
Eperjes község szentestől 26 km-
re, Csongrád megye északkeleti 
részén, a Békés megyei határ men-
tén terül el. Tipikus alföldi 
település ősgyepekkel, csodálatos 
vizes élőhelyekkel. Igazi, szép alföl-
di környezetben fekszik, ahol 
puszták, kisebb erdők váltogatják 
egymást. A település körüli puszták 
Királyság és Újváros területe a 
középkorban népes helységek 
voltak. Királyság nevét Mátyás ki-
rály emlékére kapta. 1954-től 
pedig önálló községgé alakult Eper-
jes néven. 

 

Eperjes település ideális pihenést 
biztosít a nyüzsgő városokból el-
szakadni kívánó, nyugalomra és 
természetre vágyó családoknak, 

baráti társaságoknak.  

 EPERJES  

 

A falu határában megvalósult az 1000 hektáros 
Királyság-puszta helyi védettségűvé nyilvání-
tása. A terület csodálatos élővilágával fontos ré-
szét alkotja a Körös-Maros Nemzeti Park mel-
lett a vidék természeti értékeinek. Biológiai sokfé-
leségével, az áthaladó Alföldi Kéktúra útvonallal 
jó lehetőséget teremt a természet szerető érdeklő-
dők számára. A túra Nagymágocs felől ér be Eper-
jesre, majd onnan Szarvas felé folytatódik. 

 
 

Igazi turisztikai központtá nőtte ki magát a Király 
tó és a körülötte lévő kert, ami rengeteg lehe-
tőséget nyújt az ide látogatók számára. Minden 
kedden, csütörtökön, hétvégén és ünnepnapokon 
várjuk a horgászni vágyókat. A nyári szezonban 
havonta egyszer éjszakai horgászatot tartunk, és 
halászlevet készítünk. A tó melletti Mocsár Lokál 
elnevezésű vendéglátóhelyen válthatnak napije-
gyet, a hozzánk látogatók. A frissítő italokon kí-
vül, hamburgert és pizzát lehet vásárolni a büfé-
ben, amiben lakossági felajánlásokból kis tájház 
alakult ki. A gyűjtemény folyamatosan gyarap-
szik.  
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EPERJES 
Az egyhektáros tóhoz leg-
alább 2 hektárnyi zöldfe-
lület tartozik. A füves, fás 
részen van játszótér, ke-
mence, szalonnasütők, 
bográcsos főzőhely is. A 
szabadtéri kemencénk 
mindenki számára elérhe-
tő. Családoknak, baráti 
társaságoknak a horgá-
szat mellett bográcsozási 
lehetőség is adott. A tó-
ban nemcsak horgászni 
lehet, hanem vízi bicikliz-
ni is. A Mocsár Lokál mel-
letti 2 szobás panzióban 
pedig a szállás lehetőség 
is biztosított. A magával 
ragadó környezet ideális 
esküvői szertartások meg-
tartására.  

A község kulturális élete a Veres Péter Faluházra kon-
centrálódik.  Az Eperjesi Kéknefelejcs Népdalkör kitűnő 
eredményeivel öregbíti a település hírnevét országos 
fellépéseivel. A művelődési házban a szabadidős 
tevékenységek mellett a kulturális és szórakozási le-
hetőséget biztosító programok egyre nagyobb 
számban jelennek meg.  

A kellemes vidéki környezet Önt 
és kedves családját is el fogja 

varázsolni. 

Minden év júniusában Szent 
László napja alkalmából ren-
dezzük meg a falunapot, a tó 
melletti rendezvénysátorban, 
ami a legtöbb látogatót hívja 
a településre. A 2015 óta két 
napos rendezvényen minden 
korosztály számára kínálunk 
programot.  

A faluban országos szin-
ten is ritkaságszámba 
menő ökumenikus temp-
lom épült. A Szent Lász-
lóról elnevezett modern 
stílusú, dísztéglával bur-
kolt, szép épületben a he-
lyi katolikus, református 
és evangélikus gyülekezet 
tartja istentiszteleteit. 

Igazán kellemes kikap-
csolódási lehetőséget 
nyújt a község szívében 
található Szent László 
Park, ahol a fák árnyé-
kában a szökőkút csobo-
gásában is gyönyörköd-
hetnek az erre látogatók.  
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