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I. Örökségvédelmi vizsgálat 

I.1. A település történeti leírása 

Kedvező „magaslati” fekvése miatt Tiszaföldvár területe az ősidők óta folyamatosan szolgált 
emberi megtelepedésre. A 86–89 m tengerszint feletti magasságban lévő óholocén folyóterasz sok 
ezer év óta ármentes, ezt a feltárt régészeti leletek bizonyítják. 

Kb. 7000 évvel ezelőttről, neolit kori, a Körös-kultúra népességéhez köthető idoltöredéke 
tanúskodik a legkorábbi kultúrák megtelepedéséről. A Tiszaföldvár-Újtemető nevű lelőhelyen kora 
rézkori, a tiszapolgári kultúrához tartozó cölöpszerkezetű házat tártak fel teljes edénykészletével 
együtt. A Vágás nevű határrészen bronzkori telepmaradványokat, cserép töredékeket találtak. 
Vaskori leletek kerültek felszínre a Beltelek nevű lelőhelyen, a téglagyárnál népvándorlás korából 
származó tárgyakat találtak. Homok – Óvirághegyen pedig egy kun előkelő gazdag melléklettel 
ellátott magányos sírja került napvilágra. 

Kora középkori múltjáról nem sokat tudunk. Írásos forrás viszonylag későn, 1467-ben említi 
először, Thyzafeudwar néven, a dunaföldvári apátság birtokaként. Elnevezése középkori, 
földsáncokból álló erődítményére utal. A települést déli irányból védő árokrendszer, mely a mai 
evangélikus templom szomszédságában húzódott, a XX. század elején még látható volt. Ma a Sánc 
utca őrzi nevében. 

1552-től, amikor Szolnok vára török kézre került, a török hódoltság része. A törökök felújították a 
régi földvárat, s újabb sáncokat is létesítettek. Földrajzi fekvése miatt a település a XVΙ. század 
közepétől többször elpusztul, de mindig újraéled. Lippa felől a kunszentmártoni Körös-réven át 
vezetett ugyanis a kereskedelmi és felvonulási útvonal a Varsány és Várkony közötti révhez 
(nagyjából a mai Martfű – Kunszentmárton közötti vasút nyomvonalát követve). A falut félkörben 
körbevette a Tisza mocsara, amiből 8-10 m magasan kiemelkedett. Így a falu valószínűleg sohasem 
volt teljesen lakatlan, hiszen a lakosok akár évekig is elrejtőzhettek a Tisza mocsaraiban. 

A XVI. század második felében több földesúr is igényt tartott a falura, de a tényleges haszonélvezők 
a szolnoki török szpáhik voltak. Az 1571. évi török összeírás Fődváron (ahogy a korabeli írások 
említik) 49 házat, a szomszédos Martfű faluban 14 házat sorol fel, s népes hely volt a bizonyosan 
kun lakosságú Homokszállás (a mai Homok nevű településrész) is. Ez azt jelenti, hogy az akkori 
Földvár 250-300 lakosú, közepes méretű falu volt. 

A 15 éves háború idején (1596-ban) mind a három falu elpusztult, s még 1614-ben is lakatlan puszta 
volt. Újratelepítése 1620 táján következett be. Az akkori földesúr – Bosnyák Tamás füleki 
várkapitány – református jobbágyokkal népesítette be, akik a török, a végvári katonaság és a váci 
egyházmegye felé egyaránt adófizetéssel tartoztak. 

A XVII. század második felében előbb a török, majd a végvári katonaság pusztításai miatt újra 
csökkent a lakosság, ami oda vezetett, hogy 1691-től 1701-ig ismét néptelen volt a falu. Martfű és 
Homokszállás később nem települtek újjá önálló községként, hanem Tiszaföldvár pusztái lettek. 
Forgách Simon földesúr 1703-ban adómentesség biztosításával támogatta a földvári pusztán 
letelepedőket, ám a Rákóczi–szabadságharc 1706. évi hadieseményeit követően egészen 1721-ig 
újra néptelen volt. 
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A szatmári béke lezárta a háborús dúlásokkal teli időszakot, és megteremtődtek a békésebb élet 
feltételei. 1722-ben népesítette be újra 23 református jobbágy – többségük heves megyei, néhányan 
Karcagról, Kisújszállásról és Kunmadarasról költöztek ide. Vallási sérelmek és a földesúri terhek 
megnövekedése miatt azonban többségük hamarosan továbbköltözött. 1728-ban az új földbirtokos 
Podmaniczky János lett, aki kedvezőbb feltételeket biztosított a földváriaknak és újabb 
jobbágycsaládokat telepített be felvidéki birtokairól. Az evangélikus és zömében szlovák jobbágyok 
elmagyarosodása viszonylag gyorsan, már a XIX. század közepére végbement.  

A földesúr lutheránus, de támogatta, még anyagiakkal is nemcsak az evangélikusokat, hanem a 
reformátusok szabad vallásgyakorlatát, sőt az utóbbiak templomépítését is. Jól tudta, hogy a 
jobbágyok helyben maradásának ez az egyetlen biztosítéka. 

A falu lakói eleinte veremlakásokban éltek, az egykori leírás szerint „műveletlenek, durvák és kóborlók. 
Alig kilenc évvel ezelőtt telepedtek le, máris költözni akarnak.” (Bél Mátyás, 1735.) Mégsem költöznek el, 
sőt szépen gyarapodott a falu lakossága. A XVIII. század végén a Podmaniczky család legnagyobb 
birtoktestévé Tiszaföldvár és környéke (Vezseny falu, Martfű, Homok ás Bökönye puszta) vált. 

 

Év 1560 1571 1635 1647 1658 1675 1686 

 32 porta 49 adózó 7½ porta   6 porta  3 porta 2¾ porta 1 porta 

 

Év 1703 1722 1726 1729 1736 1746 1770 

 26 család 
23 háztar-
tás 

55 háztar-
tás 

62 háztar-
tás 

43 háztar-
tás 

71 háztar-
tás 

233 
háztartás 

 

 

Területhasznosítás Tiszaföldváron a 18. században 

 
 szántó legelő mocsár település szőlő gyümölcsös kert 

1784 16,2% 57% 24% 0,6% 1,6% 0,6% 

 

A Tisza szabályozásáig jelentős volt a folyó által elöntött, időszakosan vízjárta terület nagysága a 
településhatárában. Ez jelentősen befolyásolta a falu térbeli növekedését és a határban folyó 
gazdálkodást is. 

Ezek alapján megállapítható, hogy a területhasználatból a legnagyobb aránnyal a legelő és a rét 
részesedik. Az árterület a határnak kb. a negyedét foglalta el. A szántó kiterjedése még csekély. 
Tehát ebben a korban még viszonylag eredeti környezeti állapotot tételezhetünk fel. 



  6

A területhasználat alapján legfontosabb gazdasági ág az állattenyésztés volt, és ezt a régi leírások is 
megerősítik. 

 

Rét, legelő 

Földvár határának 80%-át az ártér, rétek, kaszálók, legelők tették ki. Az állattenyésztés 
hasznosította. Feltehetően itt is az egész Alföldön elterjedt módszert, a legelőváltást alkalmazták, 
amelyet a Tisza áradásai befolyásoltak. A határban elegendő terület állt rendelkezésre ahhoz, hogy 
külön nedves és száraz legelőt tartsanak fenn az állatok számára. 

Az úrbéri összeírás során így nyilatkoztak a földváriak legelőik állapotáról: „Nyári legelőmezőnk vagyon, 
téli pedig egy kevés ideig tartható.”. 

Az ártéren itt is előfordultak ármentes, magasabb térszínek, szigetek, amelyek fontos szerepet 
játszottak a jószágok elhelyezésében, takarmányozásában az árvizes időszakokban. Erre a funkcióra 
a szigetek elnevezése is utal, amelyeket a régi térképekről olvashatunk le, múzeumi forrásokból 
(jegyzőkönyvek) tudhatunk meg A korabeli térképeken is több olyan földrajzi névvel találkozunk, 
ami az állattartásra utal. Ilyen szigetek voltak az Aklok sziget, Ló sziget, Erdő sziget, Érhalom sziget. 
Az "Erdő sziget" nevű részt a mai napig "Szigetként" emlegetik a földváriak. 

A fennmaradt levéltári adatok alapján a legfontosabb a marhatartás volt, emellett még jelentős 
számú lovat is tartottak. A juhtartás nem volt számottevő. A marhatartás célja az igás- és 
vágóállatnyerés volt. Általában az ökröket fogták az eke elé, kettőt vagy négyet. A földművelés 
alapja az ökör volt, az igaerőtől függött, hogy a jobbágy mekkora földdarabot tud megművelni. A 
18. század második felében a lótartás is egyre jelentősebbé vált, különösen Podmaniczky báró 
növelte majorságában a ménesét. A lovakat szintén iga, illetve a borona húzására használták. 
Mellesleg a kor fő „közlekedési eszköze” a hátas, legfontosabb felvásárlója a hadsereg volt. A 
juhokat a gyapjukért tartották, elsősorban az ugaron, amelyet lelegeltek és meg is trágyáztak egyben. 
Földváron azonban nem volt számottevő a juhtartás. 

Az állattartásra épülő gazdaságban döntő tényező a rendelkezésre álló földterület. Tiszaföldvár 
határában a 18. században a lakosság számához viszonyítva elegendő terület állt rendelkezésre az 
extenzív állattartáshoz. A lakosság fő jövedelemforrása a marhatenyésztésből származott, a 
földművelés csak kiegészítő szerepet játszott, önellátásra törekedtek. 

 

Szántó 

A területhasznosítás másik lényeges összetevője a szántóterület, bár a 18. században még 
lényegesen szerényebb volt a megművelt földterület kiterjedése, mint a legelőé és a rété. Ebben az 
időszakban az emberek elsősorban önellátásra törekedtek. A feudális rendszer nem ösztönözte őket 
arra, hogy többet termeljenek, hiszen az adó úgyis elvitte volna. Másrészt a kor termelési módszerei, 
eszközei sem tették ezt lehetővé. 

A terület természeti adottságai optimálisak voltak a gabonafélék, különösen a búza termesztéséhez. 
A határ ármentes részén elegendő jó minőségű, termékeny fekete föld állt rendelkezésre, az éghajlati 
adottságok is kedvezőek voltak. 



  7

Mivel önellátásra törekedtek, így az „éhes szájak” számához igazodott a megművelt földterület 
nagysága. A 18. század folyamán a falu lakossága dinamikusan növekedet (a kezdeti 
megtorpanásoktól ((el-, továbbvándorlások)) eltekintve), ezzel párhuzamosan minden bizonnyal a 
szántók terjedelme is nőtt. Erre vonatkozólag sajnos nincsen konkrét adatom, csak viszonyításként 
tudom felhozni, hogy a Tiszazugban 1715 és 1770 között kb. háromszorosára nőtt a szántók 
területe. Valószínűleg Földvár határában is volumenében hasonló növekedés zajlott le. Minden 
esetre 18. század végére elérte a közel húsz százalékot. 

 

ÉV 1722 1726 1729 1736 1746 1770 1786 

lakosság 23 háztartás 55 házt. 62 házt. 43 házt. 71 házt. 233 házt. 2017 fő 

 

Az adatokból kitűnik, hogy ugyan volt elegendő terület szántónak, azonban a szántóföld 
szűkössége összefügg a majorsági terület terjeszkedésével. A földesúri majorságok a 18. század 
második felétől egyre nagyobb szerepet játszanak az árutermelés kibontakoztatásában. A harmincas 
években a földesurak megkezdték a saját kizárólagos rendelkezésük alá tartozó majorsági 
táblaföldek kialakítását. Kezdetben nem a saját hasznot hozó gabonatermesztés volt a majorföldek 
eltáblásításának közvetlen célja. Ebben az időben még nincs is itt szemtermelő, hanem legfeljebb 
állattartó, legeltető majorgazdaság. A céljuk az volt, hogy biztosítsák a maguk számára a faluhatár 
legjobb minőségű dűlőit, majd a telekföldeknél drágában adták bérbe jobbágyaiknak. A parasztnak 
mégis előnyösebb volt bérbe venni a majorsági földet, mivel az nemesi ingatlan lévén adómentes 
volt, és csak a bérleti díjat kellett kifizetnie. Az úrbérrendezés következtében végleg elkülönült a 
majorsági és a jobbágyi föld, és ezzel a jobbágyok kiszorultak a legjobb minőségű határrészről. A 
kevésbé termékeny földek már nem tudták ellátni a növekvő népességet, ezért újabb és újabb 
határrészeket szántottak fel, amelyet a legelőkből hasítottak ki. 

 

 1770 
úrbérrendezés előtt 

1771 
úrbérrendezés 

után 
úrbéri telekmennyiség  61 telek 
telkes gazda 141 126 
házas zsellér 92 87 
úrbéri szántó 893 kishold 2000 kishold 

 

A szántóföldeken elsősorban búzát termesztettek, ezenkívül árpát, rozsot, zabot – amelyek a fő 
takarmányok voltak. A búzát nagyon tisztelte a terület népe, életnek is mondták. Az állatokkal nem 
etették, kizárólag kenyérsütésre használták. A tiszazugi falvak egy része ezt a tiszteletet azzal is 
kifejezte, hogy a közösség címerébe, pecsétjébe fő motívumként a búzanövényt metszette. E 
motívumot a Tiszaföldvár pecsétjében is megtaláljuk.  

Nyomás nélküli földekbe kerültek a kapás növények, kender, len. 
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Szőlő 

Szőlő 1,6 %-kal részesedik a területhasznosításból, vagyis 217 kh-at tett ki a 18. század második 
felében. A szőlőművelésnek ezen a tájon nagy múltja van. Tiszaföldvár határában 1733 táján 
kezdődött meg a szőlőültetvények telepítése. Az új letelepülőknek a földesúr 10 évi adómentességet 
adott, így gyorsan szaporodtak a szőlőskertek a homoki pusztán (a mai Ószőlővel lehet azonosítani 
ezt a területet). 

1770-ig a szőlőtermesztés az egész Tiszazugban hatalmas méretekben felvirágzott, kiterjedését 
tekintve egy sorba került a mátrai borvidékkel. Bár pince hiányában a bor ezen a tájon a nyári 
melegek miatt félévnél tovább nem volt eltartható, mégis jelentősen egészítette ki a 
szemtermelésből eredő soványka jövedelmet. 1770-ben Földváron 602 kapás szőlőterületről 
tudunk, ennél több szőlője a tiszai járásban csak Mezőtúrnak volt ugyanekkor. A 18. század 
második felében a tiszamenti települések, valamint Mezőtúr, Kenderes, Törökszentmiklós 
jelentősebb szőlőkertet birtokoltak. 

A kevés szántóföld miatt a szőlőművelés fontos kiegészítő ágazatává válik a jobbágygazdaságnak. 
A szőlőskertekben intenzív gazdálkodás folyt, ezért kisebb területen nagyobb jövedelemre tettek 
szert. Minden bizonnyal kerti vetemény is került a szőlőbe, ezenkívül gyümölcsöt is termeszthettek, 
a korabeli leírások alma termesztéséről tudósítnak. Az úrbéri összeírásból megtudjuk, hogy „a 
bormérés Szt. Mihálytól Szt. György napig van megengedve.” 

 

A falu 

A falu kiterjedése a 18. század második felében meglehetősen szerény: 0,6 %. A kiterjedését 
elsősorban a népességszám határozza meg, és lakosainak gazdasági tevékenysége. Ez utóbbi a 
településszerkezet kialakításában is döntő, de a természeti tényezők is befolyásolták. 

Tiszaföldvár az Első Katonai Felmérés (1763-1787) térképén 

Az első katonai felmérés felvételi lapja alapján az állapítható meg, hogy a 18. századi Földvár két 
részből áll: volt egy beépített rész (0,6 %), és ezt körbevette egy szérűskert övezet (0,6%). Tehát ez 
egy kétbeltelkes település volt. Ez a településforma főleg az Alföldön volt elterjedt, és kialakulását 
a nagyállattartó életformával hozták összefüggésbe a településkutatók (pl. Győrffy István). Az ilyen 
típusú településeken a lakó és a gazdasági funkció kettévált; a gazdasági épületek kikerültek az ólas 
vagy szérűs kertbe. A kétbeltelkes településforma eredete visszanyúlik a középkorra. A 16-17. 
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századra fennmaradt alföldi települések többségében dívott a beltelek megosztása, s a 18. században 
újratelepülő községekben, városokban is meglehetősen általánossá vált az ólaskertes 
településforma. A lakómagot körbeveszi az ólaskertek öve, melynek legtipikusabb példája 
Hajdúböszörmény, ahol a koncentrikus elhelyezkedés modellszerű. 

Földvár esetében a koncentrikus szerkezet természeti okokból nem tudott kialakulni, hiszen a falu 
egy elkeskenyedő, háromszög alakú félszigetszerűen a Tisza mocsarába nyúló magaslatra épült, és 
csak déli irányba terjeszkedhetett. 

Tiszaföldvár a Második Katonai Felmérés (1806-1869) térképén 

A 18. század második felében, amikor a népesség megnövekedett, és egyfajta életformaváltás 
következett be, a kertes települések belső szerkezete és határa megváltozott: a szérűskert övezet is 
benépesült, a lakó és gazdasági szerepkör tehát egy telken összpontosult. 

A falu, mint minden hosszabb történeti múltra visszatekintő település, az ősi ártéri szintre települt, 
vagyis az ártérből kiemelkedő, vízmentes térszínre, ugyanakkor a vízhez a legközelebb. A falu 
eredete visszanyúlik a középkorba, illetve még régebbi korokba. A folyamatosság feltételezhető, 
mert ugyan a zűrzavaros időszakokban elnéptelenedett, de a visszatérő lakók ugyanott építették fel 
házaikat. A lakosság középkori kontinuitása már kétséges, hiszen voltak olyan időszakok, amikor 
néptelen pusztaként jegyezték fel (1614, 1691-1701), bár lehet, hogy lakosai ilyenkor a környező 
mocsarakban bujkáltak, vagy a védelmet jelentő nagyobb falvakba, városokba menekültek, és a 
nyugodtabb időszakokban visszatértek falujukba. Az 1720-as években érkező új lakók többsége 
messziről érkezett, sőt felvidéki szlovák jobbágyok is voltak közöttük, ők azonban teljesen 
beleolvadtak a magyar népességbe. 

Kezdetben halmaz, majd utcás település. A lakóházak a központban álltak kicsiny, kezdetben 
elkerítetlen telken, többnyire minden rendszer nélkül. A házak között inkább kanyargós útvonalak, 
mint kifejezett utcáknak mondható közlekedési utak vezettek a falu pereméig, közben számos 
zuggal, zsákutcával. A szérűskert övezetben nagyobb, körülkerített porták voltak, sokrétű gazdasági 
funkcióval. Itt állt az istálló, a munkajószág éjszakai és a félszilaj jószág téli elhelyezésére. Itt volt a 
szérű, melyben a gabonát nyomtatták el, itt voltak a vermek, magtárak, fészerek, ólak. Itt tárolták a 
gabonát (vermekben), a tüzelőt, a kisebb jószágokat. Építkezését elsősorban a helyi anyagok 
felhasználása és a kezdetleges technikájú, egyszerű építkezési mód jellemezte. 

Társadalma tagolt volt. A község alapvetően mezőgazdasági település volt, tehát a lakosok nagy 
része földművelő és pásztor volt. Az összeírásokból azonban kitűnik, hogy takács, szűcs, csizmadia, 
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kovács, fuvaros, mészáros és molnár iparosai már a 18. század közepén is voltak. Közülük 
legnagyobb számban mészárosokat és molnárokat találunk. 

A társadalom rétegződése az első magyar népszámlálás alapján Földváron: 
Pap 1 
Nemes 64 
Tisztviselő - 
Polgár 2 
Polgár és paraszt örököse 146 
Paraszt 152 
Zsellér 221 
Egyéb 100 
Szabadságolt katona 2 
1 – 17 éves sarj 354 
Együtt 1042 
Nők 975 

Jogi népesség 2017 
 

A településnek a 18. század második felében három malma volt. Egyetlen adat maradt fenn, amely 
Tiszaföldváron céh létezésére utal: a Magyar Mezőgazdasági Múzeum őrzi a tiszaföldvári tímár céh 
1778-ból származó pecsétjét. 

A 18. században a településnek valószínűleg egyetlen jelentősebb épülete volt, a református 
templom. A 18. század elején Földvárt református vallású jobbágyok népesítették be az 1730-as 
években a földesúr engedélyével megépíthettek egy szerény, kis templomot. Mivel ez hamarosan 
kicsinek bizonyult, elhatározták egy új templom építését. Ezt lehetővé tette, hogy 1781-ben II. 
József kiadta a vallási problémák rendezésére a türelmi rendeletet, amely megengedte a „tűrt” 
vallásúaknak is a templomépítést. Így 1788-ban megépült a református templom, amely ma is 
díszére válik a településnek. Egy régi jegyzőkönyv így emlékezik meg erről: „minek utána a Kétskei 
Határról a fundamentumra s más végekre megkívántató s szolgáló kövek a Tiszán által szállítottak, s az építésre 
szükséges Téglák meghordattak…”. Ennek és néhány környékbeli templom alapját a Tiszakécske 
határában homok alól bányászott réti mészkőből építették. 

A Tisza szabályozásával gyökeresen megváltoztak a település természeti viszonyai, átalakult a 
gazdálkodás és ezzel együtt a területhasznosítás is. 

Tiszaföldvár határában 1864-ig folytak az árvízmentesítés munkák. A területen csak átvágási 
munkálatok folytak 1863-ig. Ennek során 1853-ban ásták ki a 78. számú ún. jenői átvágást, amely 
a cibakházi 18019 m hosszú kanyarulatot fűzte le. 1864-re készültek el a gátak. 

A folyószabályozás gyökeresen átformálta a határ képét és így a gazdálkodást és területhasználatot 
is. 

Az ármentesítéssel egy időben felmerült a belvíz probléma. Már 1871-ben kérték a földváriak a 
társulattól, hogy a belvíz elvezetése céljából a gátat átvághassák. A töltés átvágása természetesen 
nem alkalmazható, és 1880-ban végre belátták, hogy a belvízszabályozást is a társulatnak kell 
megoldani. A felmérések után gyorsan elkészültek a tervek: a középső öblözet vizeit a cibakházi 
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Holt-Tiszába engedik, ahonnan a sárszegi 2 méteres nyílású téglazsilipen vezetik át a Tiszába (1895-
ben ennek a helyén történt gátszakadás). 1883-ban a belvízelvezető csatornák nagy része elkészült, 
így a márciusi belvizeket el tudták vezetni. 

A Tisza szabályozása után teljesen megszűntek az ártéri rétek, kaszálók, helyüket szántóföldek 
vették át. Az állattartás összes élettere 10% lett. A legelők törzsterületét a Sziget és az Érhalom 
adta. Mindkét területet, sajátos morfológiai helyzetéből adódóan (szigetként emelkedtek ki az 
ártérből), már a korábbi évszázadokban is legelőként hasznosították. 

Ezek a területek a század utolsó harmadában szervezett-rendezett legelők lettek (korábban is azok 
voltak kisebb szervezettséggel). A legelőtársulat legelőtársulási szabályzatot és bizottságot hozott 
létre, amely nemcsak előírta, de ellenőrizte is, ki hány kocsi trágyát hord a legelőre, főleg az 
övzátonyokra (a sarlólaposokban még többnyire víz volt, csak az 1950-es években készült csatorna 
a lecsapolásukra). A gazda állatszám szerint hordta a trágyát és járult hozzá a pásztorok fizetéséhez. 
Ez utóbbiaknak pedig ellenőrzött kötelessége volt a legeltetésre alkalmatlan vagy káros növények 
(pl. tövises iglice, mácsonya, csattanó maszlag, aszat, útszéli zsázsa, ragadós mécsvirág) rendszeres 
irtása. Közköltségen gémeskutakat ásattak, majd 1930-ban 270 m mély artézi kutat fúrattak. Az 
állatoknak dörgölődző-vakaródzó faoszlopokat állítottak szerte a legelőn. 

 

Szőlő 

A 19. század második felében a szőlőültetvények területe kétszeresére nőtt (1861-ben 2,2%, 1883-
ban 5%). E növekedésnek is összetett okai vannak. 

A jobbágyfelszabadítás után a zsellérek számára földszerzési lehetőséget biztosított a 
szőlőültetvények telepítése. A szőlőskertekben megvalósított kertgazdálkodás olyan intenzív 
művelési formát jelentett, amely jelentős jövedelmet biztosított. A vasút kiépülésével egyúttal 
jelentősen növekedett a lehetőség a távolabbi piacok megközelítésére. 

A szőlőterület nagyobb arányú növekedése a század vége fele következett be. Az 1880-as évek 
második felétől óriási pusztítást végzett a filoxéra (gyökértetű) nevű szőlőbetegség a történelmi 
borvidékeken. Ez nagy lökést adott az alföldi tájakon a szőlőtelepítésnek, különösen az immunis 
homoktalajú területeken. 1896-ban országosan már 40%-kal részesedett a homoki szőlő a teljes 
szőlőterületből. A filoxéra mellett más szőlőbetegségek is csökkentették a termést, pl. a 
peronoszpóra, lisztharmat – ezek a homoki ültetvényekben is kárt tettek. Egy régi jegyzőkönyv így 
emlékezik meg erről 1891-ben: „Peranosphora ez évben tette tönkre a szöllős kerteket, 
ugyanannyira, hogy a régebbi szöllőkben mint a virághegy, kurázs és öregszöllők peranosphora 
károsítás által 1 hold alig két hectot adott s azt is rosszat.” 

A szőlőskertek fokozatosan benépesültek, egyre többen költöztek ki a faluból, és jellegzetes 
szőlővidéki településforma alakult ki. Az utak belső vége általában vakon végződik, szinte zsákutca 
rendszernek nevezhetnénk. Csak a falu felé van kijárója, amerre a szőlőt, mustot, bort haza lehet 
vinni. A földvári határban ezeket a kijárókat kapuknak nevezték: pl. Kincsem-kapu, Mirhó-kapu. A 
hagyomány szerint itt szedték az uraságok részére a dézsmát. 

A népesség növekedésével a lakott terület is nőtt. A növekedéssel párhuzamosan térszerkezeti 
változások is bekövetkeztek és elindult egyfajta modernizálódás, nevezhetjük urbanizálódásnak is. 
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A térképeken látható, hogy a falu kiterjedése valójában nem nőtt, viszont az 1880-as évekre eltűnik 
a szérűskertövezet, ez is teljesen benépesül. Az ólaskertekben lévő gazdasági udvarok kiköltöztek 
a tanyákra, az ólaskertek funkciója megszűnt, feleslegessé vált. Az adatok azt mutatják, hogy míg a 
lakosság megkétszereződött, addig a belterület népessége csak néhány száz fővel gyarapodott: 1850-
ben a falu lakossága 4000 fő, 1890-ben 4471 ugyanakkor az összlakosság 7752 fő, vagyis 42%-a 
külterületen él. Sokan települnek ki a szőlőkbe, és itt létrejött egy sajátos településforma, másrészt 
a határban is gombamód szaporodnak a tanyák. Az 1890-es népszámlálás alkalmával így alakultak 
a külterületi lakott helyek népesedési adatai: 

Ó-szöllő 1088 
Virághegy 127 
Kurázs  103 
A puszták 1959 

Sem az első katonai felmérés, sem a Podmaniczky féle birtoktérkép nem jelez tanyákat a határban. 
Valószínűleg ezek a szérűskertek kitelepülésével keletkeztek. A tanya gazdasági udvarként létesült, 
a mezőváros tartozék települése volt. A tanyán általában a munkaképes korú családtagok 
tartózkodtak, de az otthonuk a városban volt. Itt tartózkodtak a hétvégéken, ünnepek alkalmával, 
családi összejöveteleket is itt tartották. A városi házban általában az öregek és a gyerekek éltek, akik 
itt jártak iskolába. 

A település fejlődéséhez nagyban hozzájárult, hogy javultak a közlekedési viszonyai. A gazdaság 
tőkés átalakításának egyik előfeltétele volt a modern infrastruktúra megteremtése. A kiépülő 
vasutak, közutak bekapcsolták a településeket az ország vérkeringésébe. Az infrastruktúra-fejlesztés 
a „történelmi nyomvonalon” haladt. A vasút, majd a modern közúthálózat építése, mely a gazdasági 
fellendülés alapjait teremtette meg, kisebb eltérésekkel az ősi közlekedési folyosókat követte. A 
Földvár mellett elhaladó pusztatenyő-kunszentmártoni vasútvonal is pontosan követi a régi, 1784-
es térképen látható országutat, amely egy többezer éves kereskedelmi útvonal (a Via Commercialis). 
A vasútállomás is pontosan a régi bekötő földút által kijelölt metszéspontra került. A vasút 1884-
ben épült meg.  

A közúti elérhetőség is javult a Szolnok-Kunszentmárton között megépült makadámút által, amely 
áthaladt a településen. Az új út Martfű felé vezetett, így most már észak felől is meg lehetett 
közelíteni a községet – ez korábban csak dél felől volt lehetséges. Ehhez a mély fekvésű részeken 
– az Aklok- és az Erdő-sziget között – töltés építésére volt szükség.  

Tiszaföldvár a Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887) térképén 
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A község területe a század második felében rendezettebb, városiasabb formát nyert, de lényegében 
– mint a legtöbb alföldi város – megmaradt „földszintes” településnek. A Martfűvel és Homokkal 
egyesített Tiszaföldvár kedvező fekvésének és 7000 lakosának köszönhetően 1886-ban járási 
székhely lesz. 

Két templommal gyarapodott a község épületállománya, a reformátusok 1788-ban emelt temploma 
mellett 1860-ban elkészült az evangélikusoké és 1894-ben a katolikus templom. 1901-ben felépült 
az új községháza a régi várostéren. A századforduló táján alakult ki a település egyetlen említésre és 
megőrzésre méltó, „történelmi hangulatot árasztó” építészeti együttese, amely a Kossuth teret 
övezi. Az egykori piacteret északon a reformárus templom zárja le. Nyugati oldalát a városháza 
határolja, amelyet a régi helyén építettek újjá 1901-ben. A déli részen az egykori Polgári Társulati 
Alap épületei állnak. 1895-től itt működött a tisztasági fürdő. 1890-ben a tér keleti oldalán építették 
fel a járási főszolgabírói hivatalt, ebbe az épületbe költözött 1950-ben a gimnázium, később a 
kollégium. Ehhez az együtteshez sorolható az egykori református iskola is, amelyben jelenleg a 
Tiszazugi Földrajzi Múzeum működik. 

Tiszaföldvár a Magyarország Katonai Felmérése (1941) térképén  

Nemcsak külsejében városiasodott a település, hanem a lakosság életminősége és lakókörnyezete is 
javult. 1870 és 1910 közötti időszakban több iskola épült a bel- és a külterületen egyaránt. Ezek egy 
része egyházi iskola volt, illetve a Tiszaföldvári Községi Takarékpénztár saját erőből hozott létre 
néhányat. 1890-ben magánóvoda létesült. Több kör, egylet, egyesület alakult, amelyek a szabadidő 
szervezett formában történő eltöltését célozták. 1880-ban gyógyszertár, 1898-ban közfürdő létesült. 
1892-ben járványkórház épült a község kertjében. 1894-ben fúrták a község első artézi kútját a régi 
piactéren. A hagyomány szerint ekkor ültették mellé azt a hatalmas tölgyfát, amely napjainkban a 
kút fölött őrködik. A második ártézi kút fúrására 1905-ben került sor, és ekkor megépítik a kutak 
fölös vizének elvezetésére szolgáló kanálisokat is. A község utcáit kezdetben adakozás útján 
deszkázzák ki, majd ezeket 1882-ben kövezetre alakítják át, és a piacteret téglával rakják ki. Megépül 
a vasúthoz vezető kőút. A Tiszán a községtől 3,5 km-re lévő komp Vezsennyel biztosította 
kapcsolatát, ezenkívül a folyón hajóállomása is volt. 

Egyre több fát ültetnek az utak mellé a településen belül és kívül egyaránt. Beültették a régi 
vásárteret eper és akácfákkal. Fákat ültetnek a szőlőskertek felé vezető út mentén, és a 
szélmalomhoz vezető országútnál is. A határban 2056 akácfát ültettek el 1873-ban. 
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Természeti-táji értékek  

Tiszaföldvár az Alföld szívében, a Tisza bal partján fekszik. Területe (mint a folyóvölgy településein 
általában) vízfolyásokkal és halmokkal enyhén szabdalt, jobbára sík. Talaja hordaléktalaj, helyenként 
jelentősen löszös-homokos, ezért nehezen művelhető, ill. megköthető (a szél ill. a víz által kiváltott 
erózióra hajlamos, érzékeny).  

Jelentősebb felszíni vizei a Tisza, a Holt-Körös és a víztározó (halastó). Erdős területek elszórtan 
fordulnak elő, összefüggően inkább csak e vízfelületek mellett találhatók. E területek élővilága is 
változatosabb, mint az egyéb településrészeké, így az országos táj védelmet élvező területek egy 
része is itt található; a továbbiak a belterületi határ mellett (a várostól északra) ill. a némileg távolabb, 
nyugatra vannak (Érhalmi dűlő és környéke). Helyi védelem alá eső táji-természeti érték nincs a 
városban. A várost övező külterületek mezőgazdasági művelés (szántóföldek, gyepgazdálkodás) 
formájában hasznosulnak, a szőlő- és gyümölcs-termesztés többségének hagyományosan helyt adó 
déli ("Homoki") városrész az idők során belterületbe került. 

Művi értékek  

A város beépített részén (döntően a belterületen) a lakóterületetek vannak túlnyomó többségben. 
Az, hogy a településen nagyon kevés ipari létesítmény telepedett meg, feltehetően más, jobban 
iparosodott városok (Martfű, Szolnok) közelségének tudható be. Ez a helyzet a területhasználatban 
is tükröződik (ld. területfelhasználási módok), és a településképet (városias mag, aránylag kevés 
nagyobb épület, sok családi lakóépület, elterjedt haszonállat-tartás) is meghatározza.  

A térszerkezet jól láthatóan három részre tagozódik:  

1. szabálytalan, történelmi, "nőtt" jellegű, elaprózódott telkeket is tartalmazó rész 
2. mérnökien szabályos szerkezetű, merőleges utcahálózatú rész  
3. hosszú telkes kertes rész  

Az l. részen (a város északi részén) az utcahálózat is szabálytalan, itt találhatók a jelentősebb 
(nagyobb ill. régebbi) épületek és az intézmények jelentős hányada: ez a történelmi városmag. Az 
oldalhatáron álló beépítési mód az általános; helyenként felbukkan a zártsorú.  

A második csoportba tartozó településrész a város középső területén található. Itt a rendezett utcák 
és az oldalhatáron álló családi lakóépületek határozzák meg a városképet. E csoporthoz sorolható 
még az 1. résztől keletre lévő kisebb, új településrész (üdülőterület).  

A harmadik rész a város déli oldalán lévő kertes terület. Ez a városrész teszi ki a település 
belterületének több mint felét, itt él a város lakosságának kb. harmada. E városrész jellegzetessége 
a zártkerti múlt, a hosszú és keskeny telkek rendszere, valamint az ugyancsak keskeny és helyenként 
nagyon hosszú utcák hálózata. Itt is az oldalhatáron álló családi házas beépítés a meghatározó.  

Országos védelmet három létesítmény élvez: a református templom, az evangélikus templom és a 
Göth-kúria.  
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I.2. A település régészeti örökségének felmérése (újonnan beépítésre szánt területnek 
kijelölt terület esetén terepbejárással) 

I.2.1. Módszertani kérdések – Jogszabályok 

2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) írja elő. „Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a 
település településfejlesztési koncepciójának kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció 
készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, 
vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni.” Nem kell 
örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési 
eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye szerint a rendezés alá vont terület 
örökségvédelmi szempontból nem érintett. Tiszaföldvár településről az előző örökségvédelmi 
hatástanulmány régészeti fejezete 2003-ban készült. Ez a tény indokolja jelen hatástanulmány 
időszerűségét. 

(2) Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell 
meghatározni az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és 
településrendezési eszközöket.  

(3) A hatóság örökségvédelmi hatástanulmány készítését írhatja elő jogszabályban meghatározott 
esetekben.”  

Ha a fenti törvényt, a törvény szellemének megfelelően, a régészeti örökség védelmében 
értelmezzük, akkor a legfontosabbnak azt tarthatjuk, ha a tervezett települési módosítások, 
építkezések lehetőleg nem érintik a régészeti lelőhelyeket (Kötv. 2001. évi LXIV. törvény „19. § (1) 
A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal - beleértve az ásványi vagyon kitermelését is - 
(a továbbiakban: fejlesztések, beruházások) a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket 
kormányrendeletben meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. 

(2) A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók 
el. Amennyiben a feltáráson előkerülő régészeti leletek a helyszínen nem őrizhetők meg, azokat 
kormányrendeletben meghatározottak szerint kell elhelyezni.”)  

A régészeti védettség Tiszaföldváron előforduló két főformája a nyilvántartott régészeti lelőhely (1-2. 
kategória) (Kötv. 2001. évi LXIV. törvény Értelmező rendelkezések, „7. § 35. Régészeti lelőhely: 
földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti örökség elemei történeti 
összefüggéseikben találhatók.”) és a régészeti érdekű terület (3. kategória) (Kötv. 2001. évi LXIV. 
törvény Értelmező rendelkezések, Régészeti érdekű terület: valamennyi terület, természetes vagy 
mesterséges üreg és a vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése 
várható vagy feltételezhető.) Egyedi régészeti érdekű területet az 1:10.000 méretarányú EOV 
térképen a szintvonal-sűrűsödések figyelembe vételével választjuk ki. Az így körberajzolt poligonok 
jelentik a régészeti érdekű területeket, melyeket a kataszteri térképre pontosan átültetni csak 
térinformatikai képesítés, valamint megfelelő szoftver birtokában lehetséges, melyre én nem 
vállalkozhatom. A belterület azonban teljes egészében a II. fejezetben kifejtendő okok miatt 
régészeti érdekűnek tekinthető.  

A teljességre törekvő településrégészeti rekonstrukció kulcsfontosságú, mivel e régészeti fejezetnek nemcsak a leletek 
- lelőhelyek megmentése, védelme a célja, hanem a beruházások elősegítése azzal, hogy felhívja a figyelmet a 
lelőhelyekre, a feltárásukkal járó költségekre (melyek A kulturális örökség védelméről  
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szóló 2001. évi LXIV. Törvény értelmében a beruházót terhelik), a feltárások időtartamára, a 
feltétlenül kikerülendő, szigorúan védett helyekre, hogy – lehetőség szerint – csak elvétve fordulhasson elő, hogy a 
már folyó kivitelezési munkálatokat kelljen hosszú hónapokra felfüggeszteni a nem várt leletek előkerülése miatt.  

A nyilvántartott lelőhelyek Tiszaföldvárban a beruházóra háruló kötelezettségek 
szempontjából két kategóriába sorolhatók.  

1. A feltétlenül kikerülendő lelőhelyek: a halmok (településdombok és/vagy temetkezési 
helyek) (A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján természetvédelem alatt 
is állnak), esetleg a középkori templomhelyek és más kiemelt jelentőségű, védett lelőhelyek.  
A halmokkal kapcsolatban fontos tudnivaló, hogy nem csupán magának a halomnak a 
bolygatása tilos, hanem 30 méteres körzetén belül minden talajmozgatással járó munka. 

2. Megelőző feltárásra kötelezett régészeti lelőhelyek. A többi nyilvántartott lelőhely, 
amennyiben a beruházást másutt nem lehet megvalósítani. 

 
(Idézett törvény 22. § (2) A földmunkával járó beruházások előkészítése során előzetes régészeti 
dokumentáció készíthető, különösen a földterület-kiválasztáshoz és nyomvonal-kijelöléshez. Nem 
nagyberuházás esetén a beruházó az előzetes régészeti dokumentáció készítésével feltárásra 
jogosult intézményt bízhat meg. 

(2a) A földmunkával járó, nagyberuházásnak nem minősülő, új nyomvonalú, külterületi 
közútépítések előkészítése során a beruházó a régészeti érintettség felderítése érdekében a feltárásra 
jogosult intézménnyel előzetes régészeti dokumentációt köteles készíttetni a kerékpárút kivételével. 

(2b) A nagyberuházásnak nem minősülő, földmunkával járó beruházások előkészítése során az 
előzetes régészeti dokumentáció tartalmi elemeire a 23/C. § (2) és (5) bekezdésében, valamint a 
23/D. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 

(3) A nyilvántartási adatok és - ha rendelkezésre áll - az előzetes régészeti dokumentáció adatai, 
valamint a beruházás régészeti örökségre gyakorolt hatása alapján a védettségi fokozat 
figyelembevételével a hatóság - jogszabályban meghatározottak szerint - a megelőző feltárás 
keretében 

a) régészeti megfigyelést ír elő, ha 
aa)  a tervezett tevékenység nem, vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti 

lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit, 
ab)  a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos, 
ac)  a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökség elemeinek 

jelentkezési szintjét, 
ad)  a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával 

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

b) próbafeltárást ír elő - jogszabályban meghatározott kivételekkel -, ha 
ba)  előzetes régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre, vagy annak készítéséhez 

jogszabályban meghatározottak szerint nem végeztek próbafeltárást, 
bb)  földkiemeléssel nem járó alapozási technikával tervezett beruházás valósul meg, 
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bc) a nyilvántartott régészeti lelőhely jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése vagy rétegsora nem 
ismert, 

c) teljes felületű feltárást ír elő, ha 
ca)  a beruházással érintett lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk múltjának kiemelkedő fontosságú 

forrása, 
cb)  a beruházás történeti városmag területén valósul meg, 

d) teljes felületű feltárást írhat elő, ha a feltárás a tudományos ismereteket várhatóan jelentős új 
eredményekkel gazdagítja. 

(4) A hatóság a (3) bekezdés a-d) pontjában meghatározott régészeti feladatokat a lelőhely 
különböző részei vonatkozásában eltérően is meghatározhatja. 

 
Tájékoztató adatok:  
A beruházással kapcsolatos régészeti feladatok tekintetében az örökségvédelmi szakhatóság 
állásfoglalása a mérvadó. (68/2018. (IV. 9.) Korm. Rendelet a kulturális örökség védelmével 
kapcsolatos szabályokról 3. § (1) A Kormány a kulturális örökség védelmével (a továbbiakban: 
örökségvédelem) kapcsolatos hatósági feladatok ellátására örökségvédelmi feladatkörében 
a) örökségvédelmi hatóságként (a továbbiakban: hatóság) a c) és d) pontban meghatározott 
feladatok kivételével az 1. mellékletben felsorolt járási (fővárosi kerületi) hivatalt (a továbbiakban: 
járási hivatal) az 1. mellékletben meghatározott illetékességi területtel, … jelöli ki.” Tiszaföldvár 
esetében: Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság, Jász-Nagykun-Szolnok megyei illetékességi 
területtel).  

Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezetének célja a lelőhelyek részletes ismertetése 
abból a célból, hogy a településrendezési koncepcióban ill. tervekben szereplő módosításoknak, 
fejlesztéseknek a hatása a régészeti örökség egyes elemeire nézve felmérhető legyen, s ezáltal a 
beruházó számára tájékoztatásul szolgáljon a rá váró kötelezettségekről. 

Fontos tudnivaló: A terepbejárással, próbaásatással vagy szakfelügyelettel ill. az előzetes 
régészeti dokumentáció elkészítésével nem zárulnak le okvetlenül a régészeti tennivalók. 
E munkák a felderítést célozzák, azok eredményétől függően további régészeti 
kutatásokra, azaz megelőző feltárásra is szükség lehet. 

Egyedi esetekben felállíthatunk további alkategóriákat — javaslataink, tanácsaink vagy éppen 
sajátos helyi körülmények alapján. Ilyen lehet pl. olyan lelőhely, mely nagyon intenzívnek 
mutatkozik már a felszíni megfigyelések alapján is, s ezért feltárása igen költséges és időigényes 
lenne. A beruházás nem tilos e helyeken, csupán nem javasolt. Ez a figyelmeztetés a táblázat utolsó 
oszlopában, a megjegyzés rovatban szerepel. Tiszaföldvár területén egyelőre nem ismerünk ilyen 
lelőhelyet. 

*** 
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Kiegészítő megjegyzések 

A nyilvántartott lelőhelyek listáját a Miniszterelnökség központi adatbázisa alapján veszem sorra. 
Ez a lista a 2018. januári állapotot tükrözi. Eszerint jelenleg, Tiszaföldvár közigazgatási területén 
belül a lista 1-17. számjegyig veszi sorba a régészeti lelőhelyeket. (Jelen tanulmány listájában mégis 
19 lelőhely szerepel, mivel kettő a szomszédos település határából nyúlik át (Cibakháza 3. lelőhely 
Öcsöd 200.,). A nyilvántartó központ a lelőhelytérképet is a településtervező közvetítésével 
rendelkezésemre bocsátotta 2 db 1:10 000 méretarányú kataszteri térkép formájában. Ugyanígy 
megkaptam a lelőhelyek listáját is.  

További megjegyzés: A kataszteri térképen a Központtól kapott poligonok mutatják a 
nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a KÖH azonosító számával. Az azonosítók mellett 
feltüntettem az adatbázisban szereplő, az adott településen belül ismert lelőhelyek sorszámait is. A 
lelőhelyek ismertetésénél az adatbázisban szereplő településen belüli sorszámokat használtam, így 
a korábban írt hatástanulmányhoz képest a sorszámok módosultak, és jelenleg az adatbáziséival 
megegyeznek.  

 

I.2.2. Általános geográfiai-régészeti értékelés [1. Örökségvédelmi vizsgálat; a)]1 

I.2.2.1. Földrajzi bevezetés és településrégészeti jellemzők 

Tiszaföldvár a Közép-Tiszavidékhez tartozó település, Szolnoktól délre, a Közép-tiszai Tájvédelmi 
Körzet alsó szakaszán a Tisza folyó középső szakaszán, a bal parton, a Tiszazug északi részén 
fekszik. A várostól legközelebb északra Martfű, délre Cibakháza, keletre Mezőhék található. 

Természetföldrajzilag két eltérő szerkezetű kistájra oszlik 

• Löszös tábla (Beépített terület) A Szolnok-Túri sík kistáj DNY-i szegélyén fekszik a Tisza 
bal partján, az ártérből K-re nyúló, mély fekvésű (82-83 m tszf.) öblözetek mentén 
magasodó terület (85-87 m tszf.).  

• Déli homokos területek (Szőlőskertek) Tiszaföldvárnak a déli, földrajzilag inkább a Tiszazughoz 
sorolható része. A 90 m tszf. magasságú homokdombokon, ahol ma szőlőművelés folyik, 
a laza talaj nem túlságosan kedvezett a hagyományos földművelésnek, ezért 
árvízmentessége ellenére sem volt igazán kedvelt lakóhely.  

A település neve régi erődítést sejtet, emlékét a Sánc utca neve őrzi, nyomait még az evangélikus 
templom építésekor is észlelték és részben betöltötték. Az eredetileg természetes magaslatot az 
újkőkortól kezdődően évezredeken át számtalan helyen lakták, mely megtelepedések nyomait a 
rájuk épült kisváros rejti el szemünk elől. Módszeres, dűlőről dűlőre, utcáról utcára kiterjedő 
lelőhely-felderítés nem folyt a város területén, egy-egy véletlen azonban betekintést enged a 
beépített terület múltjába. Éppen a sűrű beépítettség és a hiányos adatok miatt nem tudjuk bejelölni 
valamennyi régészeti lelőhelyet, ahonnan a magyar archaeologia születésétől (XIX. század második 
fele) kezdve a legutóbbi időkig leletek kerültek a Magyar Nemzeti Múzeumba és szolnoki 
Damjanich János Múzeumba. Az alábbi rövid és korántsem teljes értékű felsorolás mutatja, hogy 

                                                 
1 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet, 14. melléklet, 1.2. 
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Tiszaföldvár területét az újkőkortól kezdődően a magyarok megjelenéséig egyetlen régészeti 
korszakban sem hagyták lakatlanul: 

- újkőkori Körös kultúra kerámia-töredéke 
- bronz tokosbalta öntőformája 
- késő bronzkori füles bögre 
- rézkori kétosztatú tál 
- bronzkori agyag votív balták 
- gepida női és férfi sírok 

A homokos területen a kevés ismert régészeti lelőhely közül kiemelkedő jelentőségű az óvirághegyi 
kun nemzetségfői sír, melyről a lelőhelyek ismertetésénél lesz szó. 

A lelőhelyek felkutatása a külterületen sem valósult meg hiánytalanul, ezért a kedvező földrajzi 
adottságok ellenére viszonylag kevés nyilvántartott lelőhelyet ismerünk. 

Éppen a lelőhely-felderítés hiányosságai miatt vált szükségessé a régészeti érdekű területek 
felsorolása.  

 

I.2.2.2. A belterület különleges földrajzi-régészeti értékelhetősége a tervezett 
fejlesztések viszonylatában 

E tanulmányok célkitűzését figyelembe véve, a belterület, azaz jelen esetben maga a város, speciális 
vagy még inkább, ellentmondásos területnek tekinthető. Minden település, így Tiszaföldvár is, 
előreláthatólag a legtöbb fejlesztést, beruházást a belterületen kívánja megvalósítani: Itt épülnek a 
házak, üzletek, létesülnek parkok, szabadidő központok, falusi turizmust szolgáló változtatások 
stb.– minden, mely a lakosság érdekeit szolgálja. A település központja, majd a köré csoportosuló 
épületek sora, az alapító ősök bölcsességének köszönhetően, a földrajzilag legoptimálisabb területet 
foglalja el.  

Feltételezhetjük tehát, hogy a mai településen, az álló házak alatt-között őskori, ókori, népvándorlás 
kori, középkori lelőhelyek bújnak meg, melyeket éppen a beépítettség miatt nem tudunk 
feltérképezni, s csak földmunka során véletlenül kerülhetnek felszínre. A múzeumi nyilvántartások 
adatai alapján gyéren lakottnak látszó belterületen azonban minden “kapavágásnál” számítani kell 
leletek előkerülésére, ezért itt fokozott figyelem szükséges.  
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I.3. A védett műemléki értékek települési értékleltára 

I.3.1. A világörökségi, és a világörökségi várományos helyszínek és területek 
  

világörökségi és világörökségi várományos terület 
az Országos Területrendezési Tervről 2003. évi XXVI. törvény 3/6. melléklete alapján 

TISZAFÖLDVÁR 
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I.3.2.   Az országos építészeti örökség elemei 
 

Göth kúria (műemlék) 

törzsszám azonosító cím helyrajziszám 

9564 6066 Külterület, Kunhalmi-dűlő 0124/1, 0124/2, 0124/3 

A Göttmajorban (régebben Kunhalom) területén álló műemlék kúria. A kései historizáló stílusú, 
romantikus formaelemeket is tartalmazó kúriát Gött Zoltán  építette 1920 körül. Az államosítás után 
a Petőfi Termelőszövetkezet irodáit rendezték be a kúriában, a majorban pedig a gazdasági központot 
alakították ki. Az 1950-es évek elején több cselédházat és istállót lebontottak. A régi magtár még ma 
is áll.  Amikor a két helyi szövetkezetet összevonták az addigra leromlott állagú kúriaépületet 
felújították. A renoválás után szálláshelyként és kultúrházként hasznosították. 1999-ben 
magántulajdonba került az épület, mely lakóházként funkcionál. 
A szabadon álló, egyemeletes erősen tagolt kastélyszerű kúria téglalap alaprajzú. Egyenes záródású 
ablakait kváderes keretezés, sarkait pedig armírozás díszíti. A főhomlokzat két szélén oldalrizalitok 
lépnek ki a fal síkjából. A baloldali rizalitot szélein és csúcsán vasdíszekkel ellátott háromszög oromzat 
zárja le, amelyen négyzet alakú ablak nyílik. A jobb oldali rizalit egyemeletes, szélein és csúcsán 
vasdísszel ellátott háromszög oromzaton kör alakú világítóablak látható. A rizalitok között 
konzolokon nyugvó tetővel ellátott, díszes vasráccsal övezett terasz húzódik, amelyhez több soros 
lépcső vezet fel. A bal oldali oldalhomlokzaton vasrácsos lépcsőfeljáróval ellátott ajtó áll vasból 
készült előtetővel. A jobb oldali oldalhomlokzat jobb szélén egyemeletes rizalit lép ki a fal síkjából, 
amelyet háromszög oromzat zár le. A hátsó homlokzat két szélén szintén oldalrizalitok. Belsejében a 
nagyteremben egykor kandalló állt. A helyiségek stukkódíszítése több helyen ma is látható. A kúria 
hátsó traktusa alatt pince húzódik. Az épületet palatető fedi.   
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Göth major (tartozék) 

törzsszám azonosító cím helyrajziszám 

9564 14129 Külterület, Kunhalmi-dűlő 0124/3 

Göth kúria (műemlék) tartozéka. 

Külterületi majorban, parkban, szabadonálló, tagolt tömegű, földszintes, északi részén emeletes kúria, 
törtvonalú oromzatokkal, öntöttvas előtetőkkel. Telkén egykorú, emeletes magtár és újabb gazdasági 
épületek.  

  



  23

Magtár (tartozék) 

törzsszám azonosító cím helyrajziszám 

9564 14130 Külterület, Kunhalmi-dűlő 0124/3 

Göth kúria (műemlék) tartozéka.  
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Göth kúria parkja (tartozék) 

törzsszám azonosító cím helyrajziszám 

9564 6066 Külterület, Kunhalmi-dűlő 0124/1, 0124/3 

Göth kúria (műemlék) tartozéka.   
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Göth kúria ex-lege műemléki környezete(műemléki környezet) 

törzsszám azonosító helyrajziszám 

9564 27798 0112, 0123/14, 0123/15  
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Evangélikus templom (műemlék) 

törzsszám azonosító cím helyrajziszám 

4029 6067 Bajcsy-Zsilinszky út 9. 83 

Egyhajós, homlokzati tornyos, keleten egyenes záródású templom, a Ny-i homlokzat előtt 
oszlopos, pilléres, timpanonnal lezárt portikusszal, az oldalhomlokzatokon timpanonos 
sarokrizalitokkal. Csehboltozatos hajó, öntöttvas oszlopon álló karzat. Berendezés: 19. század 
második fele, 20. század (építész: Bohus Pál, kivitelező: ifj. Szvecsina József). 
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Evangélikus templom ex-lege műemléki környezete (műemléki 
környezet) 

törzsszám azonosító helyrajziszám 

4029 27799 8, 9, 78, 82, 84, 85, 529, 528, 593  
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Református templom (műemlék) 

törzsszám azonosító cím helyrajziszám 

4030 6068 Kossuth Lajos utca 26/a. 72 

Egyhajós, keleten poligonális záródású templom, a Ny-i homlokzat előtt álló toronnyal, a torony 
legfelső szintjén körbefutó, kovácsoltvas korlátos tűzkiáltó erkéllyel (1906). Az É-i és D-i oldalon 
előcsarnok oromzattal, a D-i oldalon oszlopos portikusszal. A belső térben a hajó két végén 
falazott, az É-i oldalon öntöttvas oszlopokon álló famellvédes karzat (1876). Kazettás fafödém. 
Berendezés: 18-20. század. A Podmaniczky család támogatásával épült. 1810-ben, 1876-ban, 1905-
ben, majd 1929-ben felújították.   
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Református templom ex-lege műemléki környezete (műemléki 
környezet) 

törzsszám azonosító helyrajziszám 

4030 2780 
1, 42, 43, 44/1, 44/2, 50, 51, 71, 73, 74, 218/2, 226, 227, 228, 230, 
593  
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I.3.3.   A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek és a nyilvántartott régészeti 
lelőhelyek [1. Örökségvédelmi vizsgálat; a)]2 

I.3.3.1. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

I.3.3.1.1. Azonosítatlan régészeti lelőhelyek 

Általában azok a lelőhelyek tartoznak ebbe a kategóriába, melyekről korábbi feljegyzések, 
múzeumokban szórványként kezelt régészeti leletek szólnak, vagy – mint Tiszaföldvár esetében – 
az itt élők emlékezete őrizett meg régmúltról tanúskodó adatokat, nevezetesen a falu határában 
egykor még állott, azóta sajnálatosan elhordott, elpusztult halom (halmok) képét. Nevük 
fennmaradt, pontos helyük azonban feledésbe merült, mégsem hagyhatjuk, hogy mindörökre 
elvesszenek, azonosításukról még nem mondtunk le. 

I. lelőhely, Téglagyár: 
E területről 1961-ben szórványleletek kerültek be a szolnoki Damjanich János Múzeumba. 
Közelebbi helyük ismeretlen.3 

II. lelőhely, Tobágy:  
Vaskori szkíta temetőt, valamint Árpád-kori falut semmisítettek meg – közelebbről nem ismert 
helyen.4 

III. lelőhely, Sziget: 
Újkőkori lelőhelyet ismertetett Csalog Zsolt, régész. A kevés adat és a részletes térképek hiánya 
miatt a lelőhely nem azonosítható.5 

IV. lelőhely, Masznyik-halom: 
A leírás szerint a Túri út dél ioldalán magasodik, térképi azonosítása mégis bizonytalan.6 

V. lelőhely, Montag-halom (más néven Kövér-halom): 
A leírás szerint a Túri út északi ioldalán magasodik, térképi azonosítása mégis bizonytalan.7 

VI. lelőhely, Zsigeri-halom: 
A leírás szerint a Zsigeri-tanyák és a Magtár-dűlő között magasodik. A helybeliek csak Kun-
halomnak nevezik. Térképi azonosítása bizonytalan. 8  

 

                                                 
2 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet, 14. melléklet, 1.3.3. 
3 Jelentés a tiszaföldvári kiszállásról [DJM Rég.Ad. 17-68.] KÖH azonosító: 25466. 
4 Jelentés a tiszaföldvári kiszállásról [DJM Rég.Ad. 17-68.] KÖH azonosító: 25467. 
5 Jelentés a tiszaföldvári kiszállásról [DJM Rég.Ad. 17-68.] Jász-Nagykun-Szolnok megyei lelőhelyek 
adatfelvételi lapja [NyTI-2716/2003] KÖH azonosító: 25468. 
6Tóth Albert: Szolnok megye tiszántúli területének kunhalmai. A Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve, Zounuk 3 
(1988) Szerk.: Botka János, Szolnok, 1988. 349-410. 401-402.; Jász-Nagykun-Szolnok megyei lelőhelyek 
adatfelvételi lapja [NyTI-2716/2003] KÖH azonosító: 32948. 
7Tóth Albert: Szolnok megye tiszántúli területének kunhalmai. A Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve, Zounuk 3 
(1988) Szerk.: Botka János, Szolnok, 1988. 349-410. 401-402.; Jász-Nagykun-Szolnok megyei lelőhelyek 
adatfelvételi lapja [NyTI-2716/2003] KÖH azonosító: 32949. 
8Tóth Albert: Szolnok megye tiszántúli területének kunhalmai. A Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve, Zounuk 3 
(1988) Szerk.: Botka János, Szolnok, 1988. 349-410. 401-402.; Jász-Nagykun-Szolnok megyei lelőhelyek 
adatfelvételi lapja [NyTI-2716/2003] KÖH azonosító: 32952. 
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VII. lelőhely, Községi legelő: 
Tiszaföldvárról, a nevezett határból a MNM gyűjteményébe kerültek leletek. Pontos előkerülési 
helyük ismeretlen.9 

VIII. lelőhely, Ókincsem-hegy: 
A lelőhelyről római éremlelet került a MNM-ba.10 

 

I.3.3.1.2. Feltétlenül kikerülendő, földmunkával nem bolygatható lelőhelyek 
(1. kategória) 

Az ebbe a kategóriába tartozó lelőhelyek (földvárak, kunhalmok) a természetvédelmi törvény 
értelmében is védelem alatt állnak.  

Az 1996. évi LIII. számú, a természet védelméről szóló törvény ab ovo kimondja védettségüket: 
23 § (2) bekezdés: „(2) E törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, 
víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos 
jelentőségűnek [24. § (1) bekezdés] minősülnek.” 

[f) a kunhalom olyan kultúrtörténeti, kulturális örökségi, tájképi, illetve élővilág védelmi 
szempontból jelentős domború földmű, amely kimagasodó jellegével meghatározó eleme lehet a 
tájnak; 

g) a földvár olyan védelmi céllal létesített vonalas vagy zárt alakzatú földmű, amely azonosíthatóan 
fennmaradt domborzati elemként történeti, kulturális örökségi, felszínalaktani, illetve tájképi 
értéket képvisel.] 

A halmok az ásatási eredmények alapján a rézkorban (Kr. e. 3500 – 3000 táján) Kelet-Európa 
sztyepp-vidékéről területünkre érkezett népesség síremlékei, melyeket a későbbi korokban, 
elsősorban a középkorban előszeretettel használtak megtelepedésre, templomépítésre, utólagos 
temetkezésre – akár a kunok idejében is. (Innen származik népi elnevezésük, a kunhalom is.) Az 
Alföld síkságából látványosan kiemelkedő, rendszerint kör alapú, meredek lejtőjű, különböző 
magasságú, jelentős régészeti és tájképi értéket képviselő halmok bolygatása, elhordása, alakjuk 
megváltoztatása törvényileg tilos és feltétlenül elkerülendő. 

1.lelőhely, Göti-halom: 
A település keleti határrészén, a Göti-major területén magasodik, a fák sűrűn benőtték, emiatt 
tájképileg elveszítette halom jellegét. Ennek ellenére a továbbiakban feltétlenül kikerülendő. 
Kurgán, rézkori temetkezési hely.11 

 
 
 

                                                 
9 Jelentés régészeti leletekről, Tiszaföldvár 1949. [MNM.Rég.Ad.: 31.T.I., Ltsz.: 4175.]; Lelőhelyek adatfelvételi 
lapjai Jász- Nagykun- Szolnok megyéből [KÖH 600/789/2004]  KÖH azonosító: 42396. 
10 Jelentés római éremleletről, Tiszaföldvár- Ókincsemhegy 1935. [MNM.Rég.Ad.: 190.T.III., Ltsz.: 4318.] 
Lelőhelyek adatfelvételi lapjai Jász- Nagykun- Szolnok megyéből [KÖH 600/789/2004] KÖH azonosító:42398. 
11 Tóth Albert: Szolnok megye tiszántúli területének kunhalmai. A Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve, Zounuk 
3 (1988) Szerk.: Botka János, Szolnok, 1988. 349-410. 401.; KÖH azonosító: 32947.  
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2. lelőhely, Őze-halom: 

Az település keleti határrészén, az. ún. Zsigeri-oldal dűlőben, a II. sz. főcsatorna nyugati oldalán 
magasodik. Kurgán, rézkori temetkezési hely. 12 

3. lelőhely, Töviskes-halom: 
A keleti határrészen, a Cibakházi úttól északra, az ún. Őzén-halmi dűlőben magasodik a halom. 
Kurgán, rézkori temetkezési hely.13 

13. lelőhely, Csesz árok kelti partja, halom: 
Az intenzív magaspart északi végén halom emelkedik. Talán azonos a korábban tárgyalt, 
azonosítatlanként nyilvántartott Masznyik halommal. Kurgán, rézkori temetkezési hely.14 

 

I.3.3.1.3. Megelőző feltárást igénylő régészeti lelőhelyek (2. kategória) 

4. lelőhely, Újtemető: 
A belterület nyugati határán kívül, az Újtemetőtől délre, az Érhalmi-dűlő felé vezető út északi 
oldalán. A területen ásatás is folyt az 1980-as évek elején. Több korszak települése: újkőkor Körös 
kultúra, korai rézkor, Tiszapolgár-kultúra, kisrétparti csoport, római kori szarmata és Árpád-kori 
település.15 

5. lelőhely, Ér-halom mellett: 
A várostól nyugatra fekvő homokdombokkal tagolt dűlőben található a római kori szarmata ill. 
középkori település nyoma.16 

6. lelőhely, Ér-halom: 
A várostól nyugatra fekvő homokdombokkal tagolt dűlőben található a bronzkori halomsíros 
kultúra településének, a népvándorlás kori gepidák településének és temetőjének nyomai.17 

7. lelőhely, Ér-halom mellett II.: 
A várostól nyugatra fekvő homokdombokkal tagolt dűlőben található római kori szarmata és 
népvándorlás kori gepida temető.18 

8. lelőhely, Ér-halom déli vége: 
A várostól nyugatra fekvő homokdombokkal tagolt dűlő déli részén található bronzkori, római kori 
szarmata és középkori település.19 

                                                 
12 Tóth Albert tanulmányából hiányzik, a z 1:10.000 méretarányú EOV térképen kitűnően azonosítható. KÖH 
azonosító: 32950. 
13 Tóth Albert: Szolnok megye tiszántúli területének kunhalmai. A Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve, Zounuk 
3 (1988) Szerk.: Botka János, Szolnok, 1988. 349-410. 402.; KÖH azonosító: 32951. 
14 Terepbejárás helyszíni jegyzetei Tiszaföldvárról [DJM Rég. Ad. 511-2001.]; KÖH azonosító: 36992. 
15 Tiszaföldvár, Újtemető. [RégFüz Ser. I. 37. (1984) 29-30.] KÖH azonosító: 36972. 
16  Terepbejárás helyszíni jegyzetei Tiszaföldvárról [DJM Rég. Ad. 511-2001.]  KÖH azonosító: 36974. 
17  Terepbejárás helyszíni jegyzetei Tiszaföldvárról [DJM Rég. Ad. 511-2001.]; Tiszaföldvár, Ér-halom [RégFüz 
Ser. I. 30. (1977) 36.]; Megjegyzések egy Tisza-menti gepida településről [MúzLev 55-56 (1984) 3-27.] KÖH 
azonosító: 36975. 
18  Terepbejárás helyszíni jegyzetei Tiszaföldvárról [DJM Rég. Ad. 511-2001.]; Tiszaföldvár, Ér-halom [RégFüz 
Ser. I. 30. (1977) 36.]; KÖH azonosító: 36978. 
19  Terepbejárás helyszíni jegyzetei Tiszaföldvárról [DJM Rég. Ad. 511-2001.]; Tiszaföldvár, Ér-halom [RégFüz 
Ser. I. 30. (1977) 36.]; KÖH azonosító: 36980. 
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9. lelőhely, Téglagyár 
A Téglagyár a belterület keleti felében, a Mezőhékre vezető út északi oldalán lévő agyagdomb 
területére települt. A tégla előállításához szükséges nyersanyagot a dombból kibányászott kőzet 
szolgáltatta a gyár működésének kezdetétől. A város keleti határán található Csesz-árok nevű 
vízfolyás veszi körül a Sziget nevű dűlőt, valamint körben, a külső partján, a város peremén, 
vízközeli magasparton sorakoznak a régészeti lelőhelyek. A bányát kiszolgáló agyagdomb is ezek 
közé tartozik, rajta az újkőkortól kezdődően újra meg újra megtelepedtek az otthont keresők. 
Ennek köszönhető, hogy a Téglagyár kezdettől fogva ontotta a bányászat során előkerülő régészeti 
leleteket. A szolnoki múzeum gyűjteményébe 1951-től kerültek be leletek. Végül 1976-tól 1984-ig 
Vaday Andrea, az MTA Régészeti Intézetének munkatársa végzett rendszeres ásatásokat.  

Az ásatások a nagykiterjedésű római kori szarmata telep és temető mellett, az újkőkori alföldi 
vonaldíszes kerámia kultúrájának és a vaskori kelták településének részletei mellett bronzkori telep 
ill. kút maradványait is felszínre hozták. 

Az ásatások azonban nem merítették ki a régészeti lelőhelyet; mindaddig, amíg a területen 
agyagbányászás folyik, régészeti leletek, jelenségek előkerülésére bizton lehet számítani.20 

10. lelőhely, Csesz-árok délkeleti part: 
A várostól délkeletre, a Csesz-árok magaspartján az újkőkori Körös kultúra és a szakálháti csoport, 
valamint római kori szarmata település nyomai találhatók a felszínen.21 

11. lelőhely, Homok-Óvirághegy: 
Az itt előkerült sír a kun vezető réteg temetkezései közé tartozik. A rangos személyt koporsó nélkül, 
felszerszámozott lovával, nyakában különleges fonatú ezüst nyaklánccal, azon lógó bullával együtt 
temették el. Hasonló nyakláncot eddig egyetlen dél-oroszországi kun fejedelmi sírban találtak. A 
kiemelkedő síregyüttes a szolnoki DJM állandó régészeti kiállításán látható.22 

12. lelőhely, Kalap út: 
Melléklet nélküli ismeretlen korú temetkezés, melynek leletmentését 1978-ban Raczky Pál régész 
végezte.23 

14. lelőhely, Régi temető 
A belterület keleti határán, a Csesz-árok nyugati magaspartján, a régi temető területén, a felszíni 
leletek tanúsága szerint az újkőkori Körös kultúra, az alföldi vonaldíszes kerámia és a rézkori badeni 

                                                 
20 Terepbejárás helyszíni jegyzetei Tiszaföldvárról [DJM Rég. Ad. 511-2001.]; Jelentés helyszíni szemléről, 
Tiszaföldvár 1954. [MNM.Rég.Ad.: 242.T.III., Ltsz.: 4369.]; Jelentés helyszíni szemléről, Tiszaföldvár 1954. 
[MNM.Rég.Ad.: 242.T.III., Ltsz.: 4369.]; Ásatási dokumentáció, Tiszaföldvár 1976-1984. [MNM.Rég.Ad.: 
VIII.90/1978., Ltsz.: 11448.]; [MNM.Rég.Ad.: VIII.90/1978., Ltsz.: 11446.]; [MNM.Rég.Ad.: XII.200/1979., 
Ltsz.: 11923.]; [MNM.Rég.Ad.: X.114/1980., Ltsz.: 12709.; [MNM.Rég.Ad.: V.65/1981., Ltsz.: 12925.]; 
[MNM.Rég.Ad.: VIII.88/1982.,Ltsz.: 13368.]; [MNM.Rég.Ad.: IX.136/1983., Ltsz.: 13693.]; [MNM.Rég.Ad.: 
XVI.117/1984., Ltsz.: 13974.]; [MNM.Rég.Ad.: 24.III/1985., Ltsz.: 14244.]; [MNM Rég. Ad. 304.T.IV., Ltsz.: 
4427.]; KÖH azonosító: 36981.  Ugyanezek az ásatási dokumentáció példányok a DJM Régészeti Adattárában is 
megtalálhatók. 
21 Terepbejárás helyszíni jegyzetei Tiszaföldvárról [DJM Rég. Ad. 511-2001.]; KÖH azonosító: 36987. 
22 Selmeczi László: Adatok és szempontok a kunok régészeti kutatásához Szolnok megyében [In: Régészeti-
néprajzi tanulmányok a Jászokról és a kunokról Debrecen, 1992. 5-20.; KÖH azonosító: 36989. 
23 Leletmentés helyszíni jegyzetei Tiszaföldvár, Kalap u. lelőhelyen végzett leletmentésről [DJM Rég. Ad. 1270-
2002.] KÖH azonosító: 26990 
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kultúra települése volt. A lelőhely a belterület felé tovább húzódik, a Penny áruház környékén is 
lehetett hasonló leleteket találni.24 

15. lelőhely, Túri úti dűlő: 
A szántásban római kori érem került elő, valószínűleg szarmata temető területe.25 

16. lelőhely, Homok, Kiss Mihály utca: 
A felszínen talált cserepek őskori megtelepedésre utalnak.26 

17. lelőhely, Ókincsem I. út: 
A területen római kori szarmata településnyom található a felszínen.27 

18. lelőhely (Cibakháza 3. lelőhely), Nagy-hát: 
A lelőhely Cibakháza településnél van nyilvántartva, de átnyúlik Tiszaföldvár határába. A 
lelőhelyen újkőkori, római kori szarmata és kora újkori település nyomai mutatkoznak a 
felszínen.28 

19.lelőhely, (Öcsöd 200. lelőhely), Csorcsán-halom: 
A lelőhely felszínén egykori településre utaló leletek mutatkoznak.29 

 

  

                                                 
24 Jelentés Tiszaföldvár, Régi temető lh-ről. 2005. [KÖH 600/2916/2005.]; KÖH azonosító: 52686. 
25 Tiszaföldvár, Túri úti dűlő [KÖH 600/1948/2009]; KÖH azonosító: 66142 
26 Örökségvédelmi hatástanulmány, Tiszaföldvár, Homok városrész, 2009. [KÖH 600/0749/2011]; Előzetes 
régészeti dokumentáció- Tiszazugi ivóvízminőség- javító projekt, 2013 [LLTK/521/2013]; KÖH azonosító: 
76535. 
27 Örökségvédelmi hatástanulmány, Tiszaföldvár, Homok városrész, 2009. [KÖH 600/0749/2011] KÖH 
azonosító: 76537 
28 Cibakháza-Nagy-hát 3 sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég.Ad. 911-2001.] KÖH azonosító: 30226. 
29 Öcsöd-Csorcsán-halom A/0 sz. lelőhelyen végzett terepbejárás [DJM Rég.Ad. 735-2001.]; KÖH azonosító: 
28374. 
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I.4.   A helyi építészeti örökség települési értékleltára 
I.4.1.  Településszerkezet, telekstruktúra, utcavonal-vezetés 

Történelmi településmag (településszerkezet, a telekstruktúra, az 
utcavonal-vezetés szempontjából helyi területi védelemre javasolt) 

A település északi részén található régi településmag a kétbeltelkes halmaztelepülés halmazos 
részéből kialakult településrész jellegzetes utcahálózattal, településszerkezettel. 
Jellemzői: 

- szabálytalan utcavezetés, változó, sokszor szűk utcakeresztmetszet 
- a halmazban rendszertelenül elhelyezkedő lakóházak közterületi megközelítése miatt sok 

zugutca kialakulása 
- szabálytalan alakú, többnyire elaprózódott telkek 
- nagyrészt oldalhatáron álló, (egy esetben zársorú) vegyesen előkert nélküli, illetve előkertes 

beépítés 
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I.4.2.  Utcakép, utcakép részlet 

Városháza előtti tér térfala (utcakép, utcakép-részlet 
szempontjából helyi területi védelemre javasolt) 

A Városháza előtti tér homlokzatai a településkép szempontjából védendő utcaképet képző 
együttest alkotnak. 
Meghatározó épületek: 

- Városháza 
- Kollégium 
- Református templom 
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I.4.3.  Egyéb településkarakter elemek 
 

Múzeum épület (helyi egyedi védelem) 

nyilvántartási szám cím helyrajziszám 

001. Kossuth Lajos út 101. 257 

A Podmaniczky uradalom szabadon álló, földszintes, összetett alaprajzú gazdatiszti épülete több 
fázisban épült. A legrégebbi, alápincézett része a 18. században készült el, amelyet a 19. század első 
felében kibővítettek, új helyiséget csatolva hozzá. Akkoriban lombfűrészdíszes fatornác futott 
végig a kúria homlokzatán. Az épületet az 1930-as években tovább bővítették. A kúriát 
átalakították, a főhomlokzat előtt húzódó fából ácsolt, lombfűrészdíszes tornácot lebontották, 
helyére téglapilléreken nyugvó, mellvédes tornácot építettek.  
A telek főutca felöli részén egy leányiskolát építettek. A kúria pedig tanári lakásként szolgált. A 
tornác mögötti ajtók és ablakok eredeti formájukban maradtak fenn. A főhomlokzat bal szélén 
rizalit lép ki a fal síkjából, felette háromszög-oromzat húzódik. 1978-ban átalakították az épületet. 
A hátsó homlokzat nyílászáróit kicserélték, jobb széle előtt egy erősen előre lépő rizalit áll. Az 
oldalhomlokzatokat szintén átépítették, a jobb oldali felett háromszög-oromzat látható. A több 
évtizedes használat következtében a 1990-es évekre a ház állapota megromlott. Az Európai uniós 
Társadalmi Infrastrukturális Operatív Program keretén belül 2011 és 2012 között megújult a 
Kossuth-ház. 
Az egykori leányiskola épületét a Tiszazugi Földrajzi Múzeum kapta meg 2006-ban. 
A 2011-es felújítás során rekonstruálták a főhomlokzat előtt húzódó fából ácsolt, díszes tornácot. 
Helytörténet emlék. 
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Lakóépület (helyi egyedi védelem) 

nyilvántartási szám cím helyrajziszám 

002. Kossuth Lajos út 2. 188 

A közel hatszáz évre visszatekintő szabadkéményes háztípus egyetlen megmaradt példánya a 
Közép-Tisza-vidéken és az Alföld középső részén. A szabadkéményes konyha a kutatások szerint 
a 15. században az Alföldön jelent meg elsőként és később a történelmi Magyarország nagy részén 
elterjedt. A tiszaföldvári szabadkéményes ház konyhájában megmaradt a szabad tűzön való főzésre 
használt padka, a beépített tűzhely, a konyhából fűtött szobai kemence és a boltozott 
szabadkémény részlete. 
Az épület vályogfalazatú paraszti lakóépület. Tetőfedése nád. Faoszlopos tornácainak támaszait 
deszkából készül indamotívumok díszítik. Oromzata deszka burkolatos. 
Népi építészeti emlék. 
Az épület részleges rekonstrukciója megvalósult.  
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Városháza épületének Kossuth térrel határos homlokzata  
(helyi egyedi védelem) 

nyilvántartási szám cím helyrajziszám 

006. Bajcsy-Zsilinszky út 2. 1 

A település népességének gyors növekedése szükségessé tette, hogy ügyes-bajos dolgaik intézésére 
állandó helyre költözzön a falu bírája és jegyzője. 1767/68-ban az egy évvel korábban vásárolt 
kisméretű épület helyett másik épületet „Helység Kortsma Házát" vette meg a település. Ez alá 
pincét építettek 9860 téglából. Úgy tűnik, ez az épület is szűkösnek bizonyult és 1812/13-ban új 
községházát építettek. Az épületet 5 kemencével fűtötték. 
A községházán 1888-ban „nagyobbszerű építkezés" történt de az igényeknek így sem felelt meg, 
mert az 1901. május hó 11. napján az új községháza építése kezdődött meg. Az új községház 
építése miatt, minthogy az a régi helyén építtetett, az építés tartamára a hivatalok özv. B. Nagy 
Mihályné házába helyeztettek át.  
1902. január 11-én ünnepélyesen felavatták az új községházát.    
A földszintes épületszárny eredetileg járási székház volt 1890-ben épült, az emeletes épület 
eredetileg községházának épült 1901-ben, ma városháza. 
Helytörténeti emlék. 
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Hajnóczy Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium 
Kollégium épülete (helyi egyedi védelemre javasolt épület) 

cím helyrajziszám 

Kossuth Lajos út 61. 230 

A XIX. század elejének gazdasági fellendülése a település polgárosodását is elősegítette. A község 
fiúiskolájába a debreceni Kollégiumból érkeztek a rektorok, akik még latin nyelvet is tanító igényes 
oktatást folytattak. A tiszaföldvári gimnáziumot 1947-ben alapították. Az egykori járási 
főszolgabírói épületében folyt az oktatás1950 és 1965 között. 1965-ben adták át a gimnázium 
jelenlegi épületét. A régi iskolaépület ma kollégium.  
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Római katolikus templom (helyi egyedi védelemre javasolt épület) 

cím helyrajziszám 

Kossuth Lajos út 42. 524 

A katolikus lakosság számának növekedése miatta, az Almásy és a Beniczky család adományaiból, 
1894-ben épült katolikus templom Tiszaföldváron. A kéttornyú, színes téglás templom a 
neoromán-neogótikus stílus jegyében született és Szent István király tiszteletére szentelték fel. A 
templomkertben 1938-ban állított feszület, lourdes-i barlang található, amely előtt külső oltár áll. 
A templom felszentelésének 100. évforulójára emléktáblát állítottak a templom főhomlokzatán a 
főbejárat mellett. A templom szentélyében Szűz Máriát, a sekrestyében pedig Keresztelő Szent 
Jánost ábrázoló ablak van. Az oltárkép Szent Istvánt ábrázolja, amikor a koronát felajánlja Szűz 
Máriának. 
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Kovács-kúria (helyi egyedi védelemre javasolt épület) 

cím helyrajziszám 

Tiszaföldvár-Homok, Döbrei János út 147. 4122 

A Kovácsmajornak nevezett telepet az 1910-es években vásárolták a Kovács testvérek. 
Vállalkozásuk gerincét a szőlőtermesztés jelentette. A borászat mellett, ecet- és szeszgyártással is 
foglalkoztak. A kúriafelépítése az 1930-as évekre tehető, amelynek pincéjébe egy 500 hektoliteres 
cementhordót is beépítettek. A lábazatban a pince szegmensíves záródású ablakai ma is láthatók. 
Belseje háromtraktusos elrendezésű volt. 
A 2. világháború alatt az épületet bombatalálat érte, a hátsó homlokzat sarkán álló torony ekkor 
omlott le, amelyet később nem állítottak helyre. Egy tűzeset után a kúria tetőszerkezetét 
átalakították az 1970-es években. 1996-ban az egész épületet renoválták. A magasföldszintes, 
összetett alaprajzú épület főhomlokzatán enyhén előre lépő rizalit áll, amelynek a közepén nyíló 
ajtaját toszkán jellegű féloszlopok kereteznek.  
A középrizalit előtt pedig lekerekített sarkú, kőbábos korláttal kísért lépcső fut. A főhomlokzat 
jobb sarkán nyolcszög alaprajzú, csúcsos sisakkal ellátott torony áll, amelynek oldalain keskeny, 
félköríveszáródású ablakok nyílnak. Az egyik ablakot ajtóvá alakították, elé pedig lépcsőt építettek. 
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I.4.4.  Építményrészlet, alkalmazott anyaghasználat, tömegformálás, homlokzati 
kialakítás 
 

Tiszaföldvár téglagyártására vonatkozóan hiteles adat csak a XVIII. századtól van. Egykori leírás 
szerint az 1787-ben épült református templom téglákból és „kétskei kövekből..." épült. 
A földbirtokosok kastélyai és kúriái és nagyrészt téglából épültek, pl. a Gött-kastély, a Beniczky- 
kúria.  
Saját téglaégetővel bírt a Podmaniczky család is, amely 1728-tól birtokolja Földvár területét. A 
paraszti építkezésekben nincs nyoma a téglából való építésnek, mivel azt csak az egyházak és a 
földesurak tudták megvásárolni, illetve előállítani. Körükben a „vert fal" és a vályog volt 
használatos. A tiszaföldvári „Halesz" nevű, egykori Tisza-ártérre levezető keskeny, lejtős utca 
téglafala az 1870-80-as években már megvolt. Valószínűleg ennek anyaga már nem az uradalmi 
égetőből származik. 

Számottevő téglatermelés Tiszaföldváron egy tőkés jellegű részvénytársaság működése idején indult 
meg. 1872-ben a Tiszaföldvári Polgári Társulati Alap veszi haszonbérbe a községi téglaégetőt, amely 
1949-ig termelt (1945 után a Tiszaföldvári Földműves-szövetkezet kezelésében volt). 1893. 
szeptember 20-án veszi meg az Alap a Balogh Lázár által felkínált téglagyárat, amelynek a területén 
épül fel a későbbiekben a ma is üzemelő téglagyár a város északi részén, a vasútállomástól egy 
kilométerre. Az 1910ben alapított gyár sokáig (1951) csak kézi vetésű volt.  

A kézi téglavetés kemény mesterség. A kibányászott agyagot a mai vályogvetőkhöz hasonlóan 
kapával vágták, lábbal taposták és gyúrták, addig, amíg a már korábban beáztatott agyag el nem 
ázott teljesen, illetve képlékennyé nem vált. A munkanap mindig a „sár" készítésével kezdődött. 
Általában hárman dolgoztak együtt, de legtöbbször egy-egy család állt össze (10-12 család dolgozott 
a téglagyárban). A formázok rendszerint nők vagy gyerekek voltak. Egy jól összeszokott csoport 
1000-1500 darab téglát tudott elkészíteni naponta. A lapjára állított tégla egy napig száradt, ezután 
hordták be a „sutnyik" (szárítószín) alá. Az égetésre a téglagyár külön szakembereket fogadott fel, 
s mivel akkor még nem volt kemence, az égetés is másképp történt. A teljesen kiszáradt téglákat 
egy kb. 4x6 méteres alapú, felfelé szűkülő, kb. 5-6 méter magas gúlába rakták fel. A téglák között 
hézagokat hagytak, hogy a tűz egyenletesen égesse át őket. Egy hétig tartott az égetés, amely éjjel-
nappal folyt. 

A téglagyárat 1952-ben korszerűsítették. Az éves gyártási időtartam maximum kilenc hónap, mivel 
csak fagymentes időben folyik termelés. Az emberek is szezonálisan dolgoznak, Földváron a fő 
idényben 44 ember. Télen ez a létszám 10-12 főre csökken.  

Az 1980-as években még 8-12 millió tégla az éves termelés, míg az 1990- es évekre ez lecsökken 
évi 4-5 millió égetett darabra. 1991-ben viszont 6,5-1 millió darab a gyár termelése.  
A téglagyár később a mezőtúri központú ALTEK Kft tulajdonába került. Termékskálájuk széles, 
tömör és lyukas téglák, különböző falazóblokkok, burkoló és idomtéglák stb., de egyedi 
megrendelésre is dolgoztak.  

A 19-20. század középületei – de jelentős számban a lakóépületek is – az igényes homlokzatképzés 
eszközeként előszeretettel alkalmazták a homlokzati burkolótéglák, klinker téglák gazdag 
formaválasztékú idomtéglákkal kiegészített készletét. A háború előtti épületek, műemlékek 
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helyreállításához szükséges nagyméretű téglát is gyártottak, így az épületek felújítása során mind a 
szerkezeti építőanyag, mind a homlokzatképző anyag rendelkezésre állt. 

A város épületeinek homlokzata ma is őrzi ennek időszaknak a nyomát, sok helyen találkozhatunk 
lábazatburkolatként, homlokzatburkolatként, nyíláskeretezésként, párkánytagozatként, vagy 
kerítésen, járdákban jó minőségű téglaelemekkel. 
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I.4.5.  Táj- és kertépítészeti alkotás, egyedi tájérték, növényzet 

Ártézi kút (helyi egyedi védelem) 

nyilvántartási szám cím helyrajziszám 

003. Kossuth tér 73 

A 1894-ben fúrt, 266 m mélységű ártézi kút a Közép-Tisza vidék 6. kútjaként fúrták az egészséges 
ivóvíz-ellátás biztosításáért. Jelenleg nem működik. 
Helytörténeti emlék. 
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Vízmedence (helyi egyedi védelem) 

nyilvántartási szám cím helyrajziszám 

004. Kossuth tér 73 

Egy községi jegyzőkönyv szerint 1896-ban épült. Valószívűleg a mellette lévő ártézi kút szerves 
része volt, azzal együtt az egészséges vízellátást szolgálta. Emellett pihenési, felüdülési célt is 
szolgált. Jelenleg nem működik. 
Helytörténeti emlék. 
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Kocsányos tölgy (helyi egyedi védelem) 

nyilvántartási szám cím helyrajziszám 

005. Kossuth tér 73 

Tiszaföldvár Kossuth terén álló kocsányos tölgy (Quercus robur) 1894-óta veti árnyékát a város 
központjában. A fát közvetlenül a település első ártézi kútja mellé ültették. A monda szerint 
Kossuth Lajos ehhez a fához kötötte lovát mikor Tiszaföldváron járt. Valószínűbbnek tartott az 
az állítás, hogy a forradalmár halálának emlékére ültették. A ma már több mint 120 éves fa 
karakteres szerepet tölt be az óváros 4500m2-es parkjában. 
A fa a tér DK-i sarkában helyezkedik el közvetlen kapcsolatban az alatta található díszkúttal. 
Méretbeli szépségét a lombkoronájának terebélyessége adja, mintsem egekbe törő magassága. 

A fa és a díszkút is egyaránt helyi védelem alatt áll 2002-óta. Helytörténeti emlék. 
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I.4.6.  Szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor 
 

Kossuth-szobor (helyi egyedi védelemre javasolt szobor) 

cím helyrajziszám 

Kossuth tér 73 

Egyalakos magyar történelmi személyt ábrázoló bronzszobor. A szobor maga kiemelkedik a 
környezetéből, ugyanis kőtalapzaton helyezték el.  

A Kossuth szobor építését az akkor erősen 1848-as érzelmű Tiszaföldvár lakossága határozta el. 
A szobor költségének alapját a lakosság teremtette elő. A szobor elkészítésére Poroszlay Sándor 
tiszaföldvári születésű szobrászmester kapott megbízást. A szobrot 1914. május 2-án avatták fel 
az akkori piactéren. A tér nevét is megváltoztatták Ferencz József térről Kossuth Lajos térre. 
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I. világháborús emlékmű (helyi egyedi védelemre javasolt szobor) 

cím helyrajziszám 

Kossuth Lajos út 523 

A Kossuth Lajos utca és az O. Nagy Benjámin utca kereszteződésében kialakított parkban 
találhatóak a két világháború hőseinek emlékére állított mementók. Az Őrszem című alkotás 
Kallós Ede munkája, melyet 1931. október 25-én avattak fel. Az 5 méter magas műkőből készült 
oszlopon álló bronz katonaalak egyik kezében puska, figyelő tekintetét pedig a távolba irányítja. 
A talapzaton körben a Nagy Háború tiszaföldvári hősi halottainak nevét vésték. A főoldalon pedig 
Szathmáry István (1877-1944) költő sorai olvashatók:  
"Hirdesse ez emlék mindörökre élnek / kik honukért haltak, a dicső vitézek. / S ott lesik a vártán, mikor üt 
az óra / nagy szabad hazáért új szent riadóra!” 
Az emlékművet 2016-ban felújították. 
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Feszület a rom. kat templom kertjében (helyi egyedi védelemre 
javasolt képzőművészeti alkotás) 

cím helyrajziszám 

Kossuth Lajos út 42. 524 

A római katolikus templom kertjében álló kőkeresztet 1938-ban állították a Magyarországon 
megrendezett Eucharisztikus világkongresszus alkalmából, valamint Szent István király halálának 
900. évfordulója tiszteletére. 
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Feszület a 442. sz. főút mellett (helyi egyedi védelemre javasolt 
képzőművészeti alkotás) 

cím helyrajziszám 

Külterület, 442. számú főút mellett 0101/6 

A 442-es út mellett álló kereszt felirata: 
AMIT A TÖRTÉNELEM VIHARA LEROMBOLT, 

MI ÚJJÁÉPÍTETTÜK 2005 JÚLIUSÁBAN. 
FELSZENTELTE: TAMÁSI JÓZSEF PLÉBÁNOS 

"URAM JÉZUS LÉGY VELÜNK"! 
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II. A rendezés során tervezett változtatások hatáselemzése 

II.1. A települési értéktárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és 
középtávon tervezett változtatások ismertetése 

Adatszolgáltatásként megkapott fejlesztési elképzelések: 

- Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal épületének széles körű, a kor igényeinek megfelelő 
energetikai felújítása. 

A beruházás elemei: utólagos külső oldali hőszigetelés; külső nyílászáró csere; hőtermelő rendszer 
átalakítása (kondenzációs kazán, talajszondás hőszivattyú); HMV rendszer korszerűsítése (indirekt 
tároló); hőleadó rendszer korszerűsítése (acéllemez lapradiátor + fan coil); világítási rendszer 
korszerűsítése; akadálymentesítés. 

- Tiszazugi Földrajzi Múzeumnak kisléptékű fejlesztése, egykori parasztházból bemutatóhely 
kialakítása (tiszazugi otthon), az ingatlan udvarán „Mesekert” tematikus játszótér kialakítása. 

Tiszaföldvár Város Önkormányzata a múzeum turisztikai vonzerejének növelése, turisztikai 
palettájának bővítése érdekében a korábban megvásárolt egykori parasztházból bemutatóhelyet – egy 
„tiszazugi otthont” –, az ingatlan udvarán „Mesekert” tematikus játszóteret alakít ki.  
A játszótér területe közvetlenül kapcsolódik a múzeum már meglévő Természettudományi tanulmány 
kertjéhez. A projekt megvalósulása hozzájárul a helyi épített örökségi értékek feltárásához. A projekt 
keretében megvalósul a helyi épített örökséget képviselő épület történeti rekonstrukciója, bemutathatóvá 
tétele. A lakóépületben kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek kerülnek kialakításra. A 
bemutathatóságot szolgáló eszközök – viselhető, tapintható, kipróbálható tárgyi eszközök, replika 
enteriőrök (korhű, nem eredeti, kipróbálható bemutatáshoz), bemutatást segítő informatikai eszközök – 
kerülnek beszerzésre. A fogadó környezet és feltételek megújulása, a kínálat bővülése elsősorban a 
családokat és a gyermekeket célozza meg. A fejlesztés hozzájárul a település turisztikai potenciáljának 
erősítéséhez, a szezonalitás csökkentéshez, a turisták tartózkodási idejének növekedéséhez. 

- Homoki Óvoda felújítása. 
A projekt keretében megvalósul a tiszaföldvári Homoki Óvoda (Döbrei János út 129. hrsz: 4122) 
fejlesztése. Felújításra kerül a meglévő óvoda épületének 650 m2-es tetőfelülete, megépül 196 m2 hasznos 
alapterületű bővítmény, melyben létrejön egy korszerűen felszerelt melegítőkonyha, egy 102 m2 alapterületű 
közösségi terem, megvalósul az épület akadálymentesítése, kialakításra kerül egy akadálymentesített WC. 
Összességében 125 férőhely fejlesztése történik meg. 

- Túri úton ipari ingatlanok szennyvízellátása, vízellátása. 
Beruházás tárgya a Túri úton ipari ingatlanok szennyvízellátása, vízellátása. Az ivóvíz ellátása a Túri 
úton található meglévő vezetékre történő csatlakozás kiépítésével biztosítható. A tervezett ipari terület 
kommunális szennyvíz elvezető csatorna hálózata nincs kiépítve. Itt gravitációs rendszerű szennyvíz 
elvezető csatorna létesül egy központi közterületi átemelővel. Az átemelő műtárgyba összegyűjtött 
szennyvizet a tervezett szivattyúk segítségével nyomott vezetéken a Mártírok útján lévő meglévő 
szennyvízcsatorna végaknájára tervezzük rákötni. 
Az Önkormányzat a tervezett csatornákat és vezetékeket Tiszaföldvár K-i területén a 442. sz. főút jobb 
oldalán vezetve, valamint a 442 sz. közutat és a vasúti síneket keresztezve a 4628 sz. úttal párhuzamosan 
vezetve a bal oldalon tervezi megépíteni ezzel kívánja a szennyvízelvezetést és ivóvíz szolgáltatást biztosítani 
a vállalatok és cégek részére, ezzel is fejlesztve a terület infrastrukturális feltételeit. 
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- Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár központjában.  
A Kossuth Lajos út - Mártírok út – Virág út által alkotott négyágú csomópontban, új körforgalmi 
csomópont, gyalog járda és új kerékpárút kiépítése, valamint a műszaki fejlesztéshez kapcsolódóan 
szemléletformáló program megvalósítása.  
A projekt rövid távú, konkrét célja: - tovább fejleszteni a település kerékpárút hálózatát; - új körforgalmi 
csomópont kiépítésével forgalomcsillapítás, és baleset megelőzés a forgalmasabb útszakaszon; - közlekedéssel 
kapcsolatos szemléletformáló program megvalósítása. 
A projekt hosszú távú átfogó célja: - a településen a balesetmentes és biztonságos közlekedési feltételek 
megteremtése - a településen élők körében az alternatív és a környezetbarát közlekedési kultúra elterjesztése 
- a tematikus nyomvonalhoz való csatlakozás, környezet óvása, ösztönzés a mozgásra, az egészségesebb 
életre.  

- Podmaniczky út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése. 
A csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésével a mélyebb területekről is elvezetésre kerülne a felgyülemlett 
csapadékvíz az ott élők tulajdonának védelme érdekében. A csatornázás a felesleges csapadékvíz 
elvezetésével biztonságosabbá teszi az ingatlanokat, kiszámíthatóvá a gazdasági tevékenységet. Az utak 
állapotát jelentősen javítja, hogy csapadékos időben nem áll meg a víz az úttest mentén és nem áztatja az 
út altalaját. A járdák víztelenítése a gyalogos közlekedést is megkönnyíti. A tervezett beruházás egyben a 
közterület rendezés eszköze és lehetősége is, tekintettel arra, hogy a kivitelezés során a csatornaépítés 
befejezését követően tereprendezés is megvalósul, amely a későbbiekben zöldfelület létesítésével egységes és 
esztétikus utcakép kialakítását teszi lehetővé. 

- Zöld Város, Városi Főtér kialakítása Tiszaföldváron.  
A fejlesztés célja a belváros zöldfelületeinek, közterületeinek megújítása, funkcióbővítése, közösségi terek 
létesítése. A városközpont arculatának átalakítása egyik kiemelt feladata Tiszaföldvár Város 
Önkormányzatának. A fejlesztés szükségessége mellett szól, hogy a belvárosi rész zöldfelületei megújításra 
szorulnak, valamint jelentős lakossági, társadalmi igény mutatkozott annak funkcióinak bővítésére, 
közösségi terek létesítésére. Tiszaföldvár Város Önkormányzata nemcsak szociális, lakosságmegtartó 
típusú fejlesztést kíván elősegíteni, hanem olyan városközpont kialakítást és megújítást, amelynek célja 
éppen a városközpont új gazdasági, közösségi és szociális funkciók megjelenésének támogatása és a meglévő 
funkciók megerősítése. A tervezett fejlesztéssel jelentős lépést tesz Tiszaföldvár belvárosának agora jellegű 
kialakítása és teljes körű megújítása felé, ezzel is tovább erősítve a stratégiai megalapozottságú és évek óta 
zajló városközpont megújítási folyamot, amelynek eredményeként a város imázsa már az eddigiekben is 
sokat javult. 
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II.2. A II.1. pontban szereplő változások hatása 

II.2.1. A régészeti örökségre gyakorolt hatások 

A Tiszaföldvári Önkormányzat által tervezett fejlesztések, beruházások tekintetében megszületett 
a döntés. Az önkormányzat a település közigazgatási határán belül 7 helyen tervez fejlesztést, 
beruházást. A II.2. fejezetben leírt általános tendenciának megfelelően valamennyi a belterületre 
esik. 

Vegyük hát sorra ezeket. 

Belterület 

• 1. beruházás: Körforgalom és közlekedési létesítmények építése Tiszaföldvár 
központjában 

Helyszín: A belterület központjában a Mártírok útja (4628 – Tiszaföldvár-Mezőtúr 
összekötő út) és a Kossuth Lajos út (4633 – Martfű-Cserkeszőlő összekötő út) 
kereszteződésébe tervezik. 

A kiviteli tervből kiolvasható, hogy a beruházás fontos, a jelenlegi beépített felszín 
megváltoztatásával járó beavatkozás: új aszfaltburkolat, járdacsatlakozások gyalog- és 
kerékpárút, valamint térburkolattal kialakítandó parkoló építését, valamint a kapcsolódó 
beruházásokat, úm. tűzvédelem, katasztrófavédelem, világítás, az úttal kapcsolatos egyéb 
építmények stb. irányozza elő. A felsorolásból tehát nyilvánvaló, hogy a felszínt jelentős 
mértékben meg fogja bolygatni.  

— A leendő körforgalom – bár a település központjában található, földrajzi fekvését tekintve azonban mégis 
a város keleti partszéléhez közel fekvő területre esik. Ez a tény önmagában véve is régészeti lelőhely jelenlétét 
feltételezi, a 14. sz. Régi temető (Öregtemető) közelsége pedig bizonyossá teszi. A lelőhely pontos kiterjedését 
éppen a beépítettség miatt nem lehetett körülhatárolni, de pl. a Penny áruház környezetében talált leletek 
alapján bizonyosra vehetjük, hogy kiterjed a part-éltől távolabb eső telkekre is. Ha a beruházás 
megvalósításra kerül, feltétlenül szükségesnek látszik Előzetes Régészeti Dokumentáció készítése, mely a 
jogszabály szerint próbaásatást ír elő.  

E kérdésben azonban örökségvédelmi az szakhatóság dönt, mint ahogy abban is, hogy a 
próbaásatás a kivitelezéssel egyidejűleg is megvalósítható-e. A szakhatóság Tiszaföldvár 
esetében: Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság, Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei illetékességi területtel. 

• 2. beruházás: Városi főtér kialakítása –Zöld város projekt 

Helyszín: A belterület központja, a főtér. A kiviteli tervből kiolvasható, hogy a beruházás 
fontos, a jelenlegi beépített felszín megváltoztatásával járó beavatkozás, amennyiben 
útépítési- és útburkolat felújítási munkával járó projekt. Újonnan kiépítésre kerül többek 
között a rendezvénytér, mely a körforgalom tengelyében helyezkedik el, melynél a térburkolat 
alá cseretalajt kell beépíteni  

— A helyszín az előzőhöz közel fekvő, a régészeti örökség szempontjából hasonló földrajzi fekvésű terület. 
Az említett 14. lelőhely (Régi temető /Öregtemető/) újkőkori és rézkori telepjelenségei nagy valószínűséggel 
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ide is átnyúlnak. Ha a beruházás megvalósításra kerül, feltétlenül szükségesnek látszik Előzetes Régészeti 
Dokumentáció készítése, mely a jogszabály szerint próbaásatást ír elő.  

E kérdésben azonban az örökségvédelmi szakhatóság dönt, mint ahogy abban is, hogy a 
próbaásatás a kivitelezéssel egyidejűleg is megvalósítható-e. A szakhatóság Tiszaföldvár 
esetében: Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság, Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei illetékességi területtel. 

• 3. beruházás: Ipari ingatlanok szennyvíz- és ivóvíz- ellátása 

Helyszín: A Túri úton lévő ipari területen, az eddig hiányzó szennyvízcsatorna kiépítése a 
cél. Az ivóvíz-ellátást pedig a meglévő vezetékekre történő csatlakozással kívánják 
megvalósítani. Mindezekhez egy darab szennyvízátemelő létesítése szükséges. 

 —Mivel a beruházás a felszín bolygatásával jár, a régészeti örökséget veszélyeztetheti. Régészeti lelőhelyet 
azonban a tervezett fejlesztés területén egyelőre nem ismerünk. A felszín viszonylag keskeny nyomvonalon 
való bolygatása miatt elegendőnek látszik a földmunkát kísérő régészeti szakfelügyelet.  

E kérdésben azonban az örökségvédelmi szakhatóság dönt. A szakhatóság Tiszaföldvár 
esetében: Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság, Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei illetékességi területtel. 

•  4. beruházás: A Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal épületének energetikai 
felújítása 

Helyszín: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló, 
Tiszaföldvár, Bajcsy-Zsilinszky út 2. hrsz. 1) Polgármesteri Hivatal épülete 

— A beruházás nem a felszín bolygatásával valósul meg, ennélfogva a régészeti örökségre nézve nem jár 
veszéllyel.  

(E kérdésben az örökségvédelmi szakhatóság dönt: Tiszaföldvár esetében: Járási Építésügyi 
és Örökségvédelmi Hatóság, Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok megyei illetékességi területtel) 

• 5. beruházás: Múzeumturisztika 

Helyszín: A Tiszazugi Földrajzi Múzeum, Tiszaföldvár, Kossuth utca 101. 

A fejlesztés a múzeum kisléptékű fejlesztését teszi lehetővé, amelynek hatására újabb, 
komplex tematikus termékcsomaggal bővül a múzeum és a település programkínálata. 
Tiszaföldvár Város Önkormányzata a múzeum turisztikai vonzerejének növelése, turisztikai 
palettájának bővítése érdekében a korábban megvásárolt egykori parasztházból 
bemutatóhelyet – egy „tiszazugi otthont” –, az ingatlan udvarán „Mesekert” tematikus 
játszóteret alakít ki. A játszótér területe közvetlenül kapcsolódik a múzeum már meglévő 
Természettudományi tanulmány kertjéhez. A projekt megvalósulása hozzájárul a helyi épített 
örökségi értékek feltárásához.  

A projekt keretében megvalósul a helyi épített örökséget képviselő épület történeti 
rekonstrukciója, bemutathatóvá tétele. A lakóépületben kiállító és bemutatóterek, 
többfunkciós helyiségek kerülnek kialakításra. A bemutathatóságot szolgáló eszközök – 
viselhető, tapintható, kipróbálható tárgyi eszközök, replika enteriőrök (korhű, nem eredeti, 
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kipróbálható bemutatáshoz), bemutatást segítő informatikai eszközök – kerülnek 
beszerzésre. A fogadó környezet és feltételek megújulása, a kínálat bővülése elsősorban a 
családokat és a gyermekeket célozza meg. A fejlesztés hozzájárul a település turisztikai 
potenciáljának erősítéséhez, a szezonalitás csökkentéshez, a turisták tartózkodási idejének 
növekedéséhez.  

— A beruházás a felszín csekély bolygatásával jár az ingatlan udvarán kialakítandó játszótér 
kialakításával. A régészeti örökségre nézve sem jár számottevő veszéllyel. A munkálatokat kísérő régészeti 
szakfelügyelet azonban mindenképpen javasolható, tekintve, hogy az egész település régészeti érdekű 
területnek tekinthető.  

E kérdésben azonban az örökségvédelmi szakhatóság dönt. A szakhatóság Tiszaföldvár 
esetében: Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság, Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei illetékességi területtel. 

• 6. beruházás: Óvoda fejlesztés 

Helyszín: Homoki óvoda (Döbrei János út 129. hrsz 4122). A projekt keretében megvalósul 
a tiszaföldvári Homoki Óvoda (Döbrei János út 129. hrsz:4122) fejlesztése. Felújításra kerül 
a meglévő óvoda épületének 650 m2-es tetőfelülete, megépül 196 m2 hasznos alapterületű 
bővítmény, melyben létrejön egy korszerűen felszerelt melegítőkonyha, egy 102 m2 
alapterületű közösségi terem, megvalósul az épület akadálymentesítése, kialakításra kerül egy 
akadálymentesített WC. Összességében 125 férőhely fejlesztése történik meg. 

 — A fejlesztés, mivel új épületszárny létesítésére is sor kerül, részben a felszín bolygatásával jár, s így 
régészeti örökséget is veszélyeztethet. Régészeti lelőhelyet azonban a tervezett fejlesztés területén egyelőre nem 
ismerünk. A munkálatokat kísérő régészeti szakfelügyelet azonban mindenképpen javasolható, tekintve, 
hogy az egész település régészeti érdekű területnek tekinthető. 

E kérdésben azonban az örökségvédelmi szakhatóság dönt. A szakhatóság Tiszaföldvár 
esetében: Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság, Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei illetékességi területtel. 

• 7. beruházás: Csapadékvíz elvezetés 

Helyszín: Tiszaföldváron a 261 hrsz (Podmaniczky út), 5578/1 hrsz (Ószőlő Fő út), 2125/1 
hrsz, 2125/2 hrsz (Kossuth Lajos út), 5711 hrsz (Remény út), 0311 hrsz, 0309 hrsz, 0313 
hrsz, 0324 hrsz önkormányzati, valamint állami tulajdonú területek. A csapadékvíz elvezető 
rendszer kiépítésével a mélyebb területekről is elvezetésre kerülne a felgyülemlett csapadékvíz 
az ott élők tulajdonának védelme érdekében. A csatornázás a felesleges csapadékvíz 
elvezetésével biztonságosabbá teszi az ingatlanokat, kiszámíthatóvá a gazdasági 
tevékenységet. Az utak állapotát jelentősen javítja, hogy csapadékos időben nem áll meg a víz 
az úttest mentén és nem áztatja az út altalaját. A járdák víztelenítése a gyalogos közlekedést 
is megkönnyíti. A tervezett beruházás egyben a közterület rendezés eszköze és lehetősége is, 
tekintettel arra, hogy a kivitelezés során a csatornaépítés befejezését követően tereprendezés 
is megvalósul, amely a későbbiekben zöldfelület létesítésével egységes és esztétikus utcakép 
kialakítását teszi lehetővé. 
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— A műszaki leírásból kiderül, hogy a fejlesztés a felszín bolygatása nélkül nem valósítható meg, s így 
régészeti örökséget veszélyeztethet. Régészeti lelőhelyet azonban a tervezett fejlesztés területén egyelőre nem 
ismerünk. A munkálatokat kísérő régészeti szakfelügyelet azonban mindenképpen javasolható, tekintve, 
hogy az egész település régészeti érdekű területnek tekinthető. 

E kérdésben azonban az örökségvédelmi szakhatóság dönt. A szakhatóság Tiszaföldvár esetében: 
Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság, Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok megyei illetékességi 
területtel. 

 

II.2.2. A történeti településre, település- és tájszerkezetre gyakorolt hatások 

A II.1. pontban ismertetett fejlesztések egy része érinti a történelmi településrész, mely jelen 
örökségvédelmi hatástanulmányban helyi területi védelemre javasolt terültként szerepel.  

A Polgármesteri Hivatal helyi egyedi védelemmel érintett épületének energetikai felújítása során 
különös figyelemmel kell lenni az épület jelenlegi megjelenésének megőrzésére mind a nyílászárók 
cseréje kapcsán (nyílásosztók, méretek, szín), mind a homlokzati felületek (burkolatok, tagozatok, 
színek) kialakítása során. Az épület meghatározó eleme mind a történelmi településrésznek, mind 
a főtérnek, és mint a helyi középületekre jellemző tégla-burkolatos architektúra szép példája, a 
fontos szerepe van a történelmi településkép megőrzésében, a helyi értékekre összpontosító 
szemléletformálásban.  

A Múzeum (helyi egyedi védelemmel érintett épület) kismértékű fejlesztése az épület megjelenését 
nem érinti, a fejlesztés elemeként megvalósuló népi lakóépület történeti rekonstrukciója során 
különös figyelemmel kell lenni az épület hagyományos megjelenésének visszaállítására, 
hagyományos anyagok, szerkezetek alkalmazására. A fejlesztés a helyi területi védelemre javasolt 
terültkén valósul meg, a hozzájárul a helyi épített örökségi értékek feltárásához, bemutatásához, 
ezáltal szintén fontos a szemléletformáló szerepe. Törekedni kell arra, hogy a rekonstrukció során 
olyan épület jöjjön létre, amely jó példája lehet a történelmi településrészre jellemző 19. századi 
lakóépületeknek. 

A város központját, annak közterületeit két fejlesztés érinti (Körforgalom és közlekedési létesítmények 
építése, Zöld Város, Városi Főtér kialakítása). Az érintett településrész egyrészt a helyi területi 
védelemre javasolt terület része, másrészt helyi egyedi védelemre javasolt értékeknek ad helyet. 
Mindezek figyelembevételével fontos mind a történelmi településkép, mind a történelmi 
településszerkezet megőrzése. A tervezett fejlesztések tervezése, megvalósítása során figyelemmel 
kell lenni az történelmi településszerkezet megőrzésére, az értéktárban szereplő helyi védett elemek, 
illetve helyi védelemre javasolt elemek környezetének védelmére, úgy, hogy azok megjelenése 
továbbra is jól érvényesüljön, ezáltal a településképben betöltött szerepük ne sérüljön.  

 

II.2.3. A települési értéktárban szereplő műemléki értékekre gyakorolt hatások 

A tervezett fejlesztések nem érintik a települési értéktárban szereplő műemléki értékeket. 
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III. Értékvédelmi terv 

III.1. Az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok és 
követelmények 
 

A kulturális örökség védelméért felelős miniszter általános javaslatai a következőek: 

- Az elektronikusan átadott tudományos adatszolgáltatás információi a javaslatban tájékoztató 
adatként szerepeljenek, tekintve, hogy a védettségről miniszteri rendelet intézkedik.  

- A védett ingatlanok térképi megjelenítését, a területi lehatárolás módját a Jász-Nagykun-  
Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztályával célszerű egyeztetni.  

- A fejlesztésre, változtatásra vonatkozó javaslatok és a szabályozás egyaránt vegye  
figyelembe a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.), valamint a 
kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 
(Övr.) előírásait, különös tekintettel ez utóbbi 21. § (3) bekezdésében foglaltakra, amely szerint 
a földmunkával járó beruházásokkal a régészeti lelőhelyeket el kell kerülni. Amennyiben az 
elkerülés nem lehetséges, teljes felületű feltárást írható elő, ami mind a beruházás bekerülési 
költségeit, mind a kivitelezés időtartamát megnöveli. A Kötv. 13. § (1) értelmében védetté 
nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan tevékenységet folytatni, amely a lelőhelynek 
akár részleges állapotromlását eredményezheti. Az Övr. 53. § (1) bekezdése értelmében a 
védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen örökségvédelmi engedély szükséges a 30 cm mélységet 
meghaladó földmunkához, illetve nyilvántartott régészeti lelőhelyen a régészeti emlék 
megóvási, konzerválási munkálataihoz.  

- A település kulturális öröksége sérülékeny, meg nem újuló erőforrás, amelynek minden  
egyes eleme feltétlenül megóvandó, ezért azok elhelyezkedését, védelmét a vonatkozó  
javaslatban prioritásként szükséges figyelembe venni.  

- A régészeti lelőhelyek, valamint a műemlékek szabályozásáról a kulturális örökség védelméről 
szóló 2001. évi LXIV. törvény gondoskodik.  

- A helyi védett értékek védelmével kapcsolatos részletes szabályozásra önkormányzati rendelet 
keretében van lehetőség.  

 

III.2. Önkormányzati feladatok 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében a település helyi területi 
védelemmel érintett területeit, helyi egyedi védelemmel érintett elemeit, valamint a védettséggel 
kapcsolatos részletszabályokat az önkormányzat önálló településképi rendeletben állapítja meg. A 
településképi rendelet a településképi arculati kézikönyvvel (kézikönyv) összhangban készül. A 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 43/B. § (3)-(4) bekezdései értelmében a polgármester gondoskodik a kézikönyv és 
a településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő 
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felületet működtetéséről. Az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett 
véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselő-testülettel, ezután a képviselő-testület dönthet a 
kézikönyv, illetve a településképi rendelet módosításáról. 

Az értékleltárban szerepeltetett létesítmények értékeit érintő fejlesztési, rendezési és hasznosítási 
típusú feladatok meghatározása: 

- Az örökségvédelem elemei közül a régészeti lelőhelyekkel jelentkezett ütközés jó néhány 
esetben. Az érintett régészeti lelőhelyek esetében kármentést szolgáló feltárások 
elvégzésével kell számolni, mint ahogy a nyomvonalas infrastruktúra kiépítésénél is régész 
jelenlétét kell alapul venni.  

- A helyi értékek beazonosítása, a fejlesztésekkel ütközést nem mutat. Védelmük éppen  
fennmaradásukat szolgálja, ezért a fejlesztési elképzelések között helyi művi értékeket 
veszélyeztető javaslat nem szerepel.  

Az értékvédelemre irányuló tevékenységek prioritásainak meghatározása, ütemezése, felelőseinek 
megnevezése: 

- A helyi identitás erősítése, a művi értékek megőrzése tekintetében kiemelten kezelendő 
prioritás a művi értékvédelem.  

- Az értékvédelemre irányuló tevékenységek ütemezésük sorrendjében:  
-  helyi művi értékek beazonosítása,  
-  helyi művi érték-megőrzés támogatási formáinak számbavétele,  
-  helyi értékvédelmi rendelet megalkotása, karbantartása,  
-  védelmi intézkedések kidolgozása, karbantartása,  
-  önkormányzati feladatkör helyi művi értékvédelemmel érvényre juttatásával való 

kibővítése. 
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IV. Összefoglalás 

Tiszaföldvár község 8034 hektár területű. A belterület ideális földrajzi adottságai miatt gyakorlatilag 
mindenütt számítani lehet régészeti lelőhelyek előfordulására. Ahogy a város neve is sugallja, egykor 
földvár is állhatott a helyén. Erre utal az evangélikus templom építésekor betemetett védelmi árok. 
Mindezen tények ellenére, mivel módszeres lelőhelyfelderítés eddig nem folyt a területén, nagyon 
kevés a régészeti lelőhelyek száma.  

A kunhalmokat felgyűjtő Tóth Albert tanulmányában sorra megnevezte a kiemelten védett 
kurgánokat, a mellékelt térkép nagy léptéke miatt azonban utólagos azonosításukra kevés adat áll 
rendelkezésünkre. 

Az azonosított halmok száma négy (1., 2., 3. és 13.sz. lelőhelyek), melyeken minden, a felszínt bolygató 
fejlesztés tilos. A többi (15 db) nyilvántartott lelőhelyen – amennyiben a felszín bolygatásával járó 
fejlesztések érinteni fogják azokat – a törvény megelőző régészeti feltárást ír elő. A megelőző 
régészeti feltárást a beruházáshoz készült Előzetes Régészeti Dokumentáció adataival kell 
alátámasztani. 

Az örökségvédelemmel kapcsolatos kérdésekben azonban mindenkor a Járási Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hatóság állásfoglalása a mérvadó. 

Régészeti érdekű területet a falu hiányos kutatottsága miatt indokolt lenne kijelölni. Az I. fejezetben 
kifejtett okok miatt azonban csak a belterület egészét jelölöm meg régészeti érdekűnek, ahol az 
ismert intenzív, több korszakon át lakott lelőhelyek a város kedvező földrajzi fekvésének minden 
időben érvényesülő hatását szemléltetik.  

Fontos tudnivaló, hogy soha nem tudhatjuk, mi rejlik a földben — nemcsak a felsorolt helyeken, 
hanem bárhol a felszín alatt megbújhatnak leletek. Ezért a földmunkával járó beruházásoknál 
mindenkor figyeljenek a földből kiforduló tárgyakra, apró cseréptöredékekre, kövekre, csontokra, 
s jelentsék előkerülésüket a helyi jegyzőnél vagy a megyei hatókörű szolnoki Damjanich János 
Múzeumban. 

Végezetül felhívjuk a figyelmet arra, hogy – a régészeti lelőhelyekre vonatkozóan – a régészeti 
örökségvédelmi hatástanulmány a címlapon ill. az alul feltűntetett időpontban érvényes állapotot 
tükrözi. A régészeti kutatások a megye területén továbbra sem állnak meg, a fenti településrégészeti 
kép ezért módosulhat. 

 

Szolnok, 2018. április 23. 
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1. melléklet 
 

Tiszaföldvár régészeti lelőhelyei 

(Magyarázat a mellékletekhez)  

Összesítő táblázat: 

- Az első oszlopban a lelőhelyek sorszáma szerepel 

- A második oszlopban a dűlőnév 

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

- A negyedik oszlopban a szükséges ill. javasolt intézkedés 

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

- A hatodik oszlopban a lelőhely középponti EOV koordinátái 

- A hetedik oszlopban a lelőhely tengerszint feletti magassága 

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

- A kilencedik oszlopban a KÖH azonosítási száma – amennyiben szerepel az 
adatbázisban. 



Tiszaföldvár régészeti lelőhelyei

Szám Dűlőnév Lelőhely jellege Intézkedés
EOV térkép-

lap

Koordi-

náták

(x; y)

Tszf.          

m

A lelőhely 

állapota
KÖH   azonosító

I. Téglagyár Szórványlelet 25466

II. Tobágy
Temető

Telep
25467

III. Sziget Telep 25468

IV. Masznyik-halom Halom 32948

V. Montag-halom Halom 32949

VI. Zsigeri-halom Halom 32952

VII. Községi legelő Szórványlelet 42396

VIII. Ókincsem-hegy Éremlelet 42398

Szám Dűlőnév Lelőhely jellege Intézkedés
EOV térkép-

lap

Koordi-

náták

(x; y)

Tszf.          

m

A lelőhely 

állapota
KÖH   azonosító

1 Göti-halom Halom
Feltétlenül 

kikerülendő
47-231

747565;

180374
92 32947

2 Őze-halom Halom
Feltétlenül 

kikerülendő
47-233

745859;

179234
89,4 32950

3 Töviskes-halom Halom
Feltétlenül 

kikerülendő
47-233

747644;

177623
86,7 32951

13
Csesz-árok K-i 

partja
Halom

Feltétlenül 

kikerülendő
47-142

743923;

183842
89,5 36992

Szám Dűlőnév Lelőhely jellege Intézkedés
EOV térkép-

lap

Koordi-

náták

(x; y)

Tszf.          

m

A lelőhely 

állapota
KÖH   azonosító

4 Újtemető Telep
Megelőző 

feltárás
47-142

740440;

182293
85-86 36972

5 Ér-halom mellett Telep
Megelőző 

feltárás
47-142

739863;

183005
84-85 36974

6 Ér-halom Telep
Megelőző 

feltárás
47-142

739563;

183083
84-86 36975

7 Ér-halom mellett II. Telep
Megelőző 

feltárás
47-142

739415;

183234
84-86 36978

Nyilvántartott azonosítatlan lelőhelyek

Nem lokalizálható

Feltétlenül kikerülendő lelőhelyek (1. kategória) 

Megelőző feltárást igénylő nyilvántartott lelőhelyek (2. kategória)

Nem lokalizálható

Nem lokalizálható

Nem lokalizálható

Nem lokalizálható

Nem lokalizálható

Nem lokalizálható

Nem lokalizálható

1



Tiszaföldvár régészeti lelőhelyei

8 Ér-halom déli vége Telep
Megelőző 

feltárás
47-142

739361;

182946
84-86 36980

9 Téglagyár
Telep

Temető

Megelőző 

feltárás
47-142

742848;

182347
87,5 36981

Szám Dűlőnév Lelőhely jellege Intézkedés
EOV térkép-

lap

Koordi-

náták

(x; y)

Tszf.          

m

A lelőhely 

állapota
KÖH   azonosító

10
Csesz-árok, 

délkeleti part
Telep

Megelőző 

feltárás
47-142

743702;

183182
87,5 36987

11 Homok-Óvirághegy Fejedelmi sír Feltárva 47-144
741770;

178887
88 36989

12 Kalap-út Temető
Megelőző 

feltárás
47-142

741210;

182867
89-90 36990

14 Régi temető Telep
Megelőző 

feltárás
47-142

742031;

182511
89,5 52686

15 Túri úti dűlő
Szórványlelet

Temető

Megelőző 

feltárás
47-231

746255;

183800
87 66142

16
Homok

Kiss Mihály utca
Telep

Megelőző 

feltárás
47-142

742327;

180913
87 76535

Szám Dűlőnév Lelőhely jellege Intézkedés
EOV térkép-

lap

Koordi-

náták

(x; y)

Tszf.          m
A lelőhely 

állapota
KÖH   azonosító

17 Ókincsem I. út Telep
Megelőző 

feltárás
47-142

741611;

180201
88 76537

18

(Cibakháza 

3. )

Nagy-hát Telep
Megelőző 

feltárás
47-141

737722;

182209
86 30227

19

(Öcsöd 

200.)

Csorcsán-halom Telep
Megelőző 

feltárás
47-234

750669;

179354
89,4 28374

Megelőző feltárást igénylő nyilvántartott lelőhelyek (2. kategória)

Megelőző feltárást igénylő nyilvántartott lelőhelyek (2. kategória)

2


