Időutazások a Bakony fővárosában
Út a várossá válásig -a XX. század Zircen
Szakasz
Táv (km) Szint (m)
Rákóczi tér - Kardosrét *
2,32
14
Kardosrét - Felső temető
2,87
64
Felső temető - Rommer-kereszt
1,4
20
Rommer-kereszt - I. András tér
1,3
0
I. András tér - Rákóczi tér
0,95
7
Összesen
8,84
105

* kerékpáros útvonal része
Könnyű-közepes útvonal, mely nagyrészt városi burkolt utakon
vezet. Kényelmes városi sportcipő ajánlott.
Sétautunk a kardosréti Szt. Vendel templomnál kezdődik, melyet
autóbusszal, vagy
az Alkotmány utcán (P sáv jelzés)
végigtekerve/gyalogolva, a szennyvíztisztító épületét megkerülve, a
Cuha völgyében, a patak hídján átkelve érünk el. Falán
világháborús emléktábla olvasható (1. feladat).
A kápolnától lefelé, majd a gesztenyefasor alatt jobbra indulunk.
Átkelünk a vasúton és a Cuha-patakon. Az erdei út egyenesen a
városrész temetőjéhez visz, mögötte találjuk az ún. grófi sírkertet,
ahol a hajdani Kisesztergár (Kardosrét régi neve) 1945 előtti urai, a
Walla-Ányos grófi család tagjai nyugszanak. (2. feladat).
Tekintsük meg a mai temetőben álló kőkeresztet is, melynek
felirata a XX. század elejének emigrációs folyamataira utal (3.
feladat).
Térjünk vissza Zircre az Alkotmány utcán, a P sáv jelzésen. Az
SKB-Ifjúsági és Közösségi Ház előtt jobbra nyíló III. Béla utcára
fordulunk, majd annak végén balra térünk a Pintérhegyi erdősorra.
Ezen pár perc alatt elérjük a Pintér-hegyi Parkerdő bejáratát (padok,
asztalok, tűzrakó- és pihenőhely, játszótér), és az itt álló, a XX.
század meghatározó gazdasági ágazatának emléket állító
bányászati emlékhelyet (4. feladat).
Átkelünk a Borzavári utcán és betérünk a szemben lévő Felső
temetőbe, ahol több érdekességet is fel kell keresni.. Az első a
ciszterci szerzetesrend rendezett sírkertje, mely a dombtetőn
szép bejárattal tűnik fel (5. feladat).
A szovjet hősi emlékművet a Rákóczi térről helyezték át a temető
hátsó részébe. A ravatalozó melletti úton induljunk, majd balkézre,
kb. 50 m-re, tuják között találjuk meg (6. feladat).
A temetőt elhagyva jobbra, a Táncsics Mihály utcára fordulunk,
melynek folytatásán, a Kálvária utcán érünk el a József Attila
utcáig. Ezen előbb jobbra, majd a XX. század elején létesült Zirc
Városi Erzsébet Kórház előtt balra fordulunk a Béke utcára. Kiérve
a Bakonybéli útra, irányt tartva megyünk tovább két utcasarkot,
ahol balkézre látjuk a Rommer József által emelt keresztet (7.
feladat).
Az itt kezdődő Három-hegyi utcán ereszkedünk, végén (játszótér)
balra fordulunk (Kinizsi Pál utca), és kimegyünk a Bakonybéli útra.
Ezen jobbra, majd végén ismét jobbra térve jutunk el az I. András
térre, ahol a Világháborús emlékművet, ill. az 1956-s
emlékkövet látjuk (8. és 9. feladat).
Az I. András térről a Kossuth Lajos utca mentén megyünk vissza a
város központi terére, a Rákóczi térre, ahol újabb feladatok várnak
ránk.. A tér déli oldalán látható a Reguly Antal Általános Iskola
és Előkészítő Szakiskola régi épülete (volt Fiúiskola), falán az
alapítás emléktáblájával (10. feladat).
Az Országzászló a tér közepén emelkedik (11. feladat), tőle nem
messze, a buszmegálló épülete mögött a Kéktúra emlékmű látható
(12. feladat).
Utunk végeztével látogassunk el az 1972-ben alapított Bakonyi
Természettudományi Múzeumba (nyitva 03.15-11.14: 9.00 17.00, 11.15-03.14: 10.00-16.00, szünnap hétfő, tel: 88/575-300),
ahol az utolsó két feladatot kell megoldani (13. és 14. feladatok)
A kitöltött feladatlapot a Tourinform irodában igazoltassuk le a
kedvezményekért!

Feladatok
1. Mi a vezetékneve a táblán lévő utolsó személynek?_________
2. Hány XX. századi sír látható a temetőben? _______
3. Ki volt a feszület emeltetője? _____________________
4. Mi az emléktábla feliratának harmadik szava?_______
5. Ki volt a (feloszlatás előtti) utolsó zirci perjel?_____________
6. Hány évvel a
emlékművet?A, 10

rendszerváltozás
B, 20

előtt

állították az
C, 30

7. A rejtvénnyel a kereszt állításának idején volt zirci apát nevét
kapjuk.
„A boldogságos Szűz (9)ár(10)a tisztel(4)t(2)r(8) a
v(6)lá(11)há(1)o(7)úban állította Rommer Józse(5) és neje”
_ _ K _ _ _ _ _ _ _ _
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8. Hány civil női halottja volt a II. világháborúnak Zircen?___
9. Ki volt az 1956-s emlékkő alkotója?_____________________
10. A megfejtés az iskola alapítójának neve.
„(8)(7)guly Antal Általán(9)(1) I(12)(4)(11)l(5) 1958. j(2)n. 8.
_ _ p _ _
J _ _ _ m _ _
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11. Hány évvel Trianon után emelték az emlékművet? _____
12. Melyik évben létesítették az Országos Kék Túrát? ___
13. Hány fajta kucsmagomba látható a múzeum tavasz
diorámájában?
A, 2
B, 8
C, 4
14. Melyik vadászható vadfajunk hímje barcog?
A, dámvad
B, nyúl

C, őz

Kedvezmények
Csalogány Kemping és Étterem (Kardosrét, Győri u. 16)
10 % kedvezmény az éttermi fogyasztás ill. a szállásdíjból
Szezonális nyitva tartás! Tel: 88/416-788
Cuha-völgye étterem (Kossuth L. u. 11.)
Főétel fogyasztása után 1 adag ajándék desszert.
Tel: 30/293-80-92
Jeskó Panzió (Kossuth L. u. 28.)
10 % kedvezmény az éttermi fogyasztás, ill. a szállásdíjból,
készpénzfizetés esetén.
Tel: 88/583-705
Marietta Pizzéria, Étterem és Kávézó (József A. u. 38.)
10 % kedvezmény a fogyasztás végösszegéből.
Tel: 88/777-790
Rézkakas Fogadó (Béke u. 8.)
5 % kedvezmény a szállásdíjból a második éjszakától.
Tel: 88/583-716
Szarvaskút Hotel (Szarvaskút)
5 % kedvezmény az éttermi fogyasztás, ill. a szállásdíjból.
Tel: 88/414-001
Szent Bernát Ajándék-Kegytárgy (Rákóczi tér 1.)
10 % vásárlási kedvezmény.

