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Kedves Látogató!
Ön a Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport és Törökszent-

miklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás közös bemutatkozó 
kiadványát tartja kezében. Közösségünk célja, hogy segítse a 
térség felzárkóztatását, lassítsa annak leszakadását.

E célok eléréséhez a LEADER program lehetőségeit kívánjuk 
megragadni. A saját térségünk fejlesztésében az itt megtalálható 
humán, gazdasági és természeti erőforrásokra kívánunk támasz-
kodni, mivel úgy gondoljuk, hogy az adottságainkat, problémá-
inkat mi ismerjük a legjobban.

Az Akciócsoport Jász-Nagykun-Szolnok Megyében, a Török-
szentmiklósi kistérségben látja el a tevékenységét. Az Akciócso-
portot alkotó települések az Alföld közepén, a Tisza folyó illetve 
annak holtágai mentén, azok közelében helyezkednek el. A vidéki lakosság, a vállalkozók, 
civil szervezetek és az önkormányzatok közötti együttműködés területén új fejezetet nyitott 
a LEADER program. A megalakulás óta eltelt rövid idő alatt is érezhetőek az együttműködés 
pozitív hatásai. Egyre többen ismerik föl annak lehetőségét, hogy a LEADER program lehe-
tőséget biztosít a vidéki élet megújítására, a helyi gazdaság és kulturális élet megerősítésére. 
Meg kell tanulnunk együttműködni a különböző szférák szereplőivel, felelősségteljesen kell 
döntenünk a ránk bízott források elosztásáról, felhasználásáról, hogy az minél hatékonyab-
ban szolgálja a térségünk felemelkedését.

A jelenlegi LEADER program lehetőséget biztosít számunkra, hogy megtanuljunk egy a 
térséget átfogó közös gondolat mentén együttműködve dolgozni, a helyben megtalálható 
erőforrásokra alapozva fölépíteni a térség jövőjét. A vidék sorsáról valóban vidéken szület-
hetnek a döntések. Az Akciócsoport terültét alkotó nyolc település büszke a hagyományaira, 
természeti, kulturális és történelmi értékeire.

A települések bemutatkozásán keresztül ajánljuk vidékünket minden látogatónak aki, sze-
reti a békés, nyugodt falusi életet, a háborítatlan természetet, a Tiszai táj adta élményeket.

Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület elérhetősége:
Cím: 5412. Kuncsorba, Dózsa György út 49.
Tel: 06 56 590-670
e-mail cím: postmaster@tiszamentileader.t-online.hu
weboldal: www.tiszamentikozosseg.hu

Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás elérhetősége:
Cím: 5200, Törökszentmiklós, Kossuth L. út 135/a.
Tel: 56/590-741; e-mail: koltuz@t-online.hu; weboldal: www.torokkisterseg.hu 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Kengyel 
Kengyel Község Önkormányzata
5083, Kengyel Szabadság út 10.
Tel: 56/583-400; fax: 56/583-409

Jász-Nagykun-Szolnok megye középső részén, a Tiszától keletre, Szolnok-
tól délkeletre fekszik. A település körüli sík vidéket a környezetből kiemelkedő 
kunhalmok teszik változatossá. Az egyik kengyeli kunhalmon, Bagi-majorban 
szélmalom épült az 1850 körüli években. A ma műemlék malom 1945-ig mű-
ködött, az 1960-as években alkotóház volt. A helyi önkormányzat a malmot 
kívül-belül felújította, szeretettel várják az oda látogatókat. 

A településen védettséget élveznek a törökmogyorófák. Az ötvenhárom 
fából álló ültetvény a község határában található. A húsz méter magas, tere-
bélyes fákat a XX. század elején ültették. A bagi-majori halastó Kengyelhez 
közel, Martfű irányában található meg. A halastó négy tóból áll, amelyekben 
intenzív halgazdálkodás folyik. A tavak vízparti részeit nádasok borítják, ritka 
és védett madárfajok élőhelye. 

Erzsébeti-parkerdő legidősebb fái 80-100 évesek (vadgesztenye, tölgy), 
az erdőterület nagyobb részén azonban már fiatalabb állomány található. A 
parkerdő a közeli települések lakóinak kirándulóhelye, iskolák, baráti társa-
ságok kellemes napokat töltenek el itt. Itt rendezik meg minden év májusá-
ban a „Kengyelfutás Kengyelen sportnap”-ot. Kengyel további nevezetessé-
ge a katolikus templom, amely 1934-ben épült. A helyi búcsút Jézus Szíve 
ünnepén, júniusban tartják. A református templomot 1929-ben emelték. A 
község 400 férőhelyes művelődési háza 1950-ben épült, amelyet 1996-ban 
felújítottak. Tetőterében 25 ezer kötetes könyvtár kapott helyet. 

Örményes 
Örményes Község Önkormányzata
5222 Örményes, Felszabadulás út 16. 
Tel: 56/339-043

Jász-Nagykun-Szolnok megye középső részén, Szolnoktól 31 km-re fekvő 
település. Fegyvernek és Kuncsorba községekkel határos területen fekszik. A kö-
zségnek jelenleg is értékes épületei a Bíró, Kepich és Glaser kastélyok. A Glaser 
család 1911 és 1925 között vásárolhatta meg az Ehrlich famíliától a kúriát és az 
uradalmat, ugyanis 1925-ben már Glaser Lajost említették az 1052 katasztrális 
holdas birtok tulajdonosaként. A kúria utolsó tulajdonosa Glaser Vilmos volt.

A klubkönyvtár és a szociális ellátásokat biztosító Alapfokú Gondozási 
Központ ma is a Glaser kastély épületében működik. További építészeti lát-
nivaló a településen a Vasútállomás, melyet 1857 november 19-én Erzsébet 
napján, a királyné tiszteletére adták át a közforgalomnak. Az alföldi tájba 
illeszkedő épületegyüttes a későbbiekben idegenforgalmi nevezetességé 
válhat. A csendes, falusias környezetben pihenésre, és a települést átszelő 
Nagykunsági csatornán horgászásra nyílik lehetőség. 

Kuncsorba 
Kuncsorba Község Önkormányzata
5412 Kuncsorba, Dózsa Gy. út 16.
Tel: 56/590-380

A megye délkeleti részén helyezkedik el. Túrkevével, Kisújszállással, Me-
zőtúrral, Kétpóval, Örményessel és Törökszentmiklóssal határos. A hatalmas 
Tisza-menti puszták közepén elterülő község 1897. január 1-től önálló te-
lepülés. 

Két műemlék-jellegű templomának pusztából kiemelkedő tornya mes-
sziről jelzi a település létezését. Református temploma 1937-ben épült. A 
Katolikus templomot – melynek védőszentje Szent István király – 1939-ben 
avatták fel. Külterületén folyik át a Nagykunsági öntözőcsatorna keleti és 
nyugati ága, mely nagyszerű horgászati lehetőséget kínál. A település köz-
pontjában 2004-ben kialakított emlékpark egy „semleges” kopjafa felállítá-
sával ünnepségek megtartására alkalmas helyszínné vált. 

A közösségi élet egyik legnagyobb rendezvénye, a Csorba-kupa falunap, 
amelyet minden év április utolsó szombatján rendeznek meg. A rendezvény 
már-már egybenőtt a településsel, hiszen minden évben többféle progra-
mon szórakozhat a nagyközönség (pl. iskolások – óvodások táncbemutatója, 
futóverseny, futballmérkőzések, népi játékok, erős emberek versenye). Ez a 
hagyományos rendezvény évről-évre egyre több látogatót vonz a községbe. 

Tiszabő 
Tiszabő Község Önkormányzata
5232 Tiszabő, Fő út 47. 
Tel.: 56/337-000; fax: 56/549-007

Törökszentmiklóstól észak-keletre, 23 km távolságban fekszik a Tisza bal 
partjának tövében, háborítatlan festői környezetben a Tisza közelsége, ter-
mészetes környezete, a horgászok kedvelt helye. 

A község régi kőtemplomát 1720-ban Almássy János helyreállítatta, 
amelynek védőszentje Keresztelő Szent János volt, őt ábrázolja egyházának 
sigilluma is. 

A község pecsétjét 1806-ból ismerjük, a kettős kereszt és az ekevas mo-
tívumokkal. Jelenlegi temploma a XIX. Század elején épült, ékességei a szép 
fafaragású keretbe foglalt stációk.



Több szálláslehetőséggel szolgál az üdülőfalu: MOHOSZ üdülőház 
(évente szervez horgásztábort, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Va-
dásztársaság pedig vadásztábort bonyolít le), a Panzió és a szabadstrandon 
táborokat lehet lebonyolítani sátorozási lehetőségekkel. Tiszapüspöki Jász-
Nagykun-Szolnok megye egyik legnagyobb apróvadas területe, ezért a va-
dászturizmus kedvelt központja, úgy a hazai, mint a nemzetközi turizmus 
tekintetében. 

Tiszapüspöki falunap, a szüreti felvonulás és a Márton-napi búcsú egyre 
nagyobb tömegeket vonz.

Tiszatenyő 
Tiszatenyő Község Önkormányzata
5082, Tiszatenyő, Alkotmány út 26.
Tel: 56/335-001

A Tiszától keletre, Törökszentmiklós szomszédságában, jól megközelít-
hető területen fekszik. 1996-ban a honfoglalás ezeregyszázadik évforduló-
ja alkalmából avatták fel a kopjafát a Polgármesteri Hivatal udvarán. Ekkor 
állították fel a községi temetőben az új haranglábat is. A díszesen faragott 
építménybe az 1926-ban öntött református és az 1934-ben készült katolikus 
harang (mely még Pusztatenyőként említi a települést) került. 

Tiszatenyő első köztéri szobrának felállítását a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma támogatta. A Szent István szobrot a Szent István Általános 
Művelődési Központ udvarán avatták fel, melyet Varga Gábor szobrászmű-
vész készített. A településen működő Hagyományőrző Csoport 2001-ben 
rendezte be a Faluházat, ahol folyamatosan megtekinthető kiállító terem áll 
az érdeklődők rendelkezésére. 

A házban felállított szövőszéken bárki elsajátíthatja a szőnyegszövés for-
télyait. Az udvaron lévő kemencében népi ételek is elkészíthetők. A Szent 
István park a helyi programok elsőszámú színteréül szolgál. 

Fejlesztésével biztosítani tudják a lakosságnak és az idelátogató turisták-
nak egyaránt a szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges feltételeket. 2002. 
november 1-jén ünnepi megemlékezés keretében avatták fel a II. világhá-
borúban hősi halált halt tiszatenyői lakosok tiszteltére állított történelmi em-
lékfalat. A falon található domborműveket szintén Varga Gábor szobrász-
művész készítette.

A Szent István park részeként került készült el az uniós előírásoknak meg-
felelő fa játszótér, melyhez a helyiek jelentős támogatást biztosítottak. Elsőd-
leges cél volt, hogy a gyermekek érezzék magukénak lakóhelyüket, érezzék 
benne jól magukat. A játszóudvart a környező településekről is gyakran láto-
gatják gyermekcsoportok. A park fejlődése folyamatos. 2006. tavaszán a pi-
acteret is itt alakították ki. Majd a hozzátartozó útszakasz viacolor burkolatot 
kapott, így 300 méter hosszú sétálóutca készült el.

Tiszatenyőn jelentős a horgász- és vadászturizmus: a település külterüle-
tén található a kedvelt horgásztó. A vadásztársaság bérvadásztatást folytat. 
Az idei évben is több érmes, köztük két arany érmes őzbakot lőttek már ki 
itt.

Fegyverneken, a szép kocsmárosné társaságában. Szerelemféltés, árulás jut-
tatta bitófára. A helybeli elbeszélők szerint a Kálvária-dombon akasztották 
fel, majd lovával együtt ott földelték el. A mai emberek újra „felfedezték” a 
Kálvária-dombot. Egymásnak adják át a tapasztalataikkal együtt. Innen lehet 
tudni, hogy 10-12 napon át 2-3 órát kell tölteni ahhoz, hogy az átalakítsa az 
emberben levő rezgéseket. A földsugárzással foglalkozó természetgyógyá-
szok szerint itt 10-es skálán mért 8-8,5-es méretű sugárzás mérhető. A pozi-
tív erővonalak sugárzási intenzitása az évszakokkal arányos: télen gyengébb, 
a tavaszi napfordulótól az őszi napfordulóig intenzív és a téli napfordulóra 
csökken le, még érezhető, minimális szintre. 

A horgászok kedvenc helye az Alsóréti Holt-Tisza, amely a Közép-Tisza 
legnagyobb holtága. A tavaszi és őszi madárvonulások alkalmával számos 
védett madárfaj számára jelent pihenőhelyet és élelmet, a vadászok pedig 
elsősorban vadkacsát és fácánt ejthetnek zsákmányul. 

Események, melyeket érdemes meglátogatni:
Az Országos Diák-Gulyásfesztivál minden évben megrendezésre kerül. 

Ilyenkor 60-80 bográcsban készül az illatos-ízletes étel. A Virágzó Tisza Nap-
ját minden évben június utolsó hétvégéjén tartják, mert ilyenkor rajzanak a 
tiszavirágnak nevezett kérészek. A sportos, hagyományőrző népünnepélyen 
jól megfér egymás mellett a tűzönjárás és a labdarúgás, a virágdíszes csóna-
kázás és a fegyverkovácsolás, íjászkodás. 

Csoportos étkezés rendelhető a Gyermekélelmezési Konyhán. 

Tiszapüspöki 
Tiszapüspöki Község Önkormányzata 
5211, Tiszapüspöki, Fő út 93. 
56/445-000; fax: 56/445-257

A Tisza bal partján Szajol és Törökszentmiklós szomszédságában terül el. 
A település lakóinak megélhetését sokáig a mezőgazdaság jelentette, azon-
ban ma a munkaképes lakosság eljár dolgozni Törökszentmiklósra illetve 
Szolnokra. 

Látnivalók:
– Barokk stílusú templom 
– L-alaprajzú barokk plébániaház, melyet 2007-ben felújítottak. Az 

épület helyt ad a LEADER-központnak és a helytörténeti kiállításnak. 
– Említésre méltó a templom előtti téren található a 2000-ben felújított 

az I. és II. világháború, valamint 1848-49-es szabadságharc hősi ha-
lottainak állított emlékművek. Tiszapüspökiben számos hagyományos 
lakóház szép deszkaoromzata is gyönyörködteti a turistákat. E régi há-
zak ízelítőt adnak a Közép-Tisza vidék egykori népi építészetéből. 

A Tisza és a holtágai a horgászatot kedvelők mellett a fürdőzőket is vonz-
za. A legkedveltebb a tiszapüspöki szabad strand, amelyet a folyó alacsony 
vízállásakor sokan keresnek fel a környező településekről is. 

A Tisza-parton teljes infrastruktúrával együtt kiépítettek egy üdülőfalut, 
amely egyre népszerűbbé válik. 

TÖRÖKSZENTMIKLÓS
Törökszentmiklós Város Önkormányzata
5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135/a.
Tel.: 56/590-420; fax: 56/590-437

A kistérség központja Törökszentmiklós. Északon az élő Tisza, délkeleten 
a Nagykunsági csatorna határolja. Élő és holt vizeit előszeretettel keresik fel 
a horgászatot kedvelők. A Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet egy része a város 
mellett található. Ez a táj gazdag apró vadakban is.

Látnivalók:
– református templom
– Kálvária kápolna 
– Szentháromság katolikus főtemplom
– művelődési ház és könyvtár  (szalmagaléria)
 A kistérség központjában, Törökszentmiklóson már régóta üzemel a ter-

mál strandfürdő. Az 1958-ban fúrt kútból 1314 méter mélységből tör fel 
a 75 Celsius-fokos alkáli-hidrogén-karbonátos, fluoridos, jód- és fluoridtar-
talmú víz, amely többek között reumatikus, mozgásszervi és nőgyógyászati 
betegségek gyógyítására alkalmas. A strand kétezer fürdőzőt tud egyidejűleg 
fogadni, szomszédságában található egy háromszázötven személyes kem-
ping is. Az önkormányzat Phare-pályázaton nyert támogatással és önerőből 
faházakkal bővítette a kempinget, és korszerűsítette a szolgáltatásokat. 
Főbb rendezvény: Szentmiklósi Napok, Művelődési Ház és Könyvtár ren-
dezvényei

Fegyvernek 
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
5231, Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Tel: 56/556-010; fax: 56/556-011

A Jászság és a Nagykunság határán fekvő nagyközség. Külterületét a Tisza 
is érinti, a folyó 15 km hosszú holtága pedig a település belterületéig nyúlik. 
Az átmenetes síkságon települt nagyközség környezetét elhagyott folyómed-
rek, morotvák, vadvizek, nádas foltok és kunhalmok teszik változatossá. 

Látnivalók:
– Csonkatorony. 
– Nepomuki Szent János szobor és építménye, 
– Becker Gábor és Gerskovics Klára tervezte modern stílusban épült ka-

tolikus templom
Fegyvernek múltjáról, történelméről is látható kiállítás. A nagyközség 

könyvtárában helyezték el a helytörténeti gyűjteményt, mely csak előzetes 
bejelentkezéssel látogatható.

A messze földön híres kunhalma a Kálvária-domb. Ma a gyógyulni vá-
gyók keresik fel a Zöld Marci emlékét őrző különleges, kettős építményt. 
A Petőfi által is megénekelt betyár a hagyomány szerint szívesen időzött 

Kedves látogató, leendő Vendégünk!
Engedje meg, hogy Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás nevében kö-

szöntsük Önt kistérségünkben. A kiadvány létrehozásában az a szándék vezérelt bennünket, 
hogy javítsuk a látogatni kívánók tájékozottságát, bemutassuk a kistérség történetét és életét. 

Célunk, hogy Fegyvernek, Kengyel, Kuncsorba, Örményes, Tiszabő, Tiszapüspöki, Ti-
szatenyő, Törökszentmiklós településekre látogatva e kiadványon keresztül információkat 
szolgáltassunk a Törökszentmiklósi kistérség történelmi és természeti értékeinek lehetőségeit 
illetően.

Magyarország egyik legszebb tája az Alföld, melynek nyolc települése hívja és várja mind-
azokat, akik az érintetlen természeti környezetet kedvelik. A törökszentmiklósi kistérség Jász-
Nagykun-Szolnok megyében, az Alföld közepén, a Tisza bal partján fekszik.. A kistérség nyolc 
települése gazdasági, oktatási és kulturális egységet alkot. A 49.916 hektár területen (megye 
területének 8,9%-át) jelentős mezőgazdasági termelés folyik és sok természeti és kulturális 
érték található. A népsűrűség alacsony, bár meghaladja a megyei átlagot. 

A térség fekvése közlekedési szempontból jó. A területen három vasúti vonal halad át. 
A 4-es számú főút, amely átszeli a térséget, lehetővé teszi, hogy a települések bekapcso-
lódjanak az országos, sőt a nemzetközi közlekedési vérkeringésbe. A térségben két közúti 
csomópont van Törökszentmiklósnál és Fegyverneknél, amelyekről mellékutak vezetnek a 
kistérségben lévő településekre. 

A Kálvária-domb, a kengyeli szélmalom a Tisza-folyó vidéke és a további természeti és 
történelmi látnivalók nyújtotta lehetőségek mind-mind a pihenést, kikapcsolódást biztosítják. 
Reméljük rövid ismertetőnkkel felkeltjük érdeklődését kistérségünk történelmi és természeti 
értékei iránt. Legyen Ön is a vendégünk!

Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa

A törökszentmiklósi kistérség Jász-Nagykun-Szolnok megyében, az Alföld közepén, a Tisza 
bal partján fekszik. A kistérség nyolc települése gazdasági, oktatási és kulturális egységet alkot. 
A térség fekvése közlekedési szempontból jó, mind a vasút, mind a közutak tekintetében. A 
Tisza közelsége, a folyó holtágainak érintetlen természeti szépsége, a falusi vendégfogadás, a 
vadászati, a horgászati, a vízi és lovas sport lehetőségek mind-mind vonzóvá tehetik a térséget 
a pihenni, kikapcsolódni, a nagyvárosok zajából csendre, nyugalomra vágyók előtt. A Tisza és 
holtágai elsősorban Tiszapüspökibe, Törökszentmiklósra, Fegyvernekre, Tiszabőre vonzzák a 
horgászni vágyókat, de Fegyvernektől Kengyelig körülbelül 50-60 kilométeren szinte bárhol 
lehet horgászni. A térséget átszelő Nagykunsági-főcsatorna is kedvenc helye a horgászoknak. 

A tájat védett kunhalmok, árterek, holtágak teszik változatossá. A kistérségben több kun-
halom is található, kettő Kengyelen, egy Törökszentmiklósnál a 46-os út mentén, valamint 
Fegyverneken a legnépszerűbb a Kálvária-domb. A kistérségben kevés műemlék található, de 
minden településen van legalább a helyiek által védett, óvott terület. 

A helyi természeti és kulturális értékek védelmére hozták létre Tiszapüspökiben 1993-
ban az Ördögszekér Környezetvédelmi Oktatóközpontot, melynek működtetését a Kistérség 
2008-tól átvállalta. Az idillien szép természeti környezetben az áréri galériaerdők őshonos 
élővilágát tanulmányozhatják egy üres gátőrházban kialakított oktatóközpontban a természet 
barátai. Az óvodás korú gyermekektől egészen a felnőttekig szakmai oktatáson keresztül a 
gyakorlatban ismerkednek meg a térség növény- és állatvilágával, s sajátítják el a természet-
védelmi teendőket.

Oktatóközpont elérhetősége:
Tel: 56/590-741, Mobil: 30/518-36-82, www.tiszapuspoki.freeweb.hu


