5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása
Az Alföld Turista Egyesület tagjai hosszú évek óta járnak hegyvidéki
teljesítménytúrákra, melyek közül az első ilyen az országosan meghirdetettek közül a Gerecse
50 volt. Ezeknek a túráknak sajátos varázsa van, elgondolkodtatta a túrázókat, miért ne
lehetne az Alföldön is ilyet szervezni, a hegyvidéki embereket idecsábítva a síkságra.
Az Alföldön, a Körösök vidékén 1986-tól évről évre folyamatosan szerveződnek az Alföld
Turista Egyesület által a Körös túrák. A különböző távok és teljesítési módok bővültek, így
egyre több korosztályt érintenek:
Gyalogtúrák
Váradi László emléktúra-Körös 50
Körös 30
Körös 20
Körös 10
Kerékpáros túrák
Körös 100 országúti kerékpáros teljesítménytúra
Körös 70 országúti kerékpáros teljesítménytúra
Téli gyalogtúrák
Téli Körös 30
Téli Körös 20
A június hónapok első hétvégéje 1986 óta a gyalogtúrák napja.
2014-ben rendezik meg a XXIX. 50 km-es, a XXV. 30 km-es,
a XVIII. 20 km-es és a III. 10 km-es teljesítménytúrákat.
Útvonalak:
50 km
Mezőberény - Boldishát - Köröstarcsa - Mérgesi-gát Büngösdicsatorna - Bélmegyeri-csatorna - Bélmegyer – Kárász Vámosi-híd - Hosszúfoki-csatorna
– Körös híd - Laposi kertek -

Mezőberény.

30 km
Mezőberény - Boldishát - Petőfi Emlékmű - Körös-híd - Kereki legelő - Bélmegyeri
csatorna - Vámosi-híd - Hosszúfoki csatorna Körös híd - Laposi kertek – Mezőberény.
20 km

Mezőberény - Boldishát - Petőfi Emlékmű – Körös-híd - Nagy-zug kertek – Mezőberény.

Laposi

10 km
Mezőberény - Madármegfigyelő torony - Tücsök-domb - Békés- Mezőberényi
főcsatorna - Laposi kertek – Mezőberény.
A gyalogos túrákon, a szintidőn belül teljesítők kitűzőt kapnak. A legidősebb, a
legfiatalabb és (kategóriánként min. 5 fő indulása esetén) a leggyorsabb teljesítők
különdíjazásban részesülnek. Különdíjban részesül az a mezőberényi iskolás osztály is, mely
a legnagyobb számban vesz részt valamely távon!
2001-ben a gyalogos túrák kerékpáros túrákkal is bővültek, melyek először 100 km-es, majd
2002-től 70 km-es távon is teljesíthetőek.
Útvonalak:
100 km
Mezőberény - Köröstarcsa – Újladány – Szeghalom – Vésztő – Bélmegyeri
elágazás - Bélmegyer – Bélmegyeri elágazás – Doboz – Békés - Mezőberény.
70 km
Mezőberény – Köröstarcsa – Újladány – Szeghalom – Vésztő – Bélmegyer –
Mezőberény.
A táv szintidőn belüli teljesítése esetén a résztvevők kitűzőt és oklevelet kapnak.
Kategóriánként min. 5 fő indulása esetén a leggyorsabb teljesítők különdíjazásban
részesülnek.
2005-től minden év január második hétvégéjén szervezi az egyesület a Téli-Körös
nevű túrákat. Kezdetben csak évkezdő sétatúrának indult 30 km-es távban, de a nagy
érdeklődésre való tekintettel teljesítménytúrává formálódott, és 2009-ben 20 km-es távval
egészült ki.
Útvonalak:
TÉLI KÖRÖS 30
Táv: 29,2 km.
Szintidő: 8 óra
30 km
Mezőberény - Boldishát - Petőfi Emlékmű - Körös-híd - Kereki legelő -Bélmegyeri
csatorna - Vámosi híd - Hosszúfoki csatorna - Bodoki
Múzeum - Százszorszép Pihenő Laposi kertek – Mezőberény

TÉLI KÖRÖS 20
Táv: 20,72 km.
Szintidő: 5ó 30 perc
20 km
Mezőberény - Boldishát - Kettős-Körös-gát - Köröstarcsa - KettősKörös-gát Százszorszép Pihenő - Kereki híd - Laposi kertek Mezőberény.
A táv szintidőn belüli teljesítése esetén a résztvevők itt is kitűzőt és oklevelet kapnak.

A távok mindegyike a Körös-vidék teljesítménytúrázója elnevezésű mozgalom része.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A Körös gyalogos, kerékpáros és téli teljesítménytúrák az alföldi túrák között fontos
szerepet töltenek be a túrázók életében. A Körös-50 teljesítménytúra az alföldi túrák közül az
elsőként kiírt túra volt.
Évente több, országos eseménynaptárban (Zöld Pont, Magyar Maratón Klub,
Teljestménytúrázók Társasága, Magyar Természetbarát Szövetség, Vasutas Természetjárók
Szövetsége stb.) is szerepelnek, nyílt túrák, bárki számára elérhetőek, az ország számos távoli
pontjáról érkeznek ezekre az alkalmakra az érdeklődők.
A legutóbb megrendezett Téli Körös 30 nevű túrán 117-en, *51 nő és 66 férfi*, a Téli Körös
20 elnevezésűn pedig 62-en, *34-28 arányban a gyengébb nem javára* vettek részt. Ez
összesen 179! Ilyen sokan nem tették még meg ezt a téli sétát!
A Körös 50 túrát több évben is jegyezték a felnőtt, a 30 km alatti távokat pedig a gyermek (15
év alatti) Nemzeti Bajnokságban.
A résztvevők a túrák során megismerkedhetnek a Körös-vidék növény- és állatvilágával, a
Fás-pusztai síksággal.
Nem csak Mezőberényből, de a megyéből és az ország más területéről is szívesen érkeznek
ezekre az alföldi Körös-vidéki túrákra.
Megőrzendő értékünk.

