Kecskemét
és

térsége
települései

Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület
Köszöntő

Bács-Kiskun megye dinamikusan fejlődő székhelye Kecskemét. Az Alföld szívében a Duna-Tisza közi
Homokhátságon fekvő megyeszékhely sajátságosan magyar mezőváros, amelynek gazdasági jelentősége és
munkaerő felszívó ereje meghatározó a térsége szempontjából. Olyan nagy magyaroknak volt szülővárosa, mint a
Bánk bán írójának, Katona Józsefnek, a világhírű zeneszerző-, zenepedagógusnak, Kodály Zoltánnak. Neves
képzőművészeket ihletett meg településünk, híres építészek tervezték épületeit, sajátságos hangulatúvá varázsolva a
várost.
A város és vonzáskörzetének fejlődését meghatározta a tanyás településszerkezet, ahol már évszázadok óta
földműveléssel, pásztorkodással, a Tisza partján halászattal foglalkoztak.
A térség az ország életében betöltött gazdasági - regionális szerepköre ma is jelentős. Napfényben az ország
leggazdagabb területe a mienk, ennek köszönhetően a leggazdagabb területet is mondhatjuk magunkénak a
színvonalas szőlő- és gyümölcstermesztésben. A „kecskeméti” kajszibarack, és a belőle készített barackpálinka
világhírnévre tett szert. A környező települések szőlőtermesztésének köszönhetően borkultúránk részét képezik az
ország bortérképének. Hagyományok ápolása ugyanúgy része a kultúrának, a helyi kézművesek ma is ápolják a régi
mesterségek, szalma- és kosárfonás, mézeskalács-készítés, a kékfestés tudományát. A térség lakossága
népdalkörökben, citerazenekarokban őrzi a zenei hagyományokat. Az ideérkező vendégek a lovastanyákon lovascsikós bemutatókon pillanthatnak be a múlt életképeibe, a tanyák éttermeiben kóstolhatják meg a tradicionális
magyar konyha ízeit. A jól szervezett, jól kiépített vendéglátó- és turisztikai pontok idevonzzák a világ minden
pontjáról a látogatókat.
A betakarítás az év fontos eseménye a térségben. A szőlőtermesztéshez kapcsolódó ünnepi szokások, a szüreti
felvonulások szinte minden település fontos programját képezik. Ennek a terményünnepnek része a Hírös 7
Fesztivál is, ahol az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesülethez tartozó települések bemutatkoznak
terményeikkel, hagyományőrző tevékenységeikkel. Helyet kap az Aranyhomok Térségi Tanyai Termék Vásár, ahol a
kistermelők kínálják igényes portékájukat, népszerűsítve ezzel is a kulináris és kézműves hagyományainkat.
Ismerje meg izgalmas, magával ragadó tájainkat, a kiskunsági puszták, a buckák világát, és a rónák fővárosát,
Kecskemétet!

Tóth János
Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület
elnökhelyettes

Ballószög
„A fejlődő falu Európában.”

Ballószög a kiskunsági Homokhátságon helyezkedik el, Kecskeméttől, a megyeszékhelytől 5 km-re délnyugatra.
A település 36,280 hektárnyi területen fekszik. Lakosságszáma 2013-ban 3455 fő, 2015. január 1-jén 3512 fő, amely
Kecskeméthez való közelsége miatt folyamatosan növekedik. Népességünk gyarapodása a belterületi rész erőteljes
terjeszkedésének köszönhető. Községünket meglehetősen gyors gazdasági fejlődés jellemzi: 91 egyéni vállalkozás,
86 társas vállalkozás működik, 17 közülük egészen nagy jelentőséggel bír. Ballószög természeti és idegenforgalmi
vonzerőkkel rendelkezik. A mintegy 540 ha erdőterületen és 400 ha réten ma is sok állatfaj talál magának életteret,
búbosbanka, egerészölyv, fogoly, stb. A népi mesterségek több képviselője is jelen van és alkot.
A községben a gyermekek megfelelő színvonalú nevelésére-oktatására nagy hangsúlyt fektetnek, emellett
Sportcentrum valamint a Faluház a kulturális rendezvények, szakkörök színtereként minden ballószögi lakos
számára nyitva áll. A településen orvosi, fogorvosi ellátás, gyógyszertár is rendelkezésre áll.
Ballószög tiszta, rendezett, hűen tükrözi az ott élők igényességét maguk és környezetük iránt. Az önkormányzat a
rendelkezésére álló költségvetési lehetőségei szerint törekszik a település folyamatos fejlesztésére, szépítésére, amely
hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy a község ﬁatal generációja helyben maradjon, és ez ösztönözheti a
keresőképes lakosság betelepülését is.
A település jelentős vonzerőt jelenthet a Kecskemétről, mint nagyvárosból a tisztább, nyugodtabb falusias
környezetet előnyben részesítő kiköltözők számára.

Helyi értékek:
Hetényi Pincészet, Demeter József „DeJó” író; Trencsényi-Csiha Tímea néptánc oktató; Zrínyi mézeskalács;
Ambrus Lajos festőművész; Gróf Zoltán festőművész; Hagyományőrző Népdalkör; Égi Csodaszarvas
Hagyományőrző Egyesület; Nyúl Zoltán fogathajtó; Nyúl Katalin fogathajtó; Gáspár Zoltán fogathajtó; Ballószögi
Lovas Klub; Boros Attila vőfély; Hajnal János juhtenyésztő; Csővári Hella kézműves; Szűcsné Sáfár Kinga
kézműves; Vancsai Lajosné kézműves; Dóka Zsolt kistermelő; Ágasi Lóca - népi bútorkészítés; Ácsné Fehér Piroska
- Fehér Péter méz; Gyarmati Róbert - málna termelés; Virágudvar Bt; Geredy Péter ökogazda; Fekete Judit népi
gyógyászat, Krasnyánszky Piroska kemence készítő;

Látnivalók:
Református templom, Katolikus templom, Faluház időszaki kiállításai, Aranykor Termálfürdő

6035 Ballószög, Rákóczi út 15. Tel.: 76/573-022
www.balloszog.hu, balloszog-hivatal@balloszog.hu

,,
Felsolajos
„Élje át Ön is a Homokhátság
kalandjait Felsőlajoson!”

Felsőlajos a Bács-Kiskun megye északi határán, a kiskunsági Homokhátság térségében, Kecskeméttől 20 km-re
északnyugatra található. Lakosságszáma 939 fő. Területe 1141 ha. A település az 1900-as években vasúti
megállóhelyéről és tanyai iskoláiról vált ismertté. A tanyák őslakossága kun és Jászberényből idetelepült jász, de
évtizedek alatt a népesség összetétele jelentősen megváltozott. Az itteni futóhomok, melyet a helybeliek csak „
posza homoknak” neveztek, szerény megélhetést nyújtott az itt élő családoknak. Jelentős volt az állattartás, a „közös
legelő”elnevezést ma is őrzi a külterületi lakott hely melynek neve „Közös”. A település központi részén az ún.
„Besenyi földön” felépült sorházakat nevezték „Pucok falunak”. Az elnevezés onnan ered, hogy úgy emelkedtek ki
ezek a házak a puszta síkságból, mint a „pucok” túrások. Ez volt a mai közösség magja. Felsőlajos kialakulását az
1929-ben Amerikából hazatelepült Máthé József alapozta meg, aki ott ismerkedett meg különös almafajtákkal, úgy
mint jonatán, golden, starking. Hazatérve eldöntötte, hogy Magyarországon is elterjeszti e fajták termesztését,
kereste a helyét a telepítésnek, így akadt rá a felsőlajosi pusztaságra. Ez a homok alkalmas almafajták termesztésére.
50 hold földterületen kezdett hozzá az ültetvény létrehozásához, ezzel életlehetőséget teremtve az itt élő
embereknek.
1958-ban kapott a település rendezési tervet, ezt követően Lajosmizse-Közös néven tanyaközponttá vált, majd
1986. január 1. napjával Felsőlajos néven községgé alakult.

Látnivalók:
Faluház, Központi park és Tájház, Szent László katolikus templom,

Turisztikai értékek:
A felsőlajosi Új Tanyacsárdában az ide látogatók az alföldi táj romantikus természeti kincseiben
gyönyörködhetnek. „Egy szelet a pusztából” és a varázslatos lovasbemutatók helyszíne. KrisztinaVendégház az Új
Tanyacsárda lovas komplexum szomszédságában, MAGÁN ZOO Állat- és Szabadidő Park jelenleg beépített és
körbejárható területe 10 hektár. 26 állatfaj több mint 300 egyede látható. Idilli Pihenő Parkban lovas programokban
vehetnek részt Nagy Tibor világhírű fogathajtó bajnok vezetésével.

6055 Felsőlajos, Iskolau.12. Tel.:06/76356949
www.felsolajos.hu, felsolajos@felsolajos.hu

Fülöpháza
„Fülöpháza, a szél formálta
mozgó homokbuckák hazája”

A község Kecskeméttől nyugatra, az 52-es út közelében fekszik, lélekszáma 948 fő.
A település lakossága a tatárok elől menekülő nomád kunoktól származik, akiket Fülöp püspök térített át a
keresztény hitre, ezért emlékére a vidéket Fülöpszállásként kezdték nevezni a korábbi Buzogányszállás helyett. A
tatárjárás, majd a török hódítás teljesen elpusztította a lakó közösséget, majd 1745-ben a lakatlan legelőként használt
területet Fülöpszállás megváltotta. Az óriási területtel rendelkező Fülöpszállás lakott része volt Fülöpháza puszta,
melynek fejlődése elmaradt az anyaközségétől. 1945-ben nyilvánították községgé Fülöpháza pusztát.
Történelmi emlékként őrzi a település az egyik tanya mellett található templomromot, valamint további
nevezetessége a településnek a szikes, gyógyhatású Szappanszék, amely a vizét a Kondor tóból kapta, azonban az
időjárás igencsak befolyásolja állapotát. Fülöpházán megváltozott a gazdálkodás és a szántóföldi
növénytermesztés és állattartás mellett a homokon elkezdődött a szőlőtermesztés is. A községben a lakosság
túlnyomó többsége ma is mezőgazdaságból és állattenyésztésből igyekszik megélni. Helyben a munkalehetőség
csekély, így Kecskemét viszonylagos közelsége oldja meg a foglalkoztatások zömét, többen dolgoznak a
szomszédos Kerekegyházán is.
A kisközségben aktív civil élet zajlik, sport és lovas egyesület fogja össze a sportolni vágyókat, továbbá kulturális
egyesület is működik a településen, a Magyarországi Tanyákon Élők Egyesülete célja a vidéken élők és
mezőgazdasággal foglalkozók életkörülményeinek javítása. Továbbra is meghatározó az itt élők életében a tanyasi
termékek termelése és bemutatása a falusi és egyéb rendezvények keretében. A település életében hangsúlyosan
szerepel a tanyai vendégfogadás, mely elsősorban a természeti látnivalókra alapul, a település határában fekvő, a
Kiskunsági Nemzeti Park részét képező, védett Fülöpházi buckavidékre és a nádas Kondor tóra, amelynek
gazdag madárvilága vonzza a turistákat. A csendes természeti környezetben több tanyai vendégház, lovastanya
fogadja a kikapcsolódni vágyó turistákat.

Látnivalók:
Báránypirosító tanösvény (Bucka-vidék, Kondor-tó), Naprózsa Természetvédelmi Oktatóközpont, Erdei Iskola,
Lovasudvar, gasztronómia - Somodi Tanya Kemence, park Lovas fogatok versenye augusztusban

Helyi kézművesek, iparosok:
Molnár Imre - méz, Pál Gáborné házi sajt készítő, Czingel Mihály házi jellegű hústermék előállító, Fodor Géza

6042 Fülöpháza, Kossuth u. 5 Tel.:76/377-182,76/546-054
www.fulophaza.hu, polghiv@fulophaza.hu

Fülöpjakab
„Nálunk otthon vagy"

Fülöpjakab 1111 lakosú kistelepülés Bács-Kiskun megyében, Kiskunfélegyháza és Kecskemét között.
A község már a honfoglalás előtt is lakott volt, egy avar kori település és temető, továbbá egy Árpád-kori
templomrom, temető és a hozzájuk kapcsolódó település romjai kerületek elő a feltárások során. De volt itt kun,
kapitányi székhely is. A község a török kor után Kecskemét, majd Fülöpszállás, legvégül pedig Félegyháza
pusztájaként éledt újjá. 1954-ben leválasztották az anyatelepülésről és a szomszédos Majsajakabszállással
összevonva Kunszállás néven szerveztek itt községet. Az 1960-as népszámláláskor még 2800-an éltek a területen, a
sok száz hektáron termelt szőlő és gyümölcs családok százainak garantált biztos megélhetést. A szőlőkultúra súlyát
jelzi, hogy a mai napig is a község egyes határrészeit a „hegy” elnevezéssel illetik, utalva a szőlőhegyekre (Ring-hegy,
Mayer-hegy, Zsidó-hegy, Jakabi-hegy). Az 1989-ben lett önálló település Fülöpjakab.
Kecskemét, Kiskunfélegyháza, az M5-ös autópálya, a kiskunfélegyházi csomópont közelsége, jó
megközelíthetősége, a bugaci puszta szomszédsága, a tanyák tagolta alföldi táj szépsége, valamint az itt élő emberek
hallatlan szorgalma, vendégszeretete, jelenti községünk legfőbb vonzerejét. Önkormányzatunk olcsó építési
telkekkel, ipari területtel igyekszik kedvező feltételeket teremteni az itt letelepedni szándékozók illetve befektetők
számára.
Ma 1111-en laknak itt a Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti területen. A föld szeretetét apáiktól örökölték a
fülöpjakabiak. Ma is sokan gazdálkodnak, termelnek a határban. Biogazdáik országos hírnévre tettek szert kitartó
munkájuknak köszönhetően. Virágzik a tanyavilág, sokszínű a közösségi élet, a kis közösségben erős és hatékony
civil szervezetek működnek, a település segíti a vállalkozások fejlődését.

Biotermelők:
Gyöngyösi Sándor biogomba termesztő, Nemes Mátyás biokertész, Polyák Ökogazdaság

Civil szervezetek:
Alfa'94 Szabadidős Klub, Fülöpjakabi Sportegyesület, Fülöpjakabi Őszidő Nyugdíjas Klub, Fülöpke a
Gyermekekért Alapítvány

6116 Fülöpjakab, Alkotmány u.1.Tel:76/587-619
www.fulopjakab.hu, hivatal@fulopjakab.hu

Helvécia
„Szeretettel várjuk a magyarországi
„Svájcban”, Helvécián!”

A település a megye északi részén, Kecskeméttől 7 km-re délnyugatra, a Duna és Tisza közti homokhátságon
fekszik.Helvécia területén honfoglalás előtt szarmaták laktak. A közeli ásatások alapján errefelé lehetett az avar
birodalom központja. A szultáni birtok Kecskemét térségében elpusztult települései közé tartozott a Ballóság és
Therekegyháza puszta. A török hódoltság után a vidék sokáig lakatlan maradt, Kecskemét Ballószög nevű
pusztájának része lett. A városba menekült lakosság azonban megtartotta vidéki birtokait, így alakult ki a
tanyarendszer. Az 1870 után a történelmi borvidéket elpusztító ﬁloxéravész értékelte föl a gyökértetűtől védett
homoki területet. Nevét és határainkon túli ismertségét azonban egy svájci születésű pedagógusnak köszönheti,
Wéber Edének, aki 1892-ben 2000 holdas szőlőtelepet létesített „Helvécia” néven. Az azóta eltelt közel 125 év alatt a
lakosok száma megközelítőleg 5000 főre emelkedett. A falu településszerkezete sajátos, két, egymástól 3-km-re
fekvő, nagyjából azonos népességű településrészből – Helvécia-Ófalu és Szabó Sándor-telep vagy Újfalu – áll,
utóbbi az egykori állami gazdaság lakótelepe volt. Négy oktatási intézmény, három orvosi rendelő, Mikrotérségi
Szociális Szolgáltató Központ, védőnői szolgálat, Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér, nagyközségi könyvtár,
gyógyszertári szolgáltatás segíti az itt lakók minőségi ellátását. A vidékies jellegből adódóan még ma is foglalkoznak
mezőgazdasági termeléssel. A Hegede kertészetben évelő és örökzöld növényeket termesztenek hazai és külföldi
piacokra egyaránt. A Müller kertészetből vágott virágok és örökzöldek kerülnek a kereskedelembe. A szőlő,
gyümölcs és zöldség termelők közül Balogh Károly szőlő, Göbölyös Károly burgonya termelése ismert a
településen és környékén. A Fajtakísérleti Intézetben különleges szőlő fajtákat nemesítenek és termesztenek.
Kisebb termelőink is minőségi paprikát, őszibarackot, szilvát, mézet, hagymát állítanak elő. AM-ZSO pékségünk
friss pékáruval, Tóth József hentesáruval elégíti ki az igényeket.

Látnivalók
Kerekes Ferenc szobrász alkotóháza, Géró Udvar, Géró György szobrász háza, kiváló lehetőséget teremt a népi
építészet megismerésére, Nagyboldogasszony katolikus templom, református templom, Bagolyvár, Fehértó és
környéke, Ludastó és környéke

Szállás
A Wéber tanyán két felújított ház áll szállásként a vendégek rendelkezésére.

6034 Helvécia Sport utca 42. Tel.:76/579-084
www.helvecia.hu, e-mail:hivatal@helvecia.hu

Jakabszállás
„Jakabszállás a tanyák, a puszták és
a vendégszerető emberek hazája.”

Jakabszállás Kecskeméttől délre 17 km távolságban az 54-es főút mellett fekszik, melyen mindig
torlódásmentesen megközelíthető a város. Ennek előnye, hogy közel van mind a megyeszékhelyhez, mind az M5-ös
autópályához. A jó közlekedési lehetőséget biztosítja a gyakori buszközlekedés is. Az Árpád-kor óta lakott település
a török hódoltság korában elnéptelenedett, területe pusztává vált. A fő foglalkozás a pásztorkodás volt 1895-ig, a
puszta kiosztásáig. A 20-60 holdas területeken fokozatosan áttértek a mezőgazdaságra, ez felgyorsította a népesség
növekedését, és a birtokos községekből származó zsellérek szereztek itt földet. Jakabszállás 1922-ben lett önálló
község Szabadjakabszállás néven, majd 1926-ban kapta mai nevét.
A kecskeméti gazdasági keskenynyomtávú vasút 1928-ban, a települést átszelő utak pedig 1939-42-ben épültek
meg, ezzel jelentősen csökkent az elszigeteltség. A legújabb korban a repülés is meghódította Jakabszállást. Füves
repülőtere 1994-ben kezdett üzemelni, és 2000-ben szilárd burkolatú fel- és leszállópálya épült. 2009-ben a
repülőtér mellett megnyílt a lovaspálya, melyen minden év pünkösd vasárnapján meghívásos fogatversenyt
rendeznek.
A településen működik iskola, óvoda, bölcsőde, sportpálya és tornacsarnok. A lakosság egészségügyi ellátását
két háziorvos, egy fogorvos, egy gyógyszertár és egy védőnő biztosítja. 2011-ben adták át a látogatóknak a
Magyarkertet, Magyarország öko-központját. Egy olyan hely, ahol óriásnak érezheti magát a látogató, ahol egy
lépés egy kilométer, ahol egy szökkenéssel ugorhatunk a Balaton déli partjáról a Tihanyi-félszigetre, ahol egyetlen
ugrással kerülhetünk a Dunántúlról a Duna-Tisza közére. Egy hely, ahol felfedezhetjük hazánkat. Egy óriási
„szabadtéri” tanterem.

Látnivalók:
Magyarkert - Magyarország öko-központja, Sportcentrum, Sportrepülőtér

Szállás:
Gedeon Tanya

6078 Jakabszállás, Petőﬁ Sándor u. 14. Telefon: +36-76/382-145, 20/346-9033
www.jakabszallas.hu, hivatal@jakabszallas.hu

Kecskemét
„A Dél-Alföld zenei fővárosa”

Kecskemét Magyarország szívében, a Duna-Tisza közti homokhátságon, Budapesttől délre, 86 kilométerre,
fekszik. A város ősi magját a kereskedelmi útvonalak találkozásánál létrejött település jelentette. Kecskemét kedvező
földrajzi helyzetét kihasználva vámszedő és vásározóhelyként hamar kiemelkedett a környező települések közül.
Anjou Nagy Lajos király egy 1368-ban kelt oklevele már mezővárosként említi. A török hódoltság idején a környező
elpusztult falvak lakóinak is menedékül szolgált a város. Kecskemét gazdasági struktúráját korábban főleg
mezőgazdasági-, illetve mezőgazdasággal kapcsolatos feldolgozóipar /konzervipar/ illetve kereskedelem
jellemezte. Kecskemét 1950 óta Bács-Kiskun megye székhelye, 108 ezer lakosa van, dinamikusan fejlődő ipari,
kereskedelmi és kulturális központ. Gazdasági jelentőségére és munkaerő felszívó erejére jellemzően a város
lakossága az 1960-as 57.000 főről 1998.-ra 108.180 főre emelkedett, mely együtt járt, - a város történelmileg kialakult
szerkezetét lényegében megőrző - nagy arányú lakás- és közintézmény építkezésekkel.
A térség és az ország életében betöltött gazdasági - regionális szerepkört erősíti az M5-ös autópálya 1998-as
átadása, mely Kecskemétet bekapcsolja az európai úthálózati rendszerbe. Az utóbbi években a megyeszékhely
kiemelt járműipari központtá vált. A város a zene, a képzőművészet és az animáció nemzetközi hírű műhelyeinek,
egyedülálló gyűjteményeknek és elismert tudományos intézeteknek is otthont ad, amelyeknek feladata művészeti és kulturális értékeink megőrzése és bemutatása. Kecskemét híres szülötte Kodály Zoltán zeneszerző,
zenepedagógus és népzenekutató, Dr. Szabó Kálmán régész, etnográfus, Szilády Károly az első kecskeméti
nyomdász és nyomdatulajdonos, Katona József költő. Mindezek mellett Kecskemét évről - évre visszatérő
fesztiválok egész sorával várja a látogatókat.

Látnivalók:
Kecskeméti Városháza (Lechner Ödön), Evangélikus bérház, Luther-palota (Mende Valér), Református
Újkollégium (Mende Valér), Cifrapalota (Márkus Géza) Nagytemplom, Barátok temploma, Evangélikus templom
(Ybl Miklós) Református templom, a mór stílusú, egykori zsinagóga, ma Technika Háza, Katona József Színház.
Katona József Emlékház,

Természeti értékek, szabadidő:
Kiskunsági Nemzeti Park, Természet Háza, Nyíri erdő, Vadaskert, Benkó Zoltán Szabadidőközpont,
Arborétum, Sportcsarnok, Kecskeméti Fürdő, Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark, Wakeboard Pálya

Kecskeméti Tourinform, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Tel.:76/481-065
www.kecskemet.hu, kecskemet@tourinform.hu.

Kerekegyháza
„Kerekegyháza az Alföld szívében”

Kerekegyháza az Alföld szívében, Bács-Kiskun megye északnyugati részén, a Duna-Tisza közi Homokhátságon
fekszik, Kecskeméttől 19 km-re. A város az 52-es út felől, valamint az M5 autópálya –Lajosmizse felől is
megközelíthető. 1998-as régészeti feltárások igazolják, hogy Kerekegyháza jelenlegi helye környékén már az Árpádkorban, tehát a XI. századtól kezdve éltek emberek. Az ásatások helyszínén a kerekegyházi önkormányzat 2012-ben
egy-egy kettőskeresztet állíttatott, megőrizve ezeknek a leleteknek a történelmi jelentőségét. Eszerint több
középkori település és templom is létezett a mai Kerekegyháza határában: Tormos (vagy talán Tormás) puszta,
Hercegegyház, ill. a harmadik helyszínen egy ovális alakú templom maradványait találták, amiről Kerekegyháza a
nevét kaphatta. Az első írásos dokumentumok 1323-ból származnak. Az itt élő emberek ősei a régmúlt időben
pásztorkodással, földműveléssel, halászattal foglalkoztak. A hagyományok, a szellemi és tárgyi örökség e múltból
ered. 1856-ban Farkas János 1848-as honvédszázados vezetésével megindul a török hódoltság alatt kihalt terület
újratelepítése. Az első telepesek: jászok, svábok, tótok, csehek, morvák és sziléziaiak. Kerekegyháza lakossága
jelenleg 6579 fő. Szabályos településszerkezete, a széles utcák, a tágas terek, a nagy zöldfelületek sajátos hangulatot
biztosítanak. Mai lakóinak a mezőgazdaság (takarmánytermesztésen alapuló állattenyésztés, baromﬁ, vízi szárnyas,
tojótyúk tartása és feldolgozása), helyi ipari cégek, s a vendégfogadás nyújt megélhetést. A KerekegyházaKunpuszta védett területen ősgyep, szikes puszta, ősborókás jellemzi az eredeti szépségében megőrzött szép és
tiszta természeti környezetet. A kedvező természeti adottságokra épülő idegenforgalom meghatározó a város
életében, jelentős szálláshely-kapacitással rendelkezik.

Szálláshelyek:
Beretvás Borház, Csorba Tanya, Karaván pihenő, Kunság Major, Langó-ház, Táltos Tanya, Varga Tanya Panzió

Látnivalók:
Balatoni Farkas János Helytörténeti Gyűjtemény, Halász tanya (népi ház), Kondor-tó partján, Kerek Esztendő
Mesepark, Kerekerdő Kalandpark és tanösvény, Kerekegyháza-Kunpuszta KNP védett területe, Kondor-tó,
madárvárta, Kunpusztai református templom (1901), Magyar Értékek Háza, Református templom (1911), Rendek
Élőtanya (tanyamúzeum, biogazdaság), Római katolikus templom (1913), S. Nagy-tanya (népi ház), Szél Hangjai
Tanösvény

6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/A Telefon:76/546-040
www.kerekegyhaza.hu, kerpolhi@kerekegyhaza.hu

Kunbaracs
„A tiszta levegő és az érintetlen,
szép természeti környezet is érték!”

Kunbaracs 646 fő lakosú kisközség, Bács-Kiskun megye legkisebb települése, Kecskeméttől 30 km-re
északnyugati irányban, a Kerekegyházát Ladánybenével összekötő út mentén fekszik. A falut az oklevelek
legkorábban 1279-ben említik Homokbaracs néven. A helységnév előtagja - a valószínűleg régi magyar személynév
Barócz—Árpád-kori falut sejtet, amit a határában talált templomromok is igazolnak. Egy 1559-es török
adóösszeírás Baracsa néven még módos falunak állítja, azután a XIV. század végi háborúkban évszázadokra
elnéptelenedett, pusztásodott. 1950-ben vált újra községgé Kunbaracs néven. A községet természeti értékei,
változatos környezete kiválóan alkalmassá teszik a pihenni, kikapcsolódni vágyó vendégek fogadására. Gyönyörű
sétákat, lovas– és kerékpártúrákat tehetünk a Homokhátságra korábban oly jellemző, ám ma már a talajvízszint
csökkenése folytán máshol alig fellelhető homoki tölgyesben, de bejárhatjuk a védett ősborókást is, mely a
Kiskunsági Nemzeti Park része. Kunbaracs híres szülötte Bagó Lajos, 1936-tól kezdve Kunbaracson egy 150
fajtából álló szőlő gyűjteményt hozott létre. 1951-ben Kocsis Pál tanítványaként kezdte meg a szőlőnemesítést. 2800
hibridet állított elő az évek folyamán. Fehér muskotályos borszőlő és csemegefajták előállítása volt a célja. Ő hozta
létre az ún. „baracsi rubin” fajtát.

Látnivalók:
Kiskunsági Nemzeti Park (Hosszú-láp, Hajó-lapos, Baracsi-kaszálók, Orchideás, Borókás, buckák), Árpádkori
templomrom, 220 éves famatuzsálem a Gyertyános-Tölgyesben találhatóÉrdemes sétát tennünk a község
belterületén, ahol megtekinthetjük a római katolikus templomot fából készült haranglábbal, az Oncsa-házakat, a
Bagó erdőben a Millenniumi szoborparkot.

Turisztikai értékek:
Hunor Tanya. Közvetlen lovaglási lehetőséggel, túralovaglással, Vörös Kastély Szálláshely és Vendégasztal
exkluzív és romantikus környezetben várja a kikapcsolódni vágyókat.Kerek1 Tábor és Erdei Iskola egész évben
várja a csoportokat. Programjaikkal a tanmenethez mutatják be Kunbaracs és a Kiskunság természeti és épített
kincseit, a vidéki ember értékeit, értékrendjét.

6043 Kunbaracs, Kölcsey F.u.1. Telefon:76/361-179;76/545-128
www.kunbaracs.hu, kunbaracsph.jegyzo@hiperkom.hu

Kunszállás
„Falusi környezet, városi minőség!”

A Bács-Kiskun megyei Kunszállás a Duna-Tisza közén, az Alföld közepén, Kecskemét és Kiskunfélegyháza
között, a Szeged-Budapest vasútvonal és az M5-ös autópálya szomszédságában helyezkedik el. Tömegközlekedési
szempontból – kiváló a járatsűrűség a közeli Kiskunfélegyháza és a megyeszékhely, Kecskemét irányába: mind
autóbusz, mind vonattal.
Tudományos kutatások, ásatások igazolják, hogy ez a terület már a bronz-korban is ember által lakott volt.
Őrzünk néhány cserépmaradványt melyet az itt letelepedett emberek készítettek közel 4 ezer évvel ezelőtt. Éltek itt
szarmaták, hunok, szlávok, avarok, még bolgárok is. 1945-ben lett önálló község, de még mindig Majsajakabszállás
néven szerepelt.
A Kunszállás név - emlékezve kun őseinkre is - kisebb-nagyobb huzavona után a Minisztertanács határozatával
vált törvényessé. A település megtartotta oktatási intézményeik önállóságát, felújította az iskolát. Faluházat,
egészségházat épített, köztereket hoztak létre. Jól működő, aktív civil szervezeteket működnek Kunszálláson. A
sikeres pályázatoknak köszönhetően modern könyvtárat alakítottak ki, felújították az útburkolatokat, játszótereket.
Kunszállás, egy dinamikusan fejlődő, logisztikailag nagyon kedvező helyen elhelyezkedő település. Egyre több
vállalkozás talál otthont magának az 1700 fős településen. Meghatározó szerepet tölt be a területen a mezőgazdasági
termelés. Több évtizedes hagyományra nyúlik vissza az egyre korszerűbb fóliás zöldségtermesztés az
ökogazdálkodást folytató családi vállalkozásokban. Évről évre nagyobb területeket vonnak be a biotermesztésbe.
Az elmúlt években az élelmiszer előállító és feldolgozó iparágak is megjelentek a településen.
Kunszállás 2015. évben ismét elnyerte a Magyarországi Falumegújítási Díjat a fenntartható falumegújítás kiváló
színvonalú megvalósításáért.

Turisztikai értékek:
Petőﬁ Faluház és Könyvtár, Információs és Közösségi Hely, Római Katolikus Templom, Gyöngyösi Mátyás
helytörténeti múzeum, Kovácsműhely, Óramúzeum, Székely Ház, Somogyi Lovas és Szabadidőpark, Csőke park,

Helyi vállalkozások:
Polyák borászat, Nemes Biokertészet, Cines Horgász Baráti kör, Kézműves szappan gyártás

6115 Kunszállás, Dózsa György u. 24. Tel.:76/587-621
www.kunszallas.hu info@kunszallas.hu

Ladánybene
„Kis falu – nagy közösség békés
természeti környezetben”

Ladánybene Bács-Kiskun Megye északi részén lévő település, Kecskeméttől 24 km-re. A község
megközelíthetősége jó, akár a fővárosból, akár a megyeszékhelyről érkeznek ide a látogatók.
Ladánybene a nevét a Benepuszta és Jászladány nevek összekapcsolódásából kapta az 1800-as évek közepén. A
terület mint puszta, a honfoglalás korában Solt fejedelem birtokát képezte. Az egyik katonája volt „Bene vitéz”, aki
tettéért jutalmul kapta a fejedelemtől a pusztát. A sírját a benei pusztán az 1800-as évek elején tárták fel, ahol az
ékességeivel és a lovával együtt volt eltemetve. A Rákóczi szabadságharc idején a jászságot kinőtte az ottani
pásztorkodás , ezért terjeszkedni kezdtek. Folyamatosan húzódtak le a Duna-Tisza közére. Így került bérleményébe
Jászladánynak és Jászberénynek Bene puszta. . Bene puszta felét Jászladány kapta meg. Az 1800-as évek közepétől
kialakult egy önálló település, mely 1878-tól önálló, saját iskolával rendelkezett. Ladánybene a magyar királyi
belügyminiszter 137968/1907. számú rendeletével alakult meg mint nagyközség 1909. január 1-től.
Ladánybene mezőgazdasági település, jelentéktelen iparral. A felszín nagyrészét futóhomok borítja, ugyanakkor
több területsávban tagolt buckavonulatokkal is találkozhatunk. A föld gyenge minőségű homokos talaj. A község az
ország napfényben leggazdagabb területéhez tartozik, jellemzője a csapadékszegény éghajlat, emiatt elég jelentős
talaj-, és légköri aszály lép fel, melynek következtében ritka növények, növénytársulások találhatóak. A falu
határában a Kiskunsági Nemzeti Park által védett területen számos ritka növényfajt találunk. A község határában
elterülő Madarasi-tó az egykor tipikus szikes tavak egyike volt. A tó egykor a récefajok és és a nádi énekesek otthona
volt. Napjainkban vadászni is lehet a térségben, továbbá a falu mesterséges tavai alkalmasak horgászásra is.

Látnivalók:
A Madarasi-tó, római katolikus templom, Széktói iskola, Som László magán Helytörténeti és Néprajzi Múzeuma,
Ladánybenei Ősborókás, Bene falu árpád-kori templomromja és emlékhelye, Szent Mihály emlékfal

Szálláslehetőség:
Barcsay Kúria vendégház, Tulipános tanya, 5 vendégszobával, 14 fő férőhellyel, autentikus környezetben, számos
egyéb szolgáltatással várja a falusi hangulat szépségeit előnyben részesítő vendégeit. Pik-Pak Lak, A Jajgató dűlőben
található Helytörténeti Múzeumnál lehetőség van nyáron kisebb, 15-20 fős csoportok tábori körülmények közötti
elszállásolására. Bene falu árpád-kori templomromja és emlékhelye, Szent Mihály emlékfal

6045 Ladánybene, Fő u. 66. Telefon:76/555-284,76/555-285
www.ladanybene.hu, lbene@ladanybene.hu

Lajosmizse
„Isztambul és London között félúton”

Kecskeméttől mindössze 18, az ország geometriai középpontjától néhány kilométerre helyezkedik el a város. Az
Ős-Duna törmelékkúpjára épült, jászok és kunok lakta területen már a tatárjárás után kialakultak az első települések.
1877-ben Jász-Lajos-Mizse Nagyközség néven önálló településsé alakították. 1889-ben megindult a vasúti
közlekedés a főváros és a falu között, majd 1905-ben Kecskemét felé is. 1902-ben Ladánybene külön válása után
alakult ki a település mai neve „Lajosmizse”. 1993. szeptember 1-től viseli városi címét.
A város szinte teljes egésze homokra települt. Lajosmizse külterülete részben még homokhátság eredeti felszíni
formáit őrzi, számos kisebb homokdűnét és homokhátat láthatunk, amelyek az uralkodó széliránynak megfelelő
északnyugat-délkeleti irányba rendeződve szelik át a tájat. A magasabban fekvő dűnesorok között számos apróbb
tó, illetve mocsár húzódik meg. A városban és környékén főként mezőgazdasági, illetve idegenforgalmi jellegű
vállalkozások működnek. Lajosmizsét homokos talaja és napsütésben gazdag éghajlata elsősorban
gyümölcstermesztésre predesztinálja. A városban sok gazdálkodó foglalkozik zöldség és gyümölcstermesztéssel,
kiemelkedő a szamóca és paprikatermesztés, amelynek elsődleges célpontja a budapesti felvevőpiac. A teljes
közigazgatási terület kétharmad részén folyik szántóföldi növénytermesztés, valamint zöldség, gyümölcs, és legelő
gazdálkodás. Lajosmizse országosan meghatározó szerepet játszik a szamócatermesztésben, sokan emlegetik úgy a
települést, mint „Az eper fővárosa”. A település külterületén számos, napjainkban is aktív tanya található. A tanyák
egy része már nem mezőgazdaságból, hanem legalább részben idegenforgalomból él.
A város híres szülöttje a többszörös világbajnok magyar mesterszakás és mestercukrász Benke László.
Lajosmizsén nőtt fel és kezdte meg pályafutását a nemzet sportolója, az évszázad birkózója Polyák Imre. Bessenyei
Ferenc, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas színművész, érdemes és kiváló művész
visszavonulása után lajosmizsei tanyáján élt.

Látványosságai:
Tanyamúzeum, Római katolikus templom, Református templom, Pusztatemplom romjai, Iskola-tó

Turisztikai szolgáltatásai:
Tanyacsárda, Geréby Kúria Hotel és Lovasudvar, Liza Aqua & Conference Hotel és Fehér Akác Csárda, Ida
Panzió, Dechy-Tanya Bujdosó Tanya Ricsováry-Major Szálloda és Üdülőpark

6050 Lajosmizse Városház tér 1. Telefon:76/356-211
www.lajosmizse.hu, lajosmizse@lajosmizse.hu

Lakitelek
„A természet adta kincsek sokasága
egy helyen”

Lakitelek ötödfélezer lakosú nagyközség Kecskeméttől és Kiskunfélegyházától egyenlő távolságban a Tisza
partján. Mai területe Kecskeméthez tartozó puszták egyesítésével alakult ki 1949-50-ben. E külterületi lakott helyek:
Felsőalpár, Kisalpár, Oncsa-telep, Árpádszállás, Szikra, Kapásfalu voltak. A település komoly történelmi múlttal
rendelkezik. A legkorábbi régészeti leletek a rézkorból, a bodrogkeresztúri kultúra népeitől valók, ezek nyomán
állíthatjuk, hogy a Kr.e. III. évezred tájékától élnek itt emberek, a falu földjét I. Géza királyunk oklevele említi
először. A Lak elnevezés először 1488-ban fordul elő oklevélben.
A XIX. század második felében a ﬁloxéra pusztítása tönkretette a hegyvidéki szőlőkultúrákat, a hagyományos
bortermő vidékeket. Mivel ez a féreg a homokon nem él meg, többen szőlőnemesítéssel próbálták javítani az itteni
fajtákat, s Kecskemét környéke "aranyhomokká" változott. A városi szőlők és magántelepítések a jobb
megélhetésben reménykedőket a Tisza mellékére vonzották. Felsőalpár, Lakitelek népessége gyors ütemben nőtt. A
területtel való jobb összeköttetés igénye az 1890-es években két helyi érdekű vasútvonal létrehozását eredményezte.
Előbb Kecskemétről a Tisza partjáig, majd Szolnokról Kiskunfélegyházáig épült vasút.
A község lakóinak többsége a mezőgazdaságból élt. Ipart Lakitelekre nem telepítettek, csupán a tsz
melléküzemágaként működött téglagyár, gumiüzem.
Lakitelek igazi vonzerejét természeti szépségei adják. A Holt-Tisza mentén a Tőserdő területe a Kiskunsági
Nemzeti Park része, a termálvizes strand sok üdülőt vonz a nyári időszakban. A fürdőt tápláló termálvizet egy 1970es fúrás alkalmával találták ivóvíz helyett. A kút 1050 méter mély, hozama 1000 liter / perc, a víz hőmérséklete 42 C.
A víz alkáli hidrogénkarbonátos, melyet vegetatív idegrendszeri panaszok és mozgásszervi megbetegedések
kezelésére, illetve baleseti rehabilitációra javasolják. Az 1970-es években kezdődött meg az üdülőterület fejlesztése,
húsz év alatt közel annyi nyaralót építettek ide, mint amennyi a falu házainak száma.

Látnivalók:
Pulai Sándor helytörténeti gyűjteménye, református templom, római katolikus plébánia, kozségi könyvtár
helytörténeti kiállítása, Tőserdő, Tősfürdő, Kalandpark, Népfőiskola

Szállás lehetőségek:
Autóskemping
Biokert Kemping, Fenyő Panzió, Hotel Club, Tisza Napsugár Bungaló, Népfőiskola (konferencia) Kontyvirág
Erdei Iskola, Tőserdő Kastély Üdülő, Tőspihenő Kft.

6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48. Tel.:76/449-011
www.lakitelek.hu, jegyzo@lakitelek.hu

,,
Nyárlorinc
„Fedezze fel Nyárlőrinc romtemplomát
és őstölgyesének nyugalmát!”

Nyárlőrinc község a Duna-Tisza közi homokhátságon, Bács-Kiskun megye északkeleti részén helyezkedik el. A
44. számú főúton és vasútvonalon is elérhető a 18 km-re lévő megyeszékhely, Kecskemét. Nyárlőrinc területén a
bronz-korban is volt élet. 1984-ben végzett ásatások során a bronz-korból származó koponyarészt és avar-kori
leletet is találtak – egy lovas avar vitéz csontvázát. Nyárlőrincnek hét évszázadra visszatekintő írásos emlékei vannak.
Nyárlőrinc Szent Lőrinc tiszteletére szentelt templomról kapta nevét a XIII. században. Első írásos említése 1354ből való, I. Lajos király adománylevelében szerepel a Zenthlewryncz név.
A török időkben elnéptelenedett és határát Kecskemét városa szerezte meg, pusztaként. 1899-ben
Koháryszentlőrinc néven önálló községgé alakult Kecskemétből kiválva, de 1913-ban ismét a városhoz csatolták.
Mai önállóságát 1950-ben nyerte el, ekkor kapta aktuális elnevezését.
A község középpontjában Árpád-kori templomrom található. Helyreállításával a megye harmadik középkori
templommaradványa (a mizsei és a soltszentimrei után), és az ország jelentős kulturális értéke. Feltárt alapfalak
történelmi romkertté alakítása a 2000. évi millenniumi évforduló tiszteletére történt. A község elhelyezkedésére, táji, természeti adottságaira a turizmus mint gazdasági ágazat nem jellemző. Természeti értékei között említhető a
község jelentős méretű erdőterülete (1697 ha) – amelyet akác, nyár,fenyő és tölgy alkot –, legvonzóbb része a III.
körzetben található őstölgyes. A vadászat kedvelői így a környező erdőállomány területén hódolhatnak
szenvedélyüknek. A község belterülete összkomfortos, minden alapvető közmű és szolgáltatás megtalálható. A 186
tanyában élő több mint 400 lakost tanyagondnoki szolgálat segíti. A hagyományos mezőgazdasági termelés az
egykori Szikrai Állami Gazdaság és a Termelő Szövetkezet megszűnése után közepes méretű magángazdaságokban
kezd újraéledni. Vállalkozásai országosan ismertek. Maspex Olympos Kft., amely többek között az ismert Olympos
citromlevet, valamint a TopJoy és Apenta üdítő italokat gyártja.
A Szikrai Borászati Kft. a bor, pezsgő és vermut gyártás mellet egyéb élelmiszeripari termékek előállításával is
foglalkozik. Ezek közül legismertebb a kiváló minőségű Piroska szörpcsalád, valamint a gyümölcs és
zöldséglevekből készülő Bio Vita italok.

Látnivalók:
Árpád-kori romtemplom, Honfoglalási emlékpark, I. és II. Világháború nyárlőrinci áldozatainak emlékműve,
Katolikus templom

Szálláslehetőség:
Túri Vendégház

6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. Tel.:76/589-001
www.nyarlorinc.hu, nyarlpmh@nyarlpmh.t-online.hu

Orgovány
“Orgovány az alföldi pusztai legelők vidéke”

Orgovány a Duna–Tisza közi homokhátság déli részén Kecskeméttől 26 km-re fekszik. A megyeszékhelyről az
54-es úton közelíthető meg legkönnyebben. A településről a Kr. u. I–II. századtól vannak tárgyi emlékek, de a török
uralma alatt elnéptelenedett. 1901-ben történt községgé alakításáig Kunszentmiklós pusztája. A belterület kijelölése
és szabályozása 1922-ben történt. Lakóinak mintegy egynegyede külterületen él, a jelentős tanyavilág hat önálló
körzetben különíthető el. Külterületének mintegy harmada a Kiskunsági Nemzeti Park felügyelete alá tartozik. .
A település földrajzi elhelyezkedése és adottságai miatt mezőgazdasági tevékenységre alkalmas. Bár
futóhomokszerű talaja nem kedvez a zöldségtermesztésnek, így a gazdák többnyire szőlőt, bodzát, gyümölcsöt,
kukoricát, valamint gabonát termelnek. Azokon a területeken, ahol a futóhomok nem tesz lehetővé kulturnövény
termelést, ott erdőt telepítenek a talaj megkötése érdekében. Emellett büszkélkedhet a település a
spárgatermesztéshez kapcsolódóan spárgasavanyúság egyediségével, valamint a bodzatermés felhasználásával
lekvár készítésével is. Az állattenyésztésnek is komoly hagyományai vannak. A pusztán emberemlékezet óta
legeltetnek birkanyájakat. A termelők rendszeresen bemutatkoznak a Hírös Hét Fesztiválon. A kulturális élet
legfőbb éltetője az összefogás, amely hatására kulturális programokkal szórakoztatják a közönséget, mint
színdarabok, táncgálák a község felnőttjeinek, gyermekeinek az Orgoványi Kulturális Egyesület közreműködésével.
Ezen produkciókat a környező települések szeretettel hívják, fogadják. Karitatív tevékenységben nem csak az
egyházak járnak élen, hanem a községben működő Örömhír Alapítvány. A községben eredményesen működnek a
sport egyesületek is.

Látnivalók:
Tanyavilág, Kiskunsági Nemzeti Park – Orgoványi rétek: Rekettye tanösvény, Pimpó tanösvény, orgoványi
homokbuckák

Turisztikai értékek:
Az ideérkező vendégeket a helyi Regős étteremben várják. A település közelében találhatók a Venyige tanya, a
Gebauer vendégház, és a Végh birtok, valamint az Élet-forrás egészségmegőrző központ, ahol uszoda, szauna, só
kamra várja a gyógyulni, kikapcsolódni vágyó vendégeket

6077 Orgovány, Molnár Gergely u. 2. Tel: 76/591-980
www.orgovany.hu, postmaster@orgovany.hu

Szentkirály
„Szentkirály: Szent István öröksége,
az ásványvíz hazája.”

Szentkirály a Duna-Tisza közén, Kecskeméttől 20 km-re, keletre található. A falu több ezer éves gyökerekkel
rendelkezik: régészeti leletek maradtak ránk a rézkortól, írásos emlékek 1354-től, s az Árpád-kori templom romjai
még a XIX. században is álltak.
A török időkben már jelentős településnek számított, későbbi felszabadító hadjáratok során elnéptelenedett. A
XVIII. században vált Kecskemét város pusztájává, melyet az később bérlők, a városi polgárság tulajdonába adott
ki. Így alakult ki Szentkirályon a nagy kiterjedésű tanyahálózat, mely még ma is jelentős a település életében.
A kecskeméti bérlők közül egyre többen települtek ki a pusztára, ahol kis és középbirtokosként főként
állattenyésztéssel és szőlőtermesztéssel foglakoztak. A település fejlődését jól mutatja, hogy 1901-ben a katolikus,
majd 1902-ben a református hívek is templomot építettek. Ebben az időben a puszta lakossága mintegy kétszerese
volt a mainak. Szentkirály-puszta 1952. január 1-én vált közigazgatásilag is önállóvá Lászlófalva néven. A község
eredeti, ősi nevét 1987. augusztus 20-án tudta visszaszerezni a helyi vezetés és a lakosság kezdeményezésére. A
település lakossága az elmúlt 10 évben 2000 fõ körüli létszámon stabilizálódott. A tanyák máig fontos szerepét a
településszerkezetben jól jellemzi a külterületi népesség 41 %-os aránya, noha a népesség fogyása jórészt a tanyasi
lakosság elvándorlásának következménye. A község életében napjainkban is meghatározó a mezőgazdaság, mely
szempontjából meghatározó az alapvetően homok jellegű talaj és a kevés csapadék. A kisgazdaságokban a
gabonafélék mellett elsősorban a szántóföldi, öntözéses zöldségtermesztés: paradicsom, sütőtök, burgonya és
dinnye termesztése jellemző. Közülük kiváló ízének és termelési volumenének köszönhetően a térségben méltán
ismert és elismert a “szentkirályi dinnye”. Jelentősnek mondható a mintegy 300 ha-on folytatott szőlőtermesztés és
egyre nő a növényházakban termesztett zöldség és dísznövény mennyisége is. Az állattenyésztésben a juhászat,
illetve a tejelő tehenészet a legfontosabb. A településen működik egy méz-palackozó üzem, illetve itt található a
Szentkirályi Ásványvíz üzeme is, mely 2004-óta lett ország szerte híres.

Szálláslehetoségek:
Tóth Tanya, Zsuzsi tanya, Vadvirág, Erdőszéli vendégház, Bencsik tanya, Fogadó a Hétvezérhez

Látnivalók:
Református pusztatemplom, Katolikus templom, Szent István szobor

6031 Szentkirály, Kossuth Lajos utca 13. Tel.:76/597-011
www.szentkiraly.hu, polghiv@szentkiraly.hu

Tiszaalpár
„Tiszaalpár az 1000 éves kincsestár"

Tiszaalpár a Tisza egyik holtágának partján, Kecskeméttől kb. 30 km-re fekszik.
A település a honfoglalás idején már lakott volt. A falu történetében jelentős szerepe volt a Tiszának, a máig
érintetlen természetvédelmi terület gazdag növény- és állatvilágnak ad otthont. A Tisza jelentette a helyi lakosok
megélhetését, a halászat és vesszőipar virágzásának köszönhetően. A kosár- és vesszőfonás az ősi hagyományokat
őrizve napjainkban is jelentős. A falu híres szülöttjei Kádár Lajos (1986-1982) népi író –aki a környék életét páratlan
hitelességével ábrázolja regényeiben- és Bársony Mihály (1915-1982) citera és tekerőlant készítő, népművészet
mestere, az általa készített hangszerek a világ minden tájára eljutottak.
A környék mezőgazdaságát erősítve 2012-ben létrejött a Tiszaalpári Helyi Termék Védjegy, amelynek jelenleg 46
szerződöttje van. A gabonafélék termesztése mellett sok család megélhetését biztosítja a fűszerpaprika, dohány,
káposztafélék, burgonya, különböző féle paprikák, gyümölcsök (dinnye, szőlő, szilva) termelése, de a feldolgozott
élelmiszerek közül a helyi terményekből előállított sajtok, olajok, lisztek, ivólevek, borok, mézfélék is kikerülnek a
helyi- és környékbeli piacokra.
A nagyközség felejthetetlen élményt nyújt az idelátogatóknak. Évszázadokon keresztül meg tudta őrizni a
nagyközség történelmi miliőjét, melyet szemléltet a Helytörténeti és Természetrajzi Kiállítás, a Honfoglaláskori
falurekonstrukció, a bronzkori földvár maradványa és az alatta meghúzódó pincék, valamint a Kosár- és
Vesszőtermék Gyűjtemény is. Háborítatlanul megmaradtak természeti értékei is, melyeket a Tisza közelsége
alakított évezredek alatt.

Turisztikai látnivalók:
Holt-Tisza és az Alpári- rét, Árpád- kori falurekonstrukció, Jótanács Anyja római katolikus templom, Szent
István római katolikus templom, Jézus Szíve zárdatemplom, tiszaalpári szürkemarha gulya

Kézművesek:
Kanalas János- kosárfonó- Népi iparművész, Népművészet Mestere, Gergely Ramóna: kosár- és vesszőfonó:
Népművészet Ifjú Mestere, Kálmán Jánosné: vesszőfonó: népi iparművész
Garaczi Sándorné: rongyszőnyeg készítő, Zaletnyik Lászlóné: kalocsai mintás riseliő hímzés, Illés Renáta:
tűgobelin, Bartók Margit: gobelin, Török Józsefné: gobelin

6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. Tel.76/424–133
www.tiszaalpar.hu, pmhivatal@tiszaalpar.hu

Tiszakécske
„A vizek szerelmeseinek városa”

Bács-Kiskun megye észak-keleti csücskében, az ezerarcú Tisza-folyó meseszép kanyarulatában fekszik a közel 12
ezer lakosú város. A régészeti eredmények alapján Tiszakécske területén már közel másfélezer évvel ezelőtt lakott
település nyomai találhatók. A Vatikán irattárában őrzött egyházi tizedjegyzék tesz először említést a faluról
Cechkeírásmóddal, 1332-ben. a török uralom alatt gyakorlatilag elpusztult. A 17. században a Rákóczi
szabadságharc leverése zömmel katolikus vallású családokat telepítettek a faluba. Az új telepesek lakóhelye a régi
Kécske nagyobb kiterjedésű elhagyott része lett (Újkécske), ahol a földet „taksások” művelték. A betelepítést
követően a régi kécskeiek etnikai, vagyoni, vallási viszonyainak eltérő volta alapján a jövevényektől elkülönültek és
elnevezték magukat ókécskeieknek, ezzel elkezdődött a falu lakosságának lakóhelyi (Ókécske és Újkécske), etnikai
(szlovákok és magyarok), gazdasági (taksások és telkes jobbágyok), vallási (református és katolikus) elkülönülése.
Így a régi egységes település kettészakadt, majd 1950-ben egyesült ismét Tiszakécske néven és 1986-ban városi
rangot is kapott. Tiszakécske kiemelkedő turisztikai-, idegenforgalmi vonzástényezője a Tisza. A települést 22,5 km
hosszan határolja a folyó. A partot galériaerdők szegélyezik, melyek a Közép-Tiszai Tájvédelmi körzet részei.
Számos védett növény- és állatfaj talál itt menedéket magának.
A település nagy vonzereje a termálfürdői. Tisza-parti Termálfürdő vize nátrium-hidrogénkarbonátos hévíz,
amely jelentős metakovasavat és ﬂuoridot tartalmaz, 1344 m mélyről 52 fokon feltörő gyógyvíz, számos panasz
enyhítésére megfelelő. A gyógyvíz reumatikus, ízületi, mozgásszervi megbetegedésekre, műtétek utáni
rehabilitációkra, nőgyógyászati problémák gyógyítására alkalmas. A fürdő télen és nyáron várja a vendégeket.A
városhoz tartozó Kerekdombon (a központtól kb. 5 km-re délnyugatra) szintén található termálfürdő.
Népzenei hagyományokat a Nagy Tisza Néptánccsoport és a köz-Ős-ség Dobkör reprezentálja.

Látnivalók:
Tiszakécskei Gyermekvasút, Római katolikus templom, Református templom, Neogótikus stílusú református
templom, Ókécskei Közösségi ház, Szent István-lovasszobor, Kerekdombi Termálfürdő

Kézművesek:
Kovács Miklós népi iparművész kékfestő, Kristóf Márta mézesbábos, Lantos Tímea porcelántervező, Böröczki
Edit fazekas, Tapodi Zoltán késes, Kovács István kovács, Bús Ilona szárazvirágkötő, Eszes Béla hintókészítő

6060 Tiszakécske, Kőrösi út 2. Tel.:76/441-355
www.tiszakecske.hu, polh@tiszakecske.hu

Tiszaug
„Víz, napfény, nyugalom,
barangoljon Tiszaugon”

Tiszaug 915 lélekszámú község Bács-Kiskun megye északkeleti részén, a Tisza bal partján, a Tiszazug területén. A
település a 44-es számú főúton közelíthető meg. Kedvező földrajzi fekvésének köszönhetően már a bronzkorban
lakott vidék volt. Első írásos említés a faluról 1075-ben történik a garamszentbenedeki apátság alapítólevélben.
Ebben említés történik a Hugér folyóról, ami nagy valószínűség szerint a sági pusztán keresztülhaladó ér lehetett.
Mint puszta, a falu sokáig a szomszédos Tiszasashoz tartozott. A XX. század elején meghatározó a mezőgazdasági
termelés, de az ipara is megemlíthető. Dolgozott a faluban kovács, bognár, pintér, szabó, asztalos, ács, cipész,
borbély. Az ipart nagyban fellendítette az 1898-ban megépített Kecsemét-Tiszaug vasútvonal, ami felváltotta az ez
időre nehézkessé váló révet. A falu szélén ámulatba ejtő tölgy matuzsálemek állnak őrt. A fákat több mint 150 éve
Ferenc József felesége, Erzsébet királyné, a magyarok között népszerű Sissy tiszteletére ültették. Tiszaug festői
természeti környezetben, a Tisza vadregényes ártéri erdőinek és a folyó tavirózsás holtágának ölelésében fekszik.
Első írásos említése 1075-ből származik. Az egykori halászfalu legismertebb birtokosai a Wesselényiek, Kinizsi Pál
majd a Rákócziak voltak. A település önálló közigazgatási és hivatali szervezetét 1989-ben vívta ki. 1999-ben Tiszaug
csatlakozott Bács-Kiskun megyéhez. A környék nagyszerű lehetőségeket nyújt a pihenésre: horgászatra,
strandolásra, evezésre, vadászatra. A holtág a Tisza bal parti ármentesített területén helyezkedik el. A víz igazi
horgászparadicsom, amelyben számtalan halfajta található. Hossza 3,7 kilométer, átlagos szélessége 100 méter,
területe 53 hektár, átlagos mélysége 2,3 méter. A holtág partján található szabadstrandot sokan látogatják.

Látnivalók:
Késő barokk stílusú református templom, Római katolikus kápolna, Bánhidy udvarház (a hagyomány szerint II.
Rákóczi Ferenc egyik kedvelt vadászkastélya volt), Radvány kastély, Steer kastély, Körtvélyes vadkörtés, galagonyás
ligetei- a Közép-tiszai Tájvédelmi körzet részét képezik.

Szállás:
Club Hotel Pegasus, X-Games Hotel, Sport és Rendezvényközpont, Gólya Vendégház, Kárász turistaszállás,
Árnyas Üdülőház, mely a egykor Luby-Bánhy udvarház, később iskola épületében található, sajátos hangulatú,
kellemesen hűvös lakás a Holt-Tisza parton áll.

6064 Tiszaug, Rákóczi út 51. Tel.:56/328-001
www.tiszaug.hu, polgarmester@tiszaug.hu

Városföld
„Folyamatosan korszerűsödő békés település egy
nagyváros szomszédságában a „város földjén”.

Városföld a Duna-Tisza közötti Kiskunsági löszös hát kistáj része, Kecskeméttől 15 km-re délkeletre. AZ E5-ös
főközlekedési úton és vasúton (Kecskemét-Szeged) is könnyen elérhető.
Városföld Kecskemét város pusztája volt már a XIV. Században, innen kapta nevét is. A terület a városi polgárok
tulajdonát képezte. A története ennek megfelelően mindig szorosan kapcsolódott Kecskemét történetéhez. A jó
minőségű talajon már a XVII. Században gabonát termesztettek. A II. József-kori katonai térkép (1785) Kecskemét
környékén 200 tanyatelepülést tüntet fel, köztük a Városföld területén lévőket is, utakkal, dűlőutakkal együtt. 1802ben a VI. sz. országos postaútvonal ugyancsak Városföld területén haladt át Szeged-Temesvár irányába. A gazdák
Kecskemétről való kiköltözése az 1860-as években nagyobb lendületet vett. 1952. január elsejétől önálló község lett
Városföld.
Talajára jellemző, hogy a homokbuckákat 1,5 m vastag löszös lepel fedi. Éghajlata mérsékelten meleg, száraz. A
csapadék évi átlaga 540-560 mm. A talajvíz mélysége többnyire 2-4 m között van. Erdőtársulásai: a löszös tölgyek, a
pusztai tölgyesek és a sziki tölgyesek. A mezőgazdaság elterjedtebb fő növényei a búza, kukorica és a lucerna. A
községben társas vállalkozások és mezőgazdasági kistermelők fejtenek ki gazdasági tevékenységet,
Városföld község lakói igénylik, hogy sporttevékenységet folytassanak, 2000 évben átadott sportcentrum
megfelelő környezetet biztosít több sporttevékenységhez. A település környezeti kultúrája kiemelkedő, ugyanis a
községben évente mintegy 3000 tő virág kerül kiültetésre továbbá, a közterületek is rendezettek. A község legújabb
büszkesége a 2015. évben átadott Kecskemét-Városföld kerékpárút, mely konzorciumi beruházásként Kecskemét
várossal közösen épült meg, szintén UNIÓS pályázatból, önerő hozzájárulása nélkül.

Látnivalók:
Szent József Templom. Az 1987-ben elkészült római katólikus templomban elhelyezett oltár Tabajdi István
fafaragó munkája, a szentélybútorok, az ajtók Bodacz Tibor asztalos-fafaragó keze munkáját dicsérik.

Kikapcsolódási lehetőségek:
Az idelátogatók és a lakosság számára a szabadidőpark és a sportpálya nyújt kikapcsolódási lehetőséget, a szabad
levegőn való időtöltésre, sportolásra.

6033 Városföld, Felszabadulás útja 35. Tel.:76/474-415
www.tiszaug.hu, postmaster@varosfold.t-online.hu

Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület
Kistérségfejlesztési Egyesületet a Kecskeméti kistérség 20 települési önkormányzata alkotja. Létrehozásától,
1999-től feladata elsősorban a térségi kapcsolatok erősítése, helyi erőforrások felkutatása, pályázatok elkészítése, a
regionális és kistérségi szempontból fontos fejlesztések támogatása, az ehhez kapcsolódó tevékenységek
koordinálása, hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek felkutatása, közös területfejlesztési, vidékfejlesztési
programok kialakítása, megvalósítása. Egyesületünk több rendezvényt is szervez, valamint tart fent több projektet.
Kiemelt fontosságú feladatunk – a térségi- kézműves alkotók és termelők piacra jutásának elősegítése, marketing
tevékenységeik összehangolása, munkásságuk megismertetése a lakossággal, valamint ezzel együtt hagyományaink,
kultúránk megelevenítése a térségi rendezvényeken. Ezen célok fontos eleme a lakosság egészséges táplálkozásának
elősegítése, a helyi identitástudat erősítése, a helyi, lokális termékek előnyben részesítése, a rövid ellátási lánc
erősítése a térségben. Egyesületünk további fontos feladata a térségi turizmus fellendítése, melynek fontos eleme a
kiváló helyi termék alapanyagokat felhasználó gasztronómia és falusi turizmus népszerűsítése.
Honlapcím: www.aranyhomok.hu

Kiemelt programok
Az Egyesület online Aranyhomok Portéka – a térség ajándéka! ajándékkatalógust működtet, mely a honlapon
érhető el. A portéka elsősorban üzleti, önkormányzati reprezentációs célra kínál ajándékokat, csomagokat a helyi
termelők kézművesek kiváló minőségű termékeiből. Ezek a termékek a turisztikai szolgáltatóknál turisztikai
ajándékként is megvásárolhatóak. Honlapcím: www.aranyhomok-porteka.hu
A térségben a Háztájit az asztalra! program biztosít piacrajutási lehetőséget az abban résztvevő termelők,
számára. A program része az online marketing, egységes megjelenés, térségi rendezvényeken megjelenés.
Honlapcím: www.haztajitazasztalra.hu
2014. óta működik az Egyesület szervezésében a Kecskeméti Tanyai Termék Piac, mely minden csütörtökön
látogatható Kecskemét főterén.

Rendezvények:
Helyi Termék Ünnep
Országos Tojás Sokadalom Tojásfesztivál
Hírös Hét Fesztivál Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár
Aranykapu Térségi Hagyományőrző Adventi Vásár

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Tel.:76/504-780
www.aranyhomok.hu, www.facebook.com/akegyesulet
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