell-település
KÖH 30.331
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.332
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.333

Intézkedés

A lelőhely
tszf.
magassága

Térképlap
száma

EOV
koordináták
(a lelőhely
középpontja)

megelőző
feltárás

87 m

47-334

731,190
163,970

megelőző
feltárás

87 m

47-334

731,500
163,730

megelőző
feltárás

82 m

47-334

731,200
163,480

megelőző
feltárás

84 m

47-334

731,050
162,640

megelőző
feltárás

82 m

47-334

731,370
162,080

megelőző
feltárás

82 m

47-334

731,840
162,110

megelőző
feltárás

82 m

47-334

731,820
162,490

megelőző
feltárás

85 m

47-334

731,850
163,310

megelőző
feltárás

82 m

47-343

732,270
162,460

megelőző
feltárás

85 m

47-343

732,190
162,660

megelőző
feltárás

85 m

47-343

732,750
162,470

megelőző
feltárás

81,1 m

47-343

733,080
162,320

megelőző
feltárás

82 m

47-334

731,810
160,590

feltétlenül
kikerülendő,
nem
bolygatható!

83,5 m

47-343

732,850
160,360

megelőző
feltárás

86 m

47-343

734,350
163,120

megelőző
feltárás

83,3 m

47-343

732,250
162,500
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No.

Dűlő

Térképlap
száma

EOV
koordináták
(a lelőhely
középpontja)

A lelőhely jellege

Intézkedés

A lelőhely
tszf.
magassága

nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.334

feltétlenül
kikerülendő,
nem
bolygatható!

90,4 m

47-341

734,750
165,030

megelőző
feltárás

85 m

47-341

732,730
165,880

megelőző
feltárás

81 m

47-343

732,720
160,330

megelőző
feltárás

83 m

47-343

732,480
160,505

megelőző
feltárás

82 m

47-343

732,860
160,690

megelőző
feltárás

82 m

47-343

732,220
160,490

17

Kunhalom

18

Fertő partja

19

Compó II.

20

Compó III.

21

Compó IV.

22

Compó V.

23

Compó VI.

nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.340

megelőző
feltárás

83 m

47-343

732,050
160,610

24

Compó VII.

nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.341

megelőző
feltárás

83 m

47-343

732,000
160,720

25

Nagyhát II.

megelőző
feltárás

82 m

47-343

732,450
161,360

83,4 m

47-343

733,650
161,140

86 m

47-343

734,980
163,440

nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.335
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.336
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.337
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.338
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.339

nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.342

26

Csörsz-árok

mesterséges földmű

feltétlenül
kikerülendő,
nem
bolygatható!

27

Szelevény –
Hosszú-dűlő

nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30 181
(Szelevénynél)

megelőző
feltárás
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CSÉPA KÖZSÉG NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELYEI
2004. ÉVI ÁLLAPOT ALAPJÁN
a szükséges intézkedés szerinti csoportosításban

Intézkedés

feltétlenül
kikerülendő,
nem
bolygatható!
feltétlenül
kikerülendő,
nem
bolygatható!
feltétlenül
kikerülendő,
nem
bolygatható!

No.

Dűlő

A lelőhely jellege

A lelőhely
tszf.
magassága

Térképlap
száma

EOV
koordináták
(a lelőhely
középpontja)

83,5 m

47-343

732,850
160,360

14

Compó

nyilvántartott
lelőhely
tell-település
KÖH 30.331

17

Kunhalom

nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.334

90,4 m

47-341

734,750
165,030

26

Csörsz-árok

mesterséges földmű

83,4 m

47-343

733,650
161,140

A lelőhely jellege

A lelőhely
tszf.
magassága

Térképlap
száma

EOV
koordináták
(a lelőhely
középpontja)

87 m

47-334

731,190
163,970

87 m

47-334

731,500
163,730

82 m

47-334

731,200
163,480

84 m

47-334

731,050
162,640

82 m

47-334

731,370
162,080

82 m

47-334

731,840
162,110

82 m

47-334

731,820
162,490

85 m

47-334

731,850
163,310

82 m

47-343

732,270
162,460

Intézkedés

No.

Dűlő

megelőző
feltárás

1

Pókaházi-ér
partja I.

megelőző
feltárás

2

Ludasdűlő Szélmalom

megelőző
feltárás

3

Meleg-ér

megelőző
feltárás

4

Pókaháza Telekpart

megelőző
feltárás

5

Hajlási part

megelőző
feltárás

6

Pókaházi-ér
partja II.

megelőző
feltárás

7

Pókaházi-ér
partja III.

megelőző
feltárás

8

Belterület Agyagkitermelő
gödör

megelőző
feltárás

9

Belterület - Déli
faluszél

nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.318
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.319
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.320
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.321
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.322
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.323
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.324
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.325
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.326
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Dűlő

Térképlap
száma

EOV
koordináták
(a lelőhely
középpontja)

85 m

47-343

732,190
162,660

85 m

47-343

732,750
162,470

81,1 m

47-343

733,080
162,320

82 m

47-334

731,810
160,590

86 m

47-343

734,350
163,120

83,3 m

47-343

732,250
162,500

85 m

47-341

732,730
165,880

81 m

47-343

732,720
160,330

83 m

47-343

732,480
160,505

82 m

47-343

732,860
160,690

82 m

47-343

732,220
160,490

Intézkedés

No.

megelőző
feltárás

10

Belterület

megelőző
feltárás

11

Belterület,
Templom

megelőző
feltárás

12

Nagyhát I.

megelőző
feltárás

13

Holt-Tisza-part

megelőző
feltárás

15

Csipsárpart I.

megelőző
feltárás

16

Csipsárpart II.

megelőző
feltárás

18

Fertő partja

megelőző
feltárás

19

Compó II.

megelőző
feltárás

20

Compó III.

megelőző
feltárás

21

Compó IV.

megelőző
feltárás

22

Compó V.

megelőző
feltárás

23

Compó VI.

nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.340

83 m

47-343

732,050
160,610

megelőző
feltárás

24

Compó VII.

nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.341

83 m

47-343

732,000
160,720

megelőző
feltárás

25

Nagyhát II.

82 m

47-343

732,450
161,360

megelőző
feltárás

27

86 m

47-343

734,980
163,440

Szelevény –
Hosszú-dűlő

A lelőhely jellege

A lelőhely
tszf.
magassága

nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.327
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.328
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.329
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.330
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.332
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.333
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.335
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.336
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.337
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.338
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.339

nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30.342
nyilvántartott
lelőhely
KÖH 30 181
(Szelevénynél)
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2. VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK ÉS HATÁSUK
2.1. Településhálózati és tájhasználati változás

A tervezett változások sem a településhálózatban, sem Csépa településhálózati szerepében,
sem a már kialakult, hagyományos tájhasználatban nem okoznak káros változást.
A tervezett fejlesztések figyelembe vették a település kialakult utcaszerkezetét, ahhoz
szervesen kapcsolódnak. A helyi művi értékvédelemre szánt alkotások, épületek
környezetében a terv olyan változtatást nem irányoz elő, amely fenti alkotások létét,
funkcióját veszélyeztetné.
Fejlesztések tételes felsorolása:
-általános mezőgazdasági területből falusias lakóterület belterületbe vonással, a
belterület északi részéhez kapcsolódva.
-zöldterületből különleges terület (állatvásártér) a belterületen
-általános mezőgazdasági területből turisztikai erdőterület a belterületen
különleges területből (temető)településközpont vegyes terület
-általános mezőgazdasági területből különleges terület (bánya) a külterület délnyugati
részén
-általános mezőgazdasági területből hétvégiházas üdülőterület a holtág északi és déli
oldalán
- általános mezőgazdasági területből ipari terület a belterülettől északra
- általános mezőgazdasági területből ipari gazdasági terület a belterülettől északra.
-kertes mezőgazdasági területből ipari gazdasági terület (borpalackozó) a belterülettől
északra, a kamillás rész természetvédelmi területtől északra.
- különleges területből (hulladéklerakó) rekultiváció után zöldterület
- különleges területből (dögkút) rekultiváció után zöldterület
- mezőgazdasági területből hosszútávon erdőterület a megyei területrendezési tervnek
számszakilag megfelelve a belterület északi részén

A terv előtérbe helyezte a természetvédelem érdekeit, a külterületen olyan beavatkozást,
amely a meglévő és tervezett, védett és védelemre szánt természeti értékeket kedvezőtlenül
befolyásolná – nem irányzott elő.
A településrendezési terv a helyi természeti értékeket is számba vette, azok megőrzését és
érintetlenül hagyását fő szempontnak tekinti.
2.2. Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás
A településszerkezeti terv a tervezési akcióterületeken olyan módosítást nem tartalmaz,
amelyek a település szerkezetében lényegi változást okoznának, a tervezett új
területfelhasználások szervesen illeszkednek a kialakult településszerkezethez, és figyelembe
veszik a környező már meglévő területhasználatokat, azok védelmét szem előtt tartják, és
azokhoz illeszkednek. A terv készítése során a kialakult beépítettség, a jellemző beépítési
forma figyelembe lett véve, és annak megfelelően került kidolgozásra a helyi építési
szabályzat és a szabályozási terv.
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2.3. Infrastrukturális változás

Közlekedési infrastruktúra tekintetében a magasabbrendű tervekhez való igazodás alapján
kijelölésre került a tervezett kerékpárút hálózat. A külterületen a településszerkezeti és
szabályozási tervlapokon jelölésre kerületek a külterületi fődűlőutak, melyek a
mezőgazdasági területek megközelíthetőségét javítanák.
A tervezett lakóterületeken a teljes közmű- és úthálózat létrehozása szükséges.
Az ivóvízellátás a Csépa-Tiszasas-Tiszaug kistérségi vízellátó rendszerről biztosított, míg a
szennyvízelvezetés és tisztítás a Szelevénnyel és Tiszasassal közös tiszasasi befogadóba kerül.
A telefonellátás megoldott, a fejlesztési igények kielégíthetők.
Az elektromos energiaellátás légvezeték rendszerrel biztosított.
A gázellátó rendszer kiépített.
A hulladékszállítás a tiszazugi regionális hulladéklerakóba ( Szelevény) történik.
2.4.Népesség, életmód, társadalom, kultúra változása
A településrendezési tervben szereplő területfelhasználási, és egyéb változtatási szándékok
nem irányulnak fenti tényezők megváltoztatására, inkább kedvezően hatnak e folyamatokra.
A hosszútávú népesedéspolitikai célkitűzésekre, a pozitív társadalmi folyamatokra
figyelemmel lett a hosszútávú lakóterület fejlesztés előirányozva. A foglalkoztatási
nehézségek felszámolásának segítésére gazdasági területeket jelöl a szerkezeti terv.

3. HATÁSELEMZÉS
3.1. Történeti településhálózati következmények
A településrendezési terv nem irányoz elő olyan változást, amely a településhálózatra hatással
lenne.
3.2. Természeti, táji hatások
A településrendezési tervnek a külterületre vonatkozóan káros természeti-táji hatása nincs. A
tervezésnél figyelembe lett véve a természetvédelmi terület, továbbá a külterület nem
természetvédelmi területein a termőföld védelme, és a termőfölddel való takarékos
gazdálkodás elve.
3.3. Településkép feltárulásának változásai
A közúti hálózat nyomvonalában az igazgatási területet érintően változás nem történik, így a
településsziluett ugyanolyan megközelítésben lesz látható. A településszerkezeti terv olyan
beavatkozást nem irányoz elő, mely a településképet gyökeresen megváltoztatná.
3.4. Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy
pusztulásának lehetőségei
A településrendezési tervben jelölt területfelhasználási változások, fejlesztési területek a
régészeti emlékek létét nem veszélyeztetik, feltárhatóságukat, illetve bemutathatóságukat nem
befolyásolják.
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3.5. Történeti térbeli rendszerek alakulása
A településrendezési terv által tervezett változások nem érik el azt a léptéket, amely a
történeti, térbeli rendszerek alakulását veszélyeztetné, azokra hatna.
3.6. Műemléki együttesek, műemlékek jelentőségének alakulása
A településen országos műemléki védelem alatt álló építmény nincs.

3.7. Műemlékek fenntarthatóságának, megújulásának gazdasági esélyei
A településen műemlék jelenleg nincs.

3.8. Településkarakter változásainak hatásai
A tervezett változások nyomán a településkarakter nem fog lényegesen változni, és a tervnek
nem is ez a célja, hanem a jellemző települési karakter megőrzése, és megakadályozása a
település negatív irányú átalakulásának.
3.9. Környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései
A potenciálisan veszélyesnek tekinthető vállalkozások, gazdasági területek a perifériákra
vannak tervezve, és elhelyezésükből adódóan nem gyakorolnak észrevehető mértékben káros
hatást a művi értékek állapotára.

3.10. Folyamatok iránya, visszafordíthatósága
Az eddig leírtakra hivatkozva a tervezett településszerkezeti, területfelhasználási változások
eredményei nem gyakorolnak olyan káros hatást a környezetre, amelyekkel kapcsolatban
reálisan lehetne számolni a visszafordítás igényével.
3.11. Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei
Negatív hatások hiánya miatt ilyen károkkal, illetve ellentételezésükkel nem kell számolni.

4. ÖSSZEFOGLALÁS
Csépa község településrendezési terve olyan tervezett beavatkozást nem tartalmaz, nem
irányoz elő, amely a helyi védelemre szánt létesítményeket károsan befolyásolná.
A terv – az Önkormányzattal egyeztetve – a helyi értékvédelmi vizsgálatra alapozva
figyelembe veszi a helyi értékeket, azok helyére vagy közvetlen környezetére építési
tevékenységet korlátozva enged.
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A terv és a tervi beavatkozások a természetvédelem érdekeit figyelembe veszik, azok
elsődlegességét biztosítják.
Javasoljuk a helyi értékvédelmi vizsgálatban szereplő népi lakóházak megőrzését, lehetőség
szerint a legjellemzőbb stílusjegyeket hordozó lakóház néprajzi múzeumként, tájházként
történő újrahasznosítását, továbbá a védelemre tervezett településszerkezet bemutatását.

5. NYILATKOZAT
A településrendezési tervben foglaltak megfelelnek az örökségvédelmi jogszabályi
előírásoknak.
Szolnok, 2007. Szeptember hó

Kiszelovics Ildikó
Településtervező, településmérnök

Kiss György Csaba
településmérnök
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