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végig közút és műút (Békés
és Mezőberény között
kerékpárút); kivétel: kétági
zsiliphez földút

!

nehézségi fok:

Útvonal, látnivalók:
I. 37 km II. 37 km III. 48 km
4 óra
4 óra
5 óra

I. útvonal: Békés (főtér)
– Mezőberény – BélmegyerFáspuszta – Bélmegyer-Békés
közti műút – Békés (főtér)
II. útvonal: Békés (főtér)
– Tarhos – Kárász kastély
– Bélmegyer (Fáspuszta)
– Bélmegyer-Békés közti műút
– Békés (főtér)
III. útvonal: Az első két útvonalból összekapcsolt nagykör,
érinti az összes látnivalót.
Túraplusz: Vésztő-Mágor
Történelmi Emlékhely (Vésztőtől
5 km északnyugatra)
(1) Békés (főtér) - kulturális
látnivalók; (2) Medvefejes-tó /+ 2
km/; (3) Fáspusztai Wenckheim kastély /+9 km/; (4) Kárász
kastély /+5 km/; (5) Libás-tanya
/+12 km/ ; (6) Tarhosi Wenckheim
kastély és a Zenepavilon

E sárréti területek déli határát érintő körtúrát (különösen, ha Vésztő
felé is elkalandozunk), talán érdemes kétnaposra tervezni, oly sok a
vendégmarasztaló látnivaló, felfedeznivaló. Közép-Békés nagyobb városaitól távolodva csöndesebb, nyugalmasabb lesz a táj, talán furcsának
is tűnik, hogy akad hely, ahol barangolás közben emberrel is alig találkozunk. Annál inkább a múlt és az élő természet rejtőzködő titkaival,
melyet védett természeti területek,
kastélyok és kastélyparkok, színvonalas falusi vendéglátás, gazdag
történelmi emléSzakvezetés a Medvefejes-tónál
kek jelentenek.
~ Tarhos kapcsán a Wenckheim kastély, az 1953-ban
épült Zenepavilon és a Békés-tarhosi Zenei Napok mindenképpen eszünkbe kell, hogy jussanak. A II. világháború után,
1946-ban Gulyás György szervezésében a volt gróﬁ kastélyban énekiskola nyílt.
Ez alapozta meg Tarhos országos jelentőségű zenetörténeti múltját, jelenét.
(A kastély Békés Város Polgármesteri
Hivatalának engedélyével látogatható.)
~ Bélmegyer főútjáról Fáspuszta
felé térhetünk le, ahol a Körös-Maros
Nemzeti Park részterületeként 664
hektáron ősi erdősztyepp jellegű terület élvez védelmet. A műút végén
a Wenckheim Béla által építtetett
A tarhosi Zenepavilon
vadászkastély áll (jelenleg magántulajdon, nem látogatható).
~ A mezőberényi Medvefejes-tó számos védett és fokozottan
védett madárfaj vonulási-, gyülekező-, alkalmi előforduló- és
fészkelőhelye. Az ideérkezők madármegﬁgyelő toronyból
kísérhetik ﬁgyelemmel olyan madarak életét, mint a
gulipán, gólyatöcs, széki lile, kis lile.
~ Vésztő-Mágor kiemelt történelmi emlékhelye a Körösök vidékének, ahol őskori
települések, Árpád-kori monostor
és későbbi templomok maradványai egyaránt feltárásra
kerültek. Az emlékpark
továbbá bemutatja
az egyori sárréti
világot is.
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Természet és történelem

~ A Tarhoson
található művészi kivitelű „zenepalotát” 1952-ben
és 1953-ban 3,5 millió forintos beruházással építették, s Kodály Zoltán jelenlétében adták át rendeltetésének. A tarhosi általános iskolát, zenegimnáziumot
és zeneművészeti szakiskolát 1954-ben egy népművelési
miniszteri rendelettel megszűntették és helyébe gyógypedagógiai intézetet létesítettek. Az 1976 óta az egykori iskola hagyományra alapozva megrendezett Békés-tarhosi Zenei Napok ismét
országos hírnevet szereztek a településnek.
~ Külön védetté nyilvánítási eljárás nélküli (ex lege) védett természeti értékeink közé tartoznak a ritka szikes tavak, mint a mezőberényi Medvefejes-tó is. A
védetté nyilvánítást az indokolta, hogy a Kárpát-medencében egykor nagy kiterjedésű
vizes élőhelyek területei - így a szikes tavaké is - jelentősen lecsökkentek.
~ A bélmegyer melletti erdőben található Kárász kastély – a fáspusztaihoz hasonlóan – szintén vadászkastélynak épült. A híres, szegedi sétálóutcának is nevet adó család, amerikából hazatelepült Imre nevű sarja virágoztatta fel a kastély és Fokköz környéket a II. Világháború előtt.

Tudta?

A mezőberényi szikes Medvefejes-tó

Bélmegyer

Köröstarcsa
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Tarhos

A Libás-tanya

Murony
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Békés

Amerikából hozott különleges fákból arborétumot létesített, erdősített. A kastély parkjának eredeti fáiból nem sok
marad meg, de néhány idősebb példány és a bejárati út melletti tölgyfasor ma is gyönyörű. A kastély felújított
állapotában 15 vendégszobával, különtermekkel, tájjellegű ételekkel várja vendégeit.
~ A mai Fáspusztára, már 13. századi iratok is utalnak, mint a Fás nevű település környéki erdővel borított területre. Az eredeti növénytársulás ma is meglévő öreg kocsányos tölgyei és vadkörtefái a honfoglaláskori idők előtti ősi erdősztyeppet idézik.
E tájképileg is gyönyörű helyet, magyarország utolsó sziki tölgyesei között
jegyzik. A puszta értékét növeli, hogy kis kiterjedése ellenére számos
védett növény- és állatfaj él itt, melyek közül nem egynek Fáspuszta
a legjelentősebb élőhelye világviszonylatban is. Persze ezekkel a turista aligha, ellenben számos ritka állattal, mint a
rétisassal, fekete gólyával, bármikor találkozhat.
~ A Tarhos közelében lévő Libás tanya a falusi
turizmus 2010-ben államilag elismert vendégfogadó helyszíne, ahol a libanevelés és a
libához kapcsolódó ételek és ünnepek
hagyományai élednek újra.
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