
Csontok kerültek elı Sáp-halomnál 

Szentes - Csontokat szántottak ki a Szentes és Szegvár között álló Sáp-halomnál. 
Bár már végeztek itt régészeti kutatásokat, még nem tárták fel teljesen a 
területet. 

A Szentes és Szegvár között álló Sáp-halom állapotát 
nem elıször rontja a mezıgazdasági tevékenység, de 
egyelıre dacol az idıvel. Legutóbb a tavaszi mővelés 
idején az eke csontokat fordított ki. A szakemberek 
40 ezerre becsülik a valaha létezett kunhalmok 
számát hazánkban, ma ennek csupán töredéke van 
meg, ám ezeknek is alig fele ép. Pusztulásukat 
részben az erózió, részben a gondatlanság okozza. 
 
– A régészeti törvény értelmében 30 centiméteres 
mélységig szabad mővelni ezeket a területeket. A 
Sáp-halmon sajnos nincs olyan ritka növény- vagy 
állatvilág, amely indokolttá tenné, hogy kivonják a mővelésbıl – mondta Béres Mária, 
a Koszta József Múzeum igazgatója. 
 
– Ilyenkor nem tilthatják meg, csak ajánlhatják a gazdának, hogy ne mővelje, a 
kiesett termésért kompenzációt kérhet. Másrészrıl: szerintem a domboldalon a 
munka olyan nehézkes, ami miatt talán meg sem éri ott megmővelni a földet. Ebben 
a konkrét esetben úgy tapasztaltuk, hogy a megengedettnél mélyebben szántották a 
talajt. Jóindulatú hozzáállással meg lehetne óvni ezeket a régészeti szempontból 
felbecsülhetetlen értékő területeket – mondta az igazgató. A Sáp-halmon a 19. 
század végén Csallány Gábor végzett kutatásokat, de még nem tárták fel teljesen. A 
terület a közelmúltban gazdát cserélt, a tulajdonossal nem sikerült felvenni a 
kapcsolatot. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  
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Nem elıször fordul elı a múlt kincseinek megbolygatása a Szentes melletti 
kunhalmon. Csalog József régész 1960-ban feljegyezte: a Sáp-halom oldalán 
csontvázakat szántottak ki. A helyszínen kiderült: feltehetıleg 12–13. századi temetı 
van ott. A szakemberek szerint a halom közvetlen környékén volt egy eddig 
azonosítatlan Árpád-kori templomos falu is. 
 
A Körös–Maros Nemzeti Park munkatársa telefonon elmondta: a kunhalmok kiemelt 
természetvédelmi oltalmáról egy 1996-os törvény rendelkezik. Bár azok védettek, a 
szabályozás nem egyértelmő. A parknak nincs hatósági jogköre, nem tudnak ilyen 
esetben fellépni. Hasonló helyzetben azt javasolhatják a gazdának: kapcsolódjon be a 
MePAR területalapú támogatási rendszerbe. 
 
A májusi szentesi önkormányzati testületi ülésen Szabó Zoltán Ferenc jobbikos 
képviselı hívta fel a figyelmet a Sáp-halom állapotára. Szenti Szabolcs rendırségi 
sajtóreferens érdeklıdésünkre elmondta: ismeretlen tettes ellen folyik nyomozás 
természetkárosítás gyanúja miatt.  

Zöldell a vetés Sáp-halom oldalában.  
A szerzı felvétele

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Ezt is megértük - kitiltották a 
kamionokat Szeged belvárosából

Két évszak marad Magyarországon?
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Szegedi kaszkadır a halálgömb ura

hirdetés   

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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