Közlekedési információk
Budapest-Keleti pályaudvarról minden óra 10. percében indulnak gyors és IC-vonatok
Békéscsabára. Az InterCity vonatokon is vannak helyjegy nélkül (csak gyorsvonati pótjeggyel)
igénybe vehető kocsik. A vonatok menetideje 2 óra 30 perc (érkezés Békéscsabára óra:40-kor).
Szegedről szintén minden órában indulnak személyvonatok Békéscsabára. A nagyállomásról
óra:21, Rókusról óra:33 perckor. A menetidő 1 óra 49 perc (érkezés Békéscsabára óra:10-kor).
A verseny helyszínének megközelítése a vasútállomásról, illetve az autóbusz-pályaudvarról.
Helyi autóbusz-járattal:
5-ös (Autóbusz pu. – Mezőmegyer) Minden egész órában indul az OBI előtti első megállóhelyről.
Leszállni a Szeberényi téri megállóban kell az evangélikus nagytemplomnál. Menetidő 9 perc.
Innen a Csabagyöngye a Kossuth téren át néhány perces sétával elérhető.
8A és 8V járatok felváltva indulnak minden óra 15 perckor a TESCO végállomásról. Az Autóbusz
pályaudvar megállóig 9 perc a menetidő. A járatra szintén az OBI előtt, de a pályaudvar felőli
oldalon kell felszállni, és a Kossuth téri megállóban, a kéttornyú katolikus templom mellett leszállni.
A menetidő kb. 9-10 perc, a Csabagyöngye a túloldalon van.
17V (Autóbusz pu. – Lencsési ltp. aut.ford.) félóránként indul az OBI előtti második megállóhelyről
egész órakor és óra:30 perckor. Leszállni a Szabadság téri megállóban kell. A menetidő 10 perc.
A Csabagyöngye innen a szökőkutak között rövid főtéri sétával, a kéttornyú katolikus templomnál
lévő „zebrán” átkelve és jobbra fordulva érhető el.

Visszafelé:
A vasútállomásra a Kossuth téri megállóból (a Csabagyöngye oldalán) indulnak autóbuszok. A 8A
és a 8V kb. óra:54-kor érinti ezt a megállót és mintegy 7 perc alatt ér az autóbusz-pályaudvar
megállóhoz (az OBI előtt), ahol le kell szállni. Ez a dobozi helyközi autóbuszjárat megállóhelye
is, amivel szintén ki lehet jutni a vasútállomásra (7 perces menetidővel) 12.13; 13.13; 13.43; 14.43;
15.23; 16.33; 18.13 órai indulással. A kéttornyú katolikus templomnál balra fordulva, a
szökőkutakon túl, a Szabadság téri első megállóból (jobb oldalon) félóránként indul a 17V helyi
járat a vasútállomásra, minden órában 04 és 34 perckor, menetideje 10 perc.
Békéscsabáról minden óra 19. percében indul Budapest-Keleti pályaudvarra gyorsvonat és
minden óra 47. percében (kivétel: 14.45; 16.45) Szegedre személyvonat.

