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Bandika-fa – Sikonyi
gátőrház szakasz
csak gyalogosan
járható, kerékpárral
kerülőút javasolt

!

nehézségi fok:

Útvonal, látnivalók:
26 km
3 óra

25 km
6 óra

közös útvonal
csak gyalog
kerékpáros
kerülőút

Békéscsaba – Bandika-fa,
Cimbora-fa – Sikonyi gátőrház
– Gerla – Pósteleki kastélypark
– Veszei elágazás – Békéscsaba
(1) Belváros – kulturális
látnivalók; (2) Körösök Völgye
Látogatóközpont; (3) Bandika-fa;
Cimbora-fa; (4) Sikonyi gátőrház;
(5) Gerlai kastély; (6) Pósteleki
kastélypark; (7) Széchenyi Antal
síremlék; (8) Veszei elágazás

~ Békéscsaba
belvárosa, jelentős
átalakulása miatt a
jövőben nem csupán, mint kulturális centrum kínál gazdag programlehetőségeket,
hanem európai színvonalú rendezvényés közösségi terekkel, multifunkcionális
központtal teszi a megyeszékhelyt ki- Munkácsy Mihály Múzeum
emelt idegenforgalmi területté.
~ A Csabai Körtúra, a Pósteleki erdőben a piros sáv túrajelzést követi, mely a
kastély egykori építtetőjének, gróf Széchenyi Antalnak, dombra emelt síremlékét
is érinti a kastélytól egy kilométerre, a Nyilas erdőrészben.
~ A körtúra útvonala számos szakaszon bővelkedik vadon termő gyümölcsökben és gyógynövényekben, melyeket „végigkóstolni”, vagy
gyűjteni különleges élmény. Az eperfák termése, a dió, a bodza, a
csipkebogyó, a kökény, a szeder a legtöbb túrázó számára jól
ismert csemegék, a haladó ismeretekkel rendelkezők pedig
a csalántól az útifüvekig számos egyéb gyógyhatású
növényfajra bukkanhatnak.
~ Az egykori nagyréti tanyahelyeken még felfedezhető egy-egy gémeskút-maradvány és
kihajtanak a régi kertek virágai. Érdemes
megállni és emlékezni e régi világra.
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száraz időben javasolt

3

1

Békéscsaba

st
el
6 er ekidő

őt
é

!

Fácánoserdő

ül

!

sík terep (aszfalt 60%
földút-körgát 40%)
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Útvonaljellemzők:

E számtalan élményt és látnivalót kínáló, információs pontokat és pihenőhelyeket érintő tanösvény jelentőségű körtúra, Békéscsabát és szűkebb külterületi környezetét igyekszik megismertetni
az aktív túraélmény jegyében. Az útvonal szinte teljes egészében
a városon áthaladó Élővíz-csatornát és a Gerlai-holtágat kíséri.
E zöld folyosó önmagában
is a település és határos terüTúrázók a
leteinek egyik legjelentősebb
Bandika-fánál
természeti eleme, de közelében számos kulturális vagy
egyéb környezeti érték is
felfedezhető. Kerékpárral és
gyalog egyaránt teljesíthető,
választástól és egyéni ritmustól függően olyan félnapos,
egynapos kikapcsolódást
ígér, melyet időbeosztásunk
szerint tölthetünk meg változatos túraélményekkel.
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Fényes

~ A Békéscsabától a sikonyi gátőrházig haladó Élővíz-csatorna parton nem
csak a Bandika-fa és a Cimbora-fa őrködik évszázados famatuzsálemként. Még ma
is sok ősöreg, odvas, 200 évnél is öregebb botolófűz fedezhető fel a hullámtéren és
a körgát oldalában, melyeket feltehetően a csatorna
gátrendszerének 18. század végi kialakításakor telepítettek. A Bandika-fától a sikonyi gátőrházig húzódó Élővízcsatorna menti védgát, néhol nehezebben járható szakasza
megéri a kitartást. Mint a túraútvonal városi zajoktól leginkább
elhúzódó része, sok apró természeti titkot őriz a rókakotoréktól, a hullámtéren halászó-vadászó szürke gémig.
~ A Gerlai kastély és a környező birtokok is a
Wenckheimek uradalmai közé tartoztak. Sajnos a háború
után e kastély is sok hányattatáson ment keresztül,
mára teljesen leromlott az állaga, de legalább még felújítható állapotban
Az Élővíz-csatorna városi szakasza.
van. 2010-ben önkormányzati árverésen 3,6 milló forintért gazdára talált, azóta várja jobb sorsát.
Két hektárra zsugorodott parkja még őriz néhány szép fát, köztük egy négy
méter kerületű hatalmas tölgyet, mely bizonyosan emlékszik egykori jó
gazdáira, kik közül hatan a gerlai temetőben pihennek.
~ Az Élővíz-csatornának az utóbbi tíz évben jelentősen javult a környezeti állapota. Az 1960-as években,
több helyen szabadstrandként is funkcionáló
vizet, az iparosodás évtizedeiben erős
szennyterhelés érte, s volt idő, mikor
csak „büdös-Körös”-nek csúfolták.
Az ezredforduló után sokat
javult a helyzet, amelyet a
csatorna egyre gazdagodó élővilága és
turisztikai értéke is jól jellemez.

Tudta?

