
1.melléklet a 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelethez 

Javaslat a 

„Két keréken Békésben” 

[települési/tájegységi/megyei/ külhoni magyarság] értéktárba történő 

felvételéhez 

Készítette: 

Hanó Krisztina 

Mezőberény, 2014. január 10. 

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1. A javaslatot benyújtó neve: Alföld Turista Egyesület Mezőberény 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Zolnai Györgyné 

Levelezési cím: 5650 Mezőberény, Fő út 2/B 2/14 

Telefonszám: 20/3313-630 

E-mail cím: zolnaierzsi@indamail.hu 

II. A nemzeti érték adatai: 

1. A nemzeti érték megnevezése: Két keréken „Békésben” 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

□ agrár- és élelmiszergazdaság 

□ ipari és műszakii megoldások 

□ természeti környezet 

□ egészség és életmód 

□kulturális örökség 

□turizmus 

□épített környezet 

X sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

 X települési 

 

□ tájegységnyi 

 

□  megyei 

 

□ külhoni magyarság

 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 

Hegyvidékektől távol eső alföldi megyénk, síkvidéki jellegénél fogva rendkívül alkalmas a 

kerékpáros túrázásra. Ez ösztönözte az egyesületet arra, hogy újraindítsa a Két keréken Békés 

megyében elnevezésű kerékpáros jelvényszerző körtúrát. 

Az egyesület ajánlja ezt a lehetőséget azoknak, akik: 

 rendszeresen, vagy nem rendszeresen, de szívesen ülnek kerékpárra; 

 rendelkeznek ugyan túrázásra alkalmas kerékpárral, ám úg 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. 

A körtúra 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 látnivalóit, melyek 

felkereséséhez ad tanácsot a túra ismertető füzete, (igényelni lehet az egyesület címén-Alföld 

Turista Egyesület Mezőberény, Gyóni Géza u. 37. Tel.: 30/269-0061; alfoldte@gmail.com), amely a 

látnivalókon kívül tartalmazza a kerékpárszervizek címeit, fürdési és szálláslehetőségeket, 

térképvázlatot, kilométermutatót, az ellenőrző pontok helyeit és egyéb adatokat. 

A füzetbe összegyűjthetőek az ellenőrző pontokon adott túrapecsétek, vagy azok hiányában 

bármilyen hiteles bélyegző pecsétje. (Pl. Vasútállomás, múzeum pecsétjei.) A betelt füzet egyesületi 

címre való visszajuttatásával jár egy körtúra jelvény. 

A körút teljes hossza 432km, de a túra időbeli megkötés nélkül szakaszonként és folyamatosan is 

teljesíthető, bárhol, bármilyen irányban elkezdhető és befejezhető. 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

A túra elsődleges célja megismertetni a résztvevőkkel a Békés megye szépségeit, műemlékeit, 

népszerűsíteni a kerékpáros túrázást. Valamennyi korosztály számára testedzést és szellemi 

feltöltődést kínál, fejleszti és megszeretteti a természetben való kerékpáros túrázást. 

Megőrzendő értékünk. 

7.  A nemzeti értékekkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája: http://alfoldte.hu/ate/ 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe 

 

III. Mellékletek 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja 

2. A Htv. 1. (1) bekezdés j) pontjának megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató 

és ajánló levelek 

Csatolt dokumentum: Két keréken Békésben  

Kerékpáros körtúra igazolófüzet 

 

Ajánlás a helyi értéktárba 

Két keréken „Békésben” 
 

Békés megye síkvidéki jellegénél fogva rendkívül alkalmas a kerékpáros túrázásra. Ez ösztönözte 

az egyesületet arra, hogy újraindítsa a Két keréken Békés megyében kerékpáros jelvényszerző 

körtúrát. 

Az egyesület ezzel nagyszerű lehetőséget biztosít a kerékpározni szerető, tartalmas túrák vágyó 

embereknek. 

A túra betölti elsődleges célját, megismertetni a résztvevőkkel Békés megye nevezetességeit, 

természeti szépségeit, műemlékeit, és népszerűsíti a kerékpáros túrázást. Valamennyi korosztály 

számára testedzést és szellemi feltöltődést kínál, fejleszti a turista életet, népszerűsíti és 

megszeretteti a természetben való kerékpáros túrázást. 

mailto:alfoldte@gmail.com
http://alfoldte.hu/ate/


Ezért javaslom a helyi értéktárba történő felvételét az Alföldi Turista Egyesület testet-lelket 

megmozgató egészségmegőrző kerekező körtúrájának. 

Mezőberény, 2014.január 10. 

Csete Gyula 

 

Mezőberény Város Önkormányzata 

5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 

Siklósi István 

Polgármester Úr 

Tárgy: települési értéktár 

 

Tisztelt Siklósi István Polgármester Úr! 

Levelemhez mellékelem a „Két keréken Békésben” Mezőberény Települési Értéktárba történő 

felvételéhez elkészített dokumentumokat 

Kérem szíveskedjen segíteni a kerékpártúra Települési Értéktárba történő felvételét! 

Mezőberény, 2014.  január 10. 

Köszönettel: Zolnai Györgyné 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló 

nyilatkozat 

 

Hozzájárulási nyilatkozat  

 
Alulírott Zolnai Györgyné (Mezőberény, Fő út 2/B 2/14.) hozzájárulok, hogy a fényképeket, 

adatokat, melyeket a „két keréken Békésben” települési értéktárba történő felvételéhez című 

dokumentum tartalmaz, a Mezőberény Települési Értéktár Bizottság az ide vonatkozó jogszabályok 

figyelembe vétele mellett szabadon felhasználhatja. 

Hozzájárulok továbbá, hogy az érték Települési Értéktárba törtnő felvétele esetén, a Települési 

Értéktár számára készített internetes oldalon és a TV-csatornák által felvett vágott anzagokban, 

valamint az értékeket bemutató reklámokban megjelenjen.  

Mezőberény, 2014. január 10.  

Zolnai Györgyné


