Közép-Békés várostúrák
Útvonaljellemzők:

!

sok aszfalt; kevés földút;
víziút – nyártól dús növényzet

!

zsilipeknél kenuk
átemelése – kiszálló stégek

!

nehézségi fok:

A három közép-békési várost, Gyulát, Békéscsabát és Békést
felfedező kerékpáros körtúra egész évben teljesíthető. Kenuval a
településeket összekötő Élővíz-csatornán javasolt a környék megismerése. Az út során a kiránduló előtt feltárulnak a három város
kulturális műemlékei és környezeti örökségei, valamint a városok
közötti tájképi- és természeti értékek.
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(1) Békéscsaba belváros
- kulturális látnivalók; (2) Körösök
Völgye Látogatóközpont; (3) Bandika-fa, Cimbora-fa; (4) Sikonyi
gátőrház; (5) Békés belváros
- kulturális látnivalók; (6) Erzsébet-liget; (7) Békés-Dánfoki Üdülőközpont; (8) Szanazug; (9) Kisökörjárási fogadóbázis; (10) Gyulai
vár; (11) Gyula belváros - kulturális látnivalók; (12) Pósteleki
kastélypark; (13) Veszei elágazás
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Gyula (Kisökörjárás) – Veszei
– Békéscsaba – Bandika-fa
– Békés (Erzsébet-liget)
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Útvonal, látnivalók:
(Gyula) Gyulai vár – Főtér –
44-es főút (szervízúton)
– Veszei – Élővíz-csatorna
part – (Békéscsaba) Árpád
sor – Belváros – Élővízcsatorna part – 470-es főút
(kerékpárúton) – (Békés) Petőﬁ
tér – Erzsébet-liget – Dánfok
– Szanazug – Gyula
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Gyula
Cserépgyári
bányatavak

Kenusok az Élővíz-csatornán

~ Gyula és Békéscsaba között található Póstelek, kellemes
természeti környezetbe invitálja a túrázót. Az egykori Széchenyi-Wenckheim birtok kastélyparkja ma jól karbantartott,
környéke jelzett túrautakkal, szabadtéri
sportpályákkal, tűzrakóhelyekkel, esőbeállókkal, étteremmel, rendezvényteremmel várja látogatóit.
~ Békéscsaba és Békés között, ahol
a 470-es főút eltér az Élővíz-csatornától, évszázados nyárfák találhatóak, a Bandika-fa, és a Cimbora-fa,
Munkácsy
amelyek egykor szántó-vető
Emlékház
elődeink kedvelt találkozóhelyei voltak. Kerékpárral, kenuval, érdemes megállni e ponton egy rövid pihenőre.
~ Kulturális látnivalók: Gyula: Erkel Emlékház,
Várfürdő, Gyulai vár, Almásy-Wenckheim
kastély; Békéscsaba: Munkácsy
Emlékház, Szlovák Tájház, Körösök Völgye Látogatóközpont,
Békés: Jantyik Mátyás
Múzeum, kosárfonóműhely, református
templom.
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Téglagyári
bányatavak

~ Gyulán született Erkel Ferenc, a nemzeti opera megteremtője, a magyar himnusz zeneszerzője. Szülőháza interaktív múzeumként mutatja be a művész munkásságát,
személyes tárgyait, a korabeli hangulatot. Érdemes megtekinteni. (www.erkelemlekhaz.eu)
~ Békés a megye névadó települése a kosárfonás székhelye. A kanyargós Körösök vonalát botolófüzek kísérték, amelyek kiváló alapanyagul szolgáltak a kosárfonáshoz. A településen még ma is működnek műhelyek, ahol e régi mesterség munkafolyamatai megtekinthetők, a különféle termékek megvásárolhatók vagy akár egyedi elképzelés szerint megrendelhetők.
~ Munkácsy Mihály, a nemzetközi hírű festőművész, gyermekkora nagy részét Békéscsabán töltötte. Festői tehetségére itt derült fény, majd képességeit Európa nagyvárosaiban fejlesztette tovább. A megyeszékhelyen található emlékháza és a róla elnevezett
múzeum is számos alkotását mutatja be. (www.bekescsaba.hu/munkacsy)
~ A három várost öszekapcsoló, 1777-ben közmunkával kiásott Élővíz-csatorna, az Erdélyből érkező faanyag szállítási útvonalául, valamint vízbázisként szolgált a XVIII. és XIX. században a békéscsabai lakosok számára. Valamikor kedvelt fürdőhelyeket biztosított, ma kellemes sétányok
övezik, ezért zöldfolyosót képez a közép-békési városok között.
~ A XV. századi Gyulai vár, Közép-Európa egyetlen épen
maradt síkvidéki, gótikus téglavára.

Tudta?

Erkel Emlékház

