Időutazások a Bakony fővárosában
Zirc újjászületése – a XVIII. század Zircen
Szakasz
Rákóczi tér - Kardosrét*
Kardosrét - Rákóczi tér
Rákóczi tér - Bagolyvár
Bagolyvár - Akli *
Összesen

Táv (km)
2,4
2,4
1,9
6
12,7

Szint (m)
14
25
10
142
191

* kerékpáros vendégeinknek bejárandó útvonal
A túra útvonala több helyen burkolatlan úton halad,
mely nedves időben nehezebben járható. Gyalogos
vendégeink számára Kardosrét és Akli autóbuszos
megközelítését javasoljuk. Akli Major megtekintéséhez
előzetes bejelentkezés szükséges, tel: +3688/445-185.
Bejárható: március 15—november 15.
Utunkat Kardosréten, a Szt. Vendel kápolnánál kezdjük, melyet
autóbusszal, vagy az Alkotmány utcán végigmenve (P sáv jelzés),
a szennyvíztisztító épületét megkerülve, a Cuha-hídján átkelve
érhetünk el (1. feladat). A templom alatti kereszteződésben
(Győri utca 1.) egy régi csárda épülete áll, oldalán kerékkel (2.
feladat).
Térjünk vissza Zircre a P sáv jelzésen, az Alkotmány utcát
követve. A Rákóczi teret elérve jobbra fordulunk, és
elgyalogolunk a tér nyugati részén álló fehér Dubniczay-házhoz
(3. feladat). A tér déli oldalán, a volt fiúiskola (ma Reguly Antal
Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola), ill. a volt leányiskola
(ma a Bakonyi Természettudományi Múzeum igazgatósági
épülete) előtt elhaladva átkelünk a Széchenyi utcán (82-es út
városi szakasza), majd betérünk az apátsági előkertbe. A bal
oldali épületszárnyon látjuk a magtár és virágház emléktábláját (4.
feladat).
A Széchenyi, majd a Városháza előtt elhaladva a Kossuth Lajos
utcán megyünk tovább, melynek 7-es számot viselő, jelenleg
elhanyagolt állapotban lévő házát vegyük szemügyre (5. feladat).
A következő kereszteződésben, a Damjanich utcán balra, a Zirci
Arborétum felé kanyarodunk. A gyűjteményes kertben (nyitva
03.15-04.30, 09.01-11.15: 9.00 - 17.00, 05.01-08.31: 9.00 - 19.00,
tel: +3688/414-569) várnak ránk az újabb rejtvények, olvassuk
figyelemmel az ismertető táblákat (6. és 7. feladat).
Az Arborétumtól balra, a Gyóni Géza utcán folytatjuk utunkat.
Az Arborétum mellett elhaladva, végén a Ciklámen utcára jobbra
térve érünk ki a 82-es útra, és a szemben lévő I. András térre. A
főutat óvatosan keresztezve (a benzinkút mögötti autóbuszmegállóhelyen kelhetünk át a legbiztonságosabban), a téren álló
Fájdalmas Szűzanya templomot és Nepomuki Szt. János
szobrot vegyük célba. A templom ajtaja áprilistól októberig
nyitva áll. (8. és 9. feladat).
A térről a város felé indulunk. A Bakonybéli út kereszteződésénél
leljük fel következő állomásunkat, a Bagolyvárat, mely a mai
Zirc legöregebb épülete (10. feladat). Az utat itt is figyelmesen
keresztezzük.
Gyalogos vendégeink innen menjenek vissza a Rákóczi térre, és
Lókút, ill. Bakonybél felé tartó autóbusszal utazzanak ki Akliba.
Kerékpáros vendégeink a Bakonybéli utcán forduljanak balra és
az utat követve, előbb a Három-hegyre felkapaszkodva, majd
másik oldalán meredeken leereszkedve, Szarvaskút városrészt
érintve kerekezzenek Zirc-Akli településig. Balkézre (busszal
érkezőknek jobbra) horgásztó tábla invitál bennünket a Szarvastó Szabadidőparkba (padok, asztalok, pihenőhely). A tó egy régi
ciszterci halastó helyén épült, partján táblák mutatják be a hajdani
szerzetesi halgazdálkodást (11. és 12. feladat).
A buszmegálló mögött induló keskeny aszfaltút Akli Majorhoz
(tel: 20/621-9904) vezet. A barokk épület a ciszterci rend régi
udvarháza volt. A vezetés során elhangzik a következő két
feladatra a válasz (13. és 14. feladat). A majorban minden
szombaton helyi termelői piacot rendeznek.
A kitöltött feladatlapot igazoltassuk le a Majorban, vagy a város
Tourinform irodájában az igénybe vehető kedvezményekért.

Feladatok
1. Mikor épült a kápolna? ______
2. Milyen évszám látható a bejárat felett? ______
3. Ki született itt?
A, Reguly Antal B, Békefi Remig

C, Wilde József

4. A betűrejtvénnyel az apátsági templom felszentelőjének
nevét kapjuk.
(12)(2)gt(4)(10) és v(7)(14)(13)gház, 1800 körül é(1)ült késő
bar(16)kk s(15)(9)lus(8)a(5). Zirc Vár(11)si Ta(17)ács V.B.
_ _ D _ _ Y_ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5. Mikor épült a kapu? _______________________
6. Milyen sorrendben épültek a következők?
Filagória__ Kőkerítés:__ Hársfasor:__ Kőhíd:__
7. Milyen munka kímélte meg a 400 éves kocsányos tölgyet?
A, Vízrendezés
B, Erdőirtás
C, Hídépítés
8. Milyen stílusban készült az oltár?
A, rokokó
B, copf

C, biedermeier

9. Miből készült Nepomuki Szt. János szobra? ________
10. A rejtvény megfejtésével az épület későbbi nevét kapjuk.
„(9)űemlék, ún. B(10)(4)(6)lyvá(2), épült 1723-ban, barokk
stílusban. A visszat(3)lepülő (7)iszterci rend el(8)(1) hajlé(5)a
volt.”
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. Horváth Konstantin szerint hány tó létezett?
A, 20
B, 15
C, 11
12. Hány halastó épült Zirc és Olaszfalu között 1753-ban?
A, 4
B, 2
C, 1
13. Mi volt a majorság fő rendeltetése?
A, Tejtermelés
B, Lótenyésztés C, Kertészet
14. Melyik család állított a kápolnában Szűz Mária szobrot?
A. A. család
B, B. család
C, C. család
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.

