
KÉT KERÉKEN BÉKÉSBEN

Hegyvidékektől  távol  eső  alföldi  megyénk,  síkvidéki  jellegénél  fogva  rendkívül  alkalmas  a  kerékpáros
túrázásra. Ez ösztönzött bennünket arra, hogy újraindítsuk a

KÉT KERÉKEN BÉKÉS MEGYÉBEN                            

KERÉKPÁROS JELVÉNYSZERZŐ KÖRTÚRÁT

Testedzést  és szellemi feltöltődést egyaránt kínáló programunkra várjuk azokat a fiatalokat, és kevésbé
fiatalokat, iskolákat, családokat, egyéneket akik:
 - rendszeresen, vagy nem rendszeresen, de szívesen ülnek nyeregbe;
 - rendelkeznek ugyan túrázásra alkalmas kerékpárral, ám úgy vélik gépeik nincsenek igazán kihasználva és
éreznek némi késztetést, hogy magukat is kipróbálják;
  - szívesen mozdulnak ki a négy fal közül, a tévé és számítógép mellől és töltenek néhány éjszakát akár
sátorban is;
 - meg akarják ismerni megyénk nevezetességeit, természeti szépségeit.

Körtúránk a Póstelek - Békéscsaba - Szabadkígyós - Gyula - Mezőhegyes - Orosháza - Szarvas - Mezőberény
- Gyomaendrőd - Dévaványa - Ecsegfalva - Füzesgyarmat - Szeghalom - Vésztő - Geszt - Sarkad - Doboz -
Békés - Póstelek útvonalon halad, érintve a megye jelentősebb látnivalót.

Ezek  felkereséséhez  ad  tanácsot  a  túra  ismertető  füzete,  amely  a  látnivalókon  kívül  tartalmazza  a
kerékpárszervizek címeit,  fürdési és szállás lehetőségeket, térképvázlatot, kilométer mutatót, az ellenőrző
bélyegzők helyeit és egyéb adatokat.

Füzetet az egyesület címén - Alföld Turista Egyesület Mezőberény, 5650 Mezőberény Gyóni Géza u. 37. Tel.:
(20) 625-3532; alfoldte@gmail.com - lehet igényelni. Ára 500 Ft, mely magában foglalja a jelvény árát is. 

Az ellenőrző pontokon lebélyegzett füzetek beküldése után adjuk ki a körtúra jelvényét.
A  körút  teljes  hossza  432  km.  A  távolság  ne riasszon  el  senkit,  mivel  a  túra  időbeli  megkötés  nélkül
szakaszonként és folyamatosan is teljesíthető. 
 A kerékpárok vonaton, illetve gépkocsin történő szállítása mára bárki számára elérhető, így a túra bárhol
elkezdhető és befejezhető.

Mindenkinek jó túrázást kívánunk!

1100 ÉV EMLÉKEI BÉKÉSBEN
 JELVÉNYSZERZŐ TÚRAMOZGALOM KIÍRÁSA

Az  elmúlt  évek  során  szakemberek  nagyrészt  feldolgozták,  új  adatokkal  egészítették  ki  megyénk
történelmét.  Ezek  eredményei  minden  bizonnyal  fellelhetőek  lesznek  múzeumaink  millecentenáriumi
kiállításain  és  a  helytörténeti,  ismeretterjesztő  munkákban.  Túramozgalmunk  kiírásával  szeretnénk
ráirányítani  a figyelmet  szűkebb hazánk jelentősebb történelmi  eseményeire  -  legendáira -  helyszíneire,
megmaradt építészeti emlékeire. A fentiek szellemében az alábbi honfoglaláskori, vagy török hódoltságot
megelőző időkből származó történelmi emlékeket, helyszíneket ajánljuk felkeresésre:

-  Vésztő-Mágor  Történelmi  Emlékhely.  A XI.-XII.  században épült  monostor
maradványa az Alföld délkeleti részének legrangosabb Árpád-kori műemléke.
- Gyulai vár. A Tiszántúl egyedüli épen maradt vára.
- Békés. Több száz éven keresztül a megye székhelye volt.
- Szeghalom. Esperességi székhely volt és az avarok által épített földvár helye.
- Szarvas.  A XIII.  században a tiszántúli  kun szállások egyike.  Határában a
török által épített palánkvár állott.
- Sarkad. Váráról ismert és hajdúi vitézségről, akik hősiesen küzdöttek a török ellen.
- Kopáncs-puszta. A hajdani Mezőkopáncs XI. században, román stílusban épült templomát a XV. századig
használták. Restaurálására 1935-ben került sor.
A felsorolt helyszínek közül legalább ötöt kell tetszőleges sorrendben, időpontban és módon, ezt egyénileg a
túrafüzetben bélyegzéssel igazolni. A szervezőkhöz beküldött, lebélyegzett füzet ellenőrzése után adjuk ki a
túra  jelvényét.  Teljesítése  összeköthető  a  szintén  általunk  rendezett  "Két  keréken  Békésben"  megyei
kerékpáros körtúrával. A füzeteket egyesületünk címén lehet igényelni. Ára 500.- Ft, amely magában foglalja
a jelvény árát is.

 A túra szervezője:
 Alföld Turista Egyesület Mezőberény (alfoldte@gmail.com www.alfoldte.hu/rendezvényeink/1100ÉV)
5650 Mezőberény, Gyóni Géza u. 37. Tel.: (20) 625-3532.

MINDENKINEK JÓ TÚRÁZÁST ÉS KELLEMES IDŐTÖLTÉST KÍVÁNUNK.
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