Útvonalleírás
Az útvonal mindkét táv résztvevőinek Bélmegyerig azonos!Teljesítménytúránk
rajtjától jobbra kanyarodva elhaladunk a piaccsarnok mellett. A sarkon a
templomnál szintén jobbra fordulunk és a Fő út - Kodály Z. út -Köröstarcsai út
érintésével hagyjuk el Mezőberényt. Továbbra is a kerékpárúton maradva 7 km
megtétele után Köröstarcsára jutunk. Az egykori halászfalu messzire ellátszó református
templomát 1794-96 között a kecskeméti Fischer Ágoston építette. Tűzfigyelő tornyát 1859-ben egy
emelettel, az őrszobával toldották meg és körfolyosóval látták el. 1992-óta a falu ad otthont az azóta
a Dél-alföld kiemelkedő nyári programjává vált Megyei Amatőr Művészeti Fesztiválnak.
(Orvosi rendelő: Pipa u.10. T.: 66/480-119 -Gyógyszertár: Kossuth út 8. T: 66/480-368)

A Kettős-Körös hídján átmenve túránk a 47-es főúton folytatódik Körösladányig.
Előtte, ahol a Sebes - Körös gátja metszi utunkat a jobb oldalon Ujladánynál
találjuk a túra 1.sz ellenőrző pontját (17.2 km), itt uzsonna várja az érkezőket, és
vízvételezési lehetőség van. A községben született Tüköry Lajos az olasz szabadságharc hőse,
Garibaldi harcostársa. Palermo elfoglalásánál halt meg.
(Orvosi rendelő: Garibaldi tér 3. T: 66/474-014, 66/475-192, - Gyógyszertár: Kossuth út 4. T:
66/474-008)

Utunk következő állomása Szeghalom, amelyet továbbra is a 47-es úton érünk el.
Közben kétszer keresztezzük a Gyoma -Vésztő vasútvonalat. Figyelmesen haladjunk
át! A város első írásos emlékei 1067-ből származnak. Anonymus szerint a honfoglaló magyarok itt
akartak átkelni a Körösön, hogy Mén-Marót bihari vezér ellen harcoljanak. A XIII. században
főesperességi székhely. Ma a Sárrét fővárosának nevezik. Itt dolgozott 20 éven át Dapsy Gizella a kor
neves írónője, itt gyűjtötte és őrizte férje, Rozsnyai Kálmán Ady és a Holnaposok körének relikviáit
az ún. Ady-tékát, mely 1942-ben a nagyváradi Ady Múzeum alapját képezte.

A vasútállomás mellett (27.7 km) található túránk 2. sz. ellenőrzőpontja .(Szeghalom
az 1100 Év Emlékei jelvényszerző túramozgalom bélyegzőhelye is !) Az ellenőrző
pontról való továbbhaladásnál figyeljünk: Keresztezzük a vésztői vasút vonalát,
körültekintően haladjunk átl! A Berettyó-hídon átmenve utunk jobbra leágazik a 47es útról Vésztő felé!
(Orvosi rendelő: Ady E. u. 1. T.:66/371-796, - Gyógyszertárak: Tildy Z. u. 10. T: 371-437, Dózsa Gy.
U. 32. T: 66/371-135)

Újabb 9.2 km-t megtéve elhaladunk a Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhely mellett.
A Holt-Körös által körülhatárolt kettős domb az Alföld délkeleti részének legrangosabb Árpád kori
műemléke, ahol 9 építési szintű őskori régészeti feltárás, a XI. századi monostor és két ráépült
templom romjainak feltárása, a közelben népi írók szoborparkja látható. (Az emlékhely az 1100

Év Emlékei jelvényszerző túramozgalom bélyegzőhelye!) 7 kilométer megtétele után
a Wesselényi utcán Vésztőre érünk. (44 km.) Ha szükséges a központban
frissíthetünk, majd a Kossuth és a Békési úton jó minőségű kerékpárúton térünk rá a
Doboz -Békés felé vezető útra. (A Kossuth u. 39. sz. alatt található a Sinka István emlékszoba.)
(Orvosi r.: Kossuth u. 29/33. T: 66/477-061, 476-011 Gyógyszertár: Kossuth u. 64. T.: 66/477-117)

Továbbhaladunk. Vésztő határában a bélmegyeri leágazás előtt a 9-es km kő közelében
baloldalon az Alföldi Első Gazdasági Vasút emlékére, (hajdani nyomvonalán) létesített emlékhelyet
találhatjuk. Figyelem! A Bélmegyeri leágazásnál jobbra kell fordulni! A település előtt
jobboldalon 8 m kerületű, kb. 250 éves fehér fűz látható. Néhány perc múlva elérjük

Bélmeqyeren a presszónál a gyalogtúrázókéval közös 3. sz. ellenőrző pontot (56,3
km)

Az 1703-ra elnéptelenedett falut III. Károly - sok más Békés megyei faluval egytt - Harruckern
János György udvari szállítónak adományozta. A grófi család emlékét őrzi a községhez tartozó
Fáspusztán álló kastély, amely gyermekvédelmi intézményként működött, jelenleg magántulajdon..
(Orvosi rendelő: Lenin u. 3. T: 66/420-121, Gyógyszertár: Széchenyi u. 2. T.: 420-172)

A két táv itt válik ketté.( A 70-es leírását lásd lentebb!)
A 100-as távon a szükséges frissítés után visszatérünk az elágazáshoz, mely után
megyénk legrégebbi településéig, (az első írásos emlékek 1075-ből származnak), Dobozig
tekerünk. A nagyközségbe érve elhaladunk a jobbra eső kastélypark mellett, amelyben
a neoromán stílusú Wenckheim mauzóleum látható. Ha időnk engedi, tekintsük meg. Ez esetben a
figyeljük a magtárral (az Ybl Miklós által tervezett, 1863-ban épült zabsiló ipari műemlék)
nagyjából szemben jobbra leágazó odavezető bejáratot. A látogatás után átmegyünk a főcsatorna
hídján, majd a kettéágazó Hold utca valamelyikén rátérünk a Kossuth útra, melyen

nemsokára elérjük a 4. sz. ellenőrző pontot - 76.5 km. A központban frissítési
lehetőség van. Dobozt a település széléig vezető kerékpárúton hagyjuk el.(Orvosi
rendelő: Hunyadi u. 1. T.: 66/268-545, 268-644, Gyógyszertár: Marx u. 2. T.: 66/268-762, 268-883)

Átmenve a Kettős-Körös hídján utunkat a Békéscsaba-Dobozi úton folytatjuk. A
Gerlai elágazás után közvetlenül jobbra fordulunk Békés felé. A városban térünk rá
a 470-es útra. Békés (93 km) nevét a békési földvárban székelő első ispánról kapta, az Árpád
korban főesperességi székhely, a tőrök hódoltság idején palánkvára volt. A város történelmének
emlékei, tárgyi dokumentumai a Jantyik Mátyás Múzeumban, népi életének használati tárgyai a
Tájházban láthatóak. Az utolsó 10 km-re szükség szerint kiegészíthetjük víz és

energiakészletünket, majd folytatjuk a túrát.
(Orvosi rendelő: József A. u. 5. T: 66/411-022, Gyógyszertár. Piac tér 2. Tel.:66/411-014, Rákóczi u.
3. T: 66/411-946, Csabai u.15. T.: 411-134)

Mezőberénybe érve a MOL benzinkút után a buszmegállónál jobbra rátérünk a
Hajnal utcára, majd a Faipari Szövetkezet és a liget érintésével beérünk a KÖRÖS
Teljesítménytúrák céljába, a Piknik Parkba, ahol meleg étel és üdítő várja a
célbaérkezőket.

70 km

A
-es táv a Bélmegyeri ell. pontig megegyezik a 100 km-es táv
útvonalával!
A bélmegyeri ellenőrzőponttól egyenesen továbbhaladva (2 km) rátérünk az
újonnan épített Bélmegyer - Mezőberény útra. (Egy szakaszon a Z/P sáv jelzés is
ezt követi.) Az úton mintegy 7 km-t haladva a Kettős-Körös hídhoz érünk. A híd
után 3 km múlva érünk, - a körgáton átmászva- Mezőberénybe. Jobbról elhagyjul
a nemrég épült sorházat, s pontosan a „18”-as kilométert jelző tábla előtt
fordulunk balra a Martinovits utcába. Az utca végén, baloldalon feltűnik a Piknik
Park. Nincs más dolgunk, mint befordulni a CÉLBA!

FONTOS!
Felhívjuk a figyelmet a KRESZ szabályainak betartására, és ahol van, a
kerékpárutak használatára. A túrán mindenki a saját felelősségére indul, a
rendezőktől ezen a címen semmiféle kártérítés nem igényelhető!

