
 

XII. Petres – 79 
kerékpáros teljesítménytúra  

 
 
A Crocus Természetbarát Kör 2009. március 29-én (vasárnap)  tizenkettedik alkalommal rendezi meg a "Petres -
79" kerékpáros teljesítménytúrát. 

 
A túra célja:  kerékpáros túrázás kapcsán emlékezni az 1879-ben Szegedet elpusztító Nagyárvízre. 

 
Az útvonal  1998-óta többször módosult, míg 2004-ben elnyerte jelenlegi formáját. A kerékpáros teljesítménytúra 
teljesítése során a résztvevık egy nagy kört írnak le. A kezdı és végpont Szeged belvárosában, a Kálvária téren 
van. Elsıként az 1979-ben emelt Árvízi Emlékmővet - Segesdi György alkotása - érintjük, majd a Huszár Mátyás 
rakparton haladunk tovább. Elıbb a Tiszavirágzás címő kompozíció mellett haladunk el. Itt látható a nagy tiszai 
árvizek szintjeit jelzı emlék-vízmérce, majd nem sokkal odébb a szabványos, mely a mindenkori vízállást jelzi. A 
Belvárosi-híd szegedi pillérének alagútján áthaladva érjük el az 1879-es árvíz után lebontott szegedi vár 
rondellájának rekonstruált alapját, majd kissé távolabb a rakpart névadójának Huszár Mátyásnak az emléktábláját. 
A Tisza allegorikus szobránál Felsı-Tiszapartra jutunk, innen már a gát tetején vezet az út. Az aszfaltút Tápé - az 
egykoron önálló most Szeged egyik városrészét alkotó falu - határában letér a töltésrıl, így innen az árvízvédelmi 
töltés koronáján, földúton haladunk tovább. A Tisza töltésén észak felé haladva láthatjuk a tápai révátkelıt, az 
algyıi hidakat, majd az Atkai-holtágat, majd elérkezünk az emléktáblával is jelölt Petresi Gátszakadás helyére, ahol 
1879. március 5-én a jeges ár átszakította az egykori töltést. Innen nem messze a töltés elágazik, amely irányba 
fordulva Dócba jutunk. Onnan ismét országút következik, a túra áthalad a Pallavicini Sándor ırgróf által az árvíz 
után létesített - 2005-ben városi rangra emeltetett - településen, Sándorfalván. A Szeged városát védı körtöltést 
elérve azon jobbra fordulunk, majd a Rókus vasútállomásnál lévı 84-es ırháznál álló emléktáblához érünk, mely 
mutatja, hogy azon a helyen tört be 1879. március 12-én hajnali fél háromkor a Tisza jeges árvize, lerombolva a 
város házainak több mint kétharmadát. A körtöltésrıl az Izabella-hídnál a város felé vezetı kerékpárútra térünk, 
melyen egészen a Rókusi templomig haladunk, a templom oldalában levı kis utca Pulz tábornok nevét viseli, és itt 
láthatjuk a várost hısiesen védı katona emléktábláját is, ahonnan már csak néhány száz métert kell kerekezni a 
túra végpontjáig. 
 

Útvonaladatok: Rajt és cél:  Szeged (Kálvária tér) 
 
Indítás:  reggel 6 óra 30 perc és 7 óra 00 perc között 
folyamatosan. 
 
A túra távja : 63.3 km. Ebbıl földúton: 25.1 km. 
Szintid ı: 4 óra, Minısítési pont:  44.25 p 
 
Részvételi díj:   
- 600Ft  
- 500Ft – CsMTSz, TTT, Magyar Turista kártya 

 
Nevezés:  a rajtban. 
Elızetes nevezés:  2009.03.20-ig a Crocus TK vagy a 
CsMTSz címén. 
 
Ellátás:  frissítı, csoki 
Díjazás:  kitőzı és emléklap. 
 
A Tápé - Dóc szakasz túlnyomórészt földút (árvízvédelmi 
töltés, dőlıút), ezért célszerő terepkerékpározásra alkalmas 
kerékpárral (pl. mountain bike) indulni. A résztvevık a rajtban 
rajtszámot és útvonalvázlatot kapnak. Az útvonalon 
elhelyezett ellenırzı állomásokon az áthaladást pontır 
igazolja. A túrán mindenki a saját felelısségére vehet részt, 
14 éven aluliak csak felnıtt kísérıvel indulhatnak. A 
rendezıktıl kártérítés semmilyen címen nem igényelhetı. A 
túra folyamán a rajtszám viselése és a KRESZ szabályainak 
betartása kötelezı. 

Táv (km)  
 

0.0 –  
1.1 –  
1.9 –  
2.7 –  
3.2 –  
5.0 –  

  
6.8 –  

19.5 –  
19.9 –  
20.9 –  
24.9 –  
30.2 –  
30.8 –  
36.2 –  
38.8 –  
46.9 –  
57.3 –  
57.9 –  
59.1 –  
60.6 –  
61.2 –  
62.1 –  
62.5 –  
63.3 –  

Hely 
 

Szeged, Kálvária tér 
Szeged, Dugonics tér 
Szeged, Árvízi Emlékmő 
Szeged, Huszár Mátyás rakpart 
Szeged, Felsı-Tiszapart 
Szeged-Tápé, ATIKÖVIZIG székház, 
Tisza árvízvédelmi töltés (16.5 tkm) 
Szeged-Tápé, rév (18.3 tkm) 
Algyı, közúti Tisza-híd (31.0 tkm) 
Algyı, vasúti Tisza-híd (31.2 tkm) 
Algyıi-szivattyútelep 
Sas-ér 
Petresi gátszakadás 
Töltéselágazás, Petres 
Dóc 
Dóci elágazás 
Sándorfalva, szatymazi elágazás 
Szeged, Vasúti töltés 
Szeged, Körtöltés 
Szeged, 84. ırház 
Szeged, Körtöltés (Izabella-híd) 
Szeged, Makkosházi krt. 
Szeged, Szent-Rókus templom 
Szeged, Pulz utca 
Szeged, Szekeres u. 27. 

 


