Útvonalleírás Téli Körös 20
Az első pontig: (Résztáv: 5,8 km, jelzés: Z) Teljesítménytúránk rajtjától jobbra
fordulunk, majd a második kereszteződésben balra térünk (jobbra nem is lehet!) és a Martinovics
utcán haladunk a Vésztői útig, ahol 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 pedig 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 egy
lépcsősor tetején a szivatyúházat, és a Boldisháti (1.sz.) ellenőrzőpontot. Ez a halom
természetes kiemelkedés, amit később az ember településül választott. Neve valószínűleg családnévi eredetűt.

A második pontig (Résztáv: 3,72km; össz: 9,52km; jelzés: Z)
A gáton balra fordulva a folyóparton, ártéri erdők mellet haladunk. Néhány kilométer
megtétele után Köröstarcsára jutunk. Az egykori halászfalu messzire ellátszó református
templomát 1794-96 közöt a kecskeméti Fischer Ágoston építetet. Tűzfgyelő tornyát 1859-ben
egy emeletel - őrszobával és körfolyosóval - toldoták megt. It található túránk második
ellenőrzőpontja.

A harmadik pontig (résztáv: 5,28km; össz: 14,8 km; jelzés: nincs)
Elhagyva a pontot, átmegyünk a Ketős-Körös hídján és a túloldali (jobb parti) gáton
visszafordulunk Mezőberény irányába. A gáton haladva most a túloldalról csodálhatjuk
meg a téli folyót. Néhány kilométer bandukolás után már látható a Bélmegyerre vezető út
és a harmadik ellenőrzőpont, ahol frissítő várja az – esetleg - átfázot turistákat.

A célig (résztáv: 5,58km; összesen: 20,38 km; 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 átmegyünk a Laposi kerteken. Elhagyva a kerteket
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 céljába, ahol oklevél és kitűző várja a megfáradt turistákat.

