
We’ve offered the Raleigh community 
space-saving solutions for the past 10 
years. We recommend Northwind Traders 
to anyone who will listen to us.  They 
helped us reclaim over 700 square feet of 
our house!” - Annie D. Balitmore 

EPERJES 
Csongrád Megye 

 

Eperjes község Szentestől 26 km-
re, Csongrád megye északkeleti 
részén, a Békés megyei határ men-
tén terül el. Tipikus alföldi település 
ősgyepekkel, csodálatos vizes élő-
helyekkel.  

Eperjes település ideális pi-
henést biztosít a nyüzsgő 

városokból elszakadni kívá-
nó, nyugalomra és termé-
szetre vágyó családoknak, 

baráti társaságoknak. 

 

A kellemes vidéki környezet 
Önt és kedves családját is el 

fogja varázsolni. 



Rendezvények, programok 
A község kulturális élete a Veres Péter Faluházra 
koncentrálódik.  A művelődési házban a szabad-
idős tevékenységek mellett a kulturális és szóra-
kozási lehetőséget biztosító programok egyre 
nagyobb számban jelennek meg.  

Minden év júniusában Szent László napja alkal-
mából rendezzük meg a falunapot, a tó melletti 
rendezvénysátorban, ami a legtöbb látogatót hívja 
a településre. A 2015 óta két napos rendezvé-
nyen minden korosztály számára kínálunk progra-
mot. 

Augusztus 20-án 
készül a kemencé-
ben sült házikenyér.  

Teltház a falunapi 
rendezvénysátor-
ban. 

Bográcsozás a tó-
parton, csendes, 
nyugodt környezet-
ben.  

Várjuk településünkre! 

Az egyhektáros tóhoz legalább 2 hektárnyi zöld-
felület tartozik. A füves, fás részen van játszótér, 
kemence, szalonnasütők, bográcsos főzőhely is. 
A szabadtéri kemencénk mindenki számára elér-
hető. Családoknak, baráti társaságoknak a hor-
gászat mellett bográcsozási lehetőség is adott. A 
tóban nemcsak horgászni lehet, hanem vízi bicik-
lizni is. A Mocsár Lokál melletti 2 szobás panzió-
ban pedig a szállás lehetőség is biztosított. A 
magával ragadó környezet ideális esküvői szer-
tartások megtartására.  

Királyság–puszta 

Településünkről 
A terület csodálatos élővilágával fontos részét 
alkotja a Körös-Maros nemzeti Park mellett a 
vidék természeti értékeinek. Biológiai sokfélesé-
gével, az áthaladó Alföldi Kéktúra útvonallal jó 
lehetőség teremt a természetszerető érdeklődők 
számára. A túra Nagymágocs felől ér be Eperjes-
re, majd onnan Szarvas felé folytatódik. 

Király tó, Mocsár Lokál 
Igazi turisztikai központtá nőtte ki magát a Király 
tó. Minden kedden, csütörtökön, hétvégén és 
ünnepnapokon várjuk a horgászni vágyókat. A 
nyári szezonban havonta egyszer éjszakai horgá-
szatot tartunk, és halászlevet készítünk. A tó mel-
letti Mocsár Lokál elnevezésű vendéglátóhelyen 
válthatnak napijegyet, a hozzánk látogatók.  

Kapcsolatfelvétel 
Eperjes Község Önkormányzata 
Petőfi  u. 1. 

06 63/455-527  
Mocsár Lokál 

Király tó 

Szent László Templom  

Szent László Templom 
A faluban országos szinten is ritkaságszámba 
menő ökumenikus templom épült. A Szent Lász-
lóról elnevezett modern stílusú, dísztéglával 
burkolt szép épületben a helyi katolikus, reformá-
tus és evangélikus gyülekezet tartja istentisztele-
teit. 


