Útvonalleírás K30
Az első pontig: (Résztáv: 5,8 km, jelzés: Z) Teljesítménytúránk rajtjától jobbra kanyarodva a

Martinovics utcán haladunk a Vésztői útig, ahol ugyancsak jobbra tartunk, majd balra egy
villanyoszlop mellet a Z- jelzést követve menjünk be a földútra. Ezen haladva rövidesen egy
útkereszteződéshez érünk, ahol egyenesen menjünk tovább a Körgátig, azon jobbra. A lőtér után
balra le a gátról és egy állatenyésztő telep érintésével elérjük a László-zugi csatornát. Átmegyünk
a “hídon”, jobbra fordulunk, a csatornát követve találjuk az (1.sz.) Ellenőrzőpontot.

A 2. pontig (résztáv: 1,62km; összesen: 7,42 km; jelzés: P

) A gáton kialakítot

kerékpárúton jobbra tartva, érintve a Petőf emlékművet, áthaladva a hídon elérjük a Ketős-Körös
jobboldali hídfőjénél, a “Százszorszép Pihenőben” felállítot (2.sz.) Ellenőrzőpontot. (Le kell
menni.)

A 3. Pontig (résztáv: 6,17km; összesen: 13.59 km; jelzés: Z+ ) A pont után a Z+ jelzést

követjük a Bélmegyeri műúton. 1 km-t megtéve balra rátérünk a csatorna melleti szekérútra.
Újabb 800 m után jobbra fordulunk, megkerüljük az egykori, nádassal övezet bányagödröt. Balról
egy tanyarom marad el, az útelágazáshoz érve a baloldali, kevésbé járt ágat választjuk. A kaszálón
jobbhíján néhány szalag segíti a tájékozódást, amíg egy, a tájból kiemelkedő hatalmas nyárfához
érünk. Utunk továbbra is a Z+jelzésen a Kereki legelő mellet folytatódik. 1300 m-re az újabb
tanyaromot ketős kanyarral kikerülve egy átereszhez érünk. Ezen átmegyünk, rögtön jobbra
kanyarodva elérjük a “Bélmegyeri-csatorna” ellenőrzőpontot.

A 4. Pontig (résztáv: 4,39 km; összesen: 17,98 km; jelzés: Z, P+) A műúton balra a Z-

jelzésen 800 m-re elérjük a Bélmegyeri csatornát, innen a jobbra leágazó P+ jelzésen haladunk az
erdősávban. A túránk Bélmegyerről Békésre vezető műúton jobbra folytatódik, a gátőrház után
átmegy a Vámosi hídon, it található a túra negyedik ellenőrzőpontja.

Az ötödik pontig (résztáv: 5,62km, összesen:23,6km; jelzés: P-) A hosszúfoki csatorna

gátján követve a P- jelzést, hamarosan a Bodoki múzeum-hoz érünk. A múzeumtól aszfaltozot
töltéskoronán követjük a Körös kanyarulatait, egészen a mezőberényi közúti híd jobb parti
hídfőjéig. It- a “Százszorszép Pihenőben”, - melybe le kell menni - található túránk 5. sz.ellenőrző
pontja.

A 6-ik pontig (résztáv: 3,93km; összesen: 27,6km; jelzés: Z-): Átmegyünk a hídon, a gátról
leereszkedve néhány száz métert műúton teszünk meg, majd balra fordulva (kb.650m megtétele
után) érintjük a Körös Nagy-zug nevű holtágát, amelynél rögtön jobbra fordulunk! Keresztezzük
a Békés-Mezőberényi főcsatornát, ahol balra folytatjuk túránkat. A jelzést fgyelmesen követve
teljesítménytúránk 6.sz. ellenőrző pontjához a Laposi kertekhez érünk.

A célig (résztáv: 1,65km; összesen: 29,2km; jelzés: Z-)

Az utolsó frissítést követően nemsokára kiérünk a kertekből. Feltűnik előtünk az 1880-ban épült
Körgát, amely a Körös áradásaitól védte a települést. Ezen átkelve Mezőberény szélső házait
pillanthatjuk meg. A Z- jelzést követve hamarosan beérünk túránk célállomására a Piknik Parkba,
ahol meleg étel és üdítő várja a megfáradt turistákat.

