Időutazások a Bakony fővárosában
A reformkortól a millenniumig : a XIX. század
Zircen

Feladatok
1. feladat: Jelöljön be Finnország térképén legalább 3 olyan
várost, ahol Reguly megfordult!

Szakasz
Táv (km) Szint (m)
Rákóczi tér - Wilde tér
1,38
20
Wilde tér - Vasútállomás
2,22
37
Vasútállomás - Rákóczi tér
0,6
13
Összesen
4,2
70
Egész évben járható városi útvonal, mely nem igényel jelentős
felkészülést. A 82-es főutat körültekintően keresztezzük.
Vonalvezetése miatt gyermekes családoknak is ajánljuk.
Első állomásunk a Rákóczi tér 10. szám alatt működő Reguly
Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház (nyitva: hétfőszombat: 9.00 - 17.00, vasárnap 10.00 - 12.00, 14.00 - 16.00,
egész évben, tel: 88/415-422). A kiállítás egyrészt emléket állít
Zirc legnagyobb alakjának, a magyarságkutató polihisztor Reguly
Antalnak, másrészt itt látható a Bakony népművészete kiállítás is
(1. és 2. feladat).
A Rákóczi téren további Reguly emlékek láthatók. A múzeummal
szemben áll Reguly Antal mellszobra (3. feladat).
A gyűjtemény az ún. Dubniczay-házban kapott helyet, melynek
falán látható Reguly Antal emléktáblája. Az ide tartozó feladatot
megoldva, egy, Reguly Antal hagyatékát feldolgozó személy
nevét kapjuk (4. feladat).
A Széchenyi utcán - 82-es út városi szakasza - átgyalogolunk a
Városháza előtti Március 15. térre (padok, pihenőhely), ahol
újabb XIX. századi emlékek találhatóak. Itt láthatjuk Széchenyi
István és Kossuth Lajos mellszobrait (5. feladat).
A tér egyik épületének falán Kossuth Lajos emléktábláját
olvashatjuk (6. feladat).
Az áruház mellett nyíló Petőfi Sándor utcán folytatjuk utunkat.
Végén jobbra térünk, az utca végén ismét balra. Emelkedő utunk
(József Attila utca) mellett, balkézre a XIX. század elején már
létezett Kálvária stációi állnak. A Szt. Kereszt (Kálvária)
kápolnával szemben nyíló Kálvária utcára (jobbra) fordulunk. Az
enyhe lejtésű útról az első elágazásnál jobbra, meredeken lefelé
térünk. Elérkezünk a Wilde térre (padok, pihenőhely), ahol a
Wilde-fivérek emlékkövét csodálhatjuk meg (7. feladat).
A Bajcsy-Zsilinszky Endre utcán megyünk tovább, melynek
végén balra fordulunk, egy, a XIX. század híres magyar írójáról
elnevezett utcába. Az első kereszteződésnél jobbra térünk, az utca
szintén egy ismert XIX. századi személy nevét (Táncsics Mihály
u.) viseli. Ennek végén találjuk a Felső temetőt, kapuján belépve
a bal oldalon leljük fel az Anton Karls Gattin féle feszületet (8.
feladat).
Átkelünk a Borzavári utcán, szemben a Pintér-hegyi Parkerdő
csábít pihenésre (padok, asztalok, tűzrakó- és pihenőhely,
játszótér). A park melletti Pintérhegyi Erdősoron megyünk egy
saroknyit, majd a Ságvári Endre utcára, jobbra, lefelé
kanyarodunk. Ezen végig kell menni, egészen az alkotmány utcai
kereszteződéséig. Itt szemben gyalogút indul a házak és a
sportpálya között. Ezen elérjük a Cuha zöld korlátú
gyalogoshídját, melyen átkelve, és a 82-es utat keresztezve a
vasútállomáson vagyunk (padok, pihenőhely). Az állomás város
felőli oldalán a vágányok felől látjuk a vasút emléktábláját (9.
feladat).
Az állomás mellett kis emlékkővel megjelölve látható a
Széchenyi István emlékére ültetett fa (10. feladat).
A Köztársaság utca mentén, a középkori pillérköteg mellett
elhaladva jutunk vissza a Rákóczi térre, ahol az OSZK Reguly
Antal Műemlékkönyvtára (nyitva: 03.15-11.14: 9.00 - 12.00,
13.00 - 17.00, 11.15-03.14: 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, hétfőn
és télen hétvégén zárva, tel: 88/593-800) utunk célja (11. és 12.
feladat)
A kitöltött feladatlapot igazoltassuk le a könyvtár vezetőjénél
vagy a Tourinform irodában az igénybe vehető kedvezményekért.

2. feladat: Mely ciszterci apát segítette
utazásait?_______________________
3. feladat: Mikor emelték Reguly első mellszobrát?
A, 1933 B, 1943
C, 1953
4. feladat:
__ __ __ __ __ __
1/10 5/4 7/11 6/3 8/5 7/15
__
__ __ __ __ __
7/14 3/21 1/9 2/10 5/2 7/8

Reguly

5. feladat: Hány évvel élte túl Kossuth Széchenyit?
A, 34
B, 26
C, 43
6. feladat: Miről ismert Kossuth szempontjából a megfejtés?
„Az emig3ác46ba5 elhuny1 nagy magyar államférfi emlékének
halála centenáriumán. Állítatta a Zirci Vár2svédő és Szépítő
Egyesület” _ _ _ _ _ _
A, Szülőhelye
B, Híres beszéde
C, Halála
7. feladat: Melyik névnél szerepel korábbi évszám? _______
8. feladat: Miből készülhetett a feszület?
A, vörös homokkő
B, fekete mészkő
C, zöld pala
9. feladat: Mi zajlott a vasútvonal megnyitásának évében?
A, Szabadságharc
B, Millennium
C, Kiegyezés
10. feladat: Hány éves korában lett az 1791-ben született
Széchenyi István közlekedési miniszter?
A, 57
B, 47
C, 27
11. feladat: Melyik világkiállításon nyert díjat Wilde József?
A, 1851, London
B, 1855, Párizs
C,1862, London
12. feladat: Miről volt híres a Wilde-testvérpár?
A, Apátság építői B, Zirci apátok C, Intarziás fabútorzat
készítői

Kedvezmények
Csalogány Kemping és Étterem (Kardosrét, Győri u. 16)
10 % kedvezmény az éttermi fogyasztás ill. a szállásdíjból
Szezonális nyitva tartás! Tel: +3688/416-788
Cuha-völgye étterem (Kossuth L. u. 11.)
Főétel fogyasztása után 1 adag ajándék desszert.
Tel: +3630/293-80-92
Jeskó Panzió (Kossuth L. u. 28.)
10 % kedvezmény az éttermi fogyasztás, ill. a szállásdíjból,
készpénzfizetés esetén.
Tel: +3688/583-705
Marietta Pizzéria, Étterem és Kávézó (József A. u. 38.)
10 % kedvezmény a fogyasztás végösszegéből.
Tel: +3688/777-790
Rézkakas Fogadó (Béke u. 8.)
5 % kedvezmény a szállásdíjból a második éjszakától.
Tel: +3688/583-716
Szarvaskút Hotel (Szarvaskút)
5 % kedvezmény az éttermi fogyasztás, ill. a szállásdíjból.
Tel: +3688/414-001
Szent Bernát Ajándék-Kegytárgy (Rákóczi tér 1.)
10 % vásárlási kedvezmény.

