Újra maradandót alkottak a zirciek a Bakony színeiben, ezúttal a Szolnoki Gulyásfesztiválon.
Teljesen indokolt volt Koósné Stohl Ilonának, a Stúdió KB külsős riporterének a kérdése
Hevesiné Németh Mariann, a zirci Tourinform-iroda vezetője, főszervező felé, hogyan került
városunk a rendezvényre, nem beszélve arról, hogy a Bakony volt a díszvendége az idén
tizenkettedik alkalommal megrendezett gasztronómiai fesztiválnak. A Szolnoki
Gulyásfesztivál kortársa tehát a Bakonyi Betyárnapoknak, de nem ez a párhuzam váltotta ki a
meghívást: a főszervezők, Csányi Sándor és Királyházi Andor színvonalasnak ítélték a zirciek
standját a Veszprém Megyei Utazási Kiállításon, ahol viszont ők voltak díszvendégként jelen.
Úgy döntöttek, a Bakonyt jelölik meg rendezvényük belföldi díszvendégének. Aligha bánták
meg: Mariannék keletre is elvitték az egész Bakonyt. A kistérség mestereinek kézművestermékeivel, gasztronómiai különlegességekkel, muzsikaszóval, arcfestéssel várták a
kreatívan kidekorált és berendezett sátorban a vendégeket. Az Alföldön sem idegen
betyárkultúrából is ízelítőt kaphattak a szolnokiak, de természetesen bakonyi módra: Németh
Gábor, az OSZK Reguly Antal Műemlékkönyvtár vezetője betyárruhába bújva invitálta az
érdeklődőket a sátorba; Szökrényes Anita, a bakonybéli Tourinform-iroda vezetője
népviseletet öltött; a Bicski gyerekek, Ádám és Bálint másodszor léptek fel a nagyközönség
előtt népmesével; Kreutz Károly és Szollár Szilvia pedig a külföldi díszvendég kínaiakat is
megtanította néptáncolni. A Bakony két turisztikai fellegvárát, Bakonybélt Baky György, a
község polgármestere, Zircet Kasper Ágota, városunk önkormányzati képviselője mutatta be a
vendégeknek. Szurgyi Zsuzsanna zirci kézműves csuhéból készült mezei virágcsokorral dobta
fel a sátorbelsőt, a bakonyszentkirályi Ivanovics Imre pedig harmónikán játszott bakonyi
népdalokkal a közönséget. A csapatot erősítette még Encz Ilona, Kucsera Jánosné, Kaszás
Flóra, Felföldi Andrea, Hasprai Mónika, valamint az előkészületekben részt vett Benczikné
Tóth Magdolna. A zirci sátor forgalmát mi sem példázza jobban, mint hogy a csapattagok
megkóstolni, de még láttamozni sem nagyon tudták a gulyásokat. A lassan már állandó
berendezési tárgyakká váló mamutcsont, kisállatkák, palackozott Bakonyi Friss Levegő
mellett jelen voltak egyéb különlegességek is, mint például a jásdi Balogh Andrásné
medvehagymakrémje és bodzadzsemje, Kasper Ágota mentaszörpje, vagy a Gyűszűkék
Foltvarró Klub által készített patchwork remekművek.

Csak a félreértések elkerülése végett kívánkozik ide,
hogy személye nem azonos sem az OTP Bank elnökvezérigazgatójával, sem a színművésszel. A Magyar
Gulyás Gasztro-Turisztikai Egyesület elnökéről van
szó, aki a hazai gasztronómiában az „Az első magyar
Fehérasztal Lovagrend mestere” kitüntetéssel rendelkezik. Nem akárki
invitálta meg tehát a Bakonyt díszvendégnek Szolnokra, még akkor is,
ha a név elhangzásakor a többség valószínűleg a másik kettő Csányi
Sándorra fog gondolni

Íz-elítő a Bakony Sátor receptes-könyvéből
• SZÖRP-ELŐTÖRTÉNET
Az eredeti elképzelés az volt, hogy saját készítésű bodzaszörpöt fog
vinni a csapat Szolnokra, de az árvíz elmosta tervüket, a bodzavirág
nem tudott intenzíven nyílni

• A KÉSZÍTŐ
Az utolsó pillanatban jött Kasper Ágota mentaszörp-ötlete, aminek
nagy sikere volt. Ha valaki megkóstolja, ezen nem is lehet csodálkozni.
Bennem azt az érzést váltotta ki, amit egy ismert borvidéki nedű
ízvilágának befogadása után éreztem, így elkereszteltem az üdítők
villányi borának

• A RECEPT
7, 5 l vizet felforralunk 3 kg cukorral, majd kihűtjük. Utána
beleteszünk 3 db felkarikázott citromot, 10 dkg borkősavat vagy
citromsavat, 1 púpozott evőkanál szalicilt és menta növényt „Ízlés
szerint” (3-4 marék) vagy 8-10 nagy bodzavirágot. Hálóval lefedjük és
időnként kevergetve 7-8 napig érleljük, majd leszűrjük és üvegekbe
töltjük

A zirciek egészen fiatal alkotókat is felvonultattak
Szolnokon. Kaszás Flóra megállás nélkül festette a
gyerekek arcát. Tevékenysége rendkívül népszerű
volt. A háttérben látható Ivanovics Imrével pedig
gyakran dalolt együtt a vendégsereg

A Bakony Sátor csapata. Jobbról az ötletes ablakdekoráció:
laminált képek a bakonyi erdőről. Az asztalon látható színekből
(elöl, balról) az is kiderül, milyen sokféle lekvárból választhattak a
vendégek

Hangos volt a média a zirciektől: a
Gulyás Hírmondó vezércikket
közölt a Bakonyról, Hevesiné
Németh Mariann pedig az ATV–
Hazai Turizmus műsorához adott
interjút a helyszínen

A BAKONY SÁTOR
MESTERMUNKÁINAK TÉRKÉPE

HEGEDÜS ÁRPÁD
fonott kosár

KOHUS LÁSZLÓ
kovácsmunkák, fokosok

B. DOBOS TERÉZ
csuhé

BAUER TIBORNÉ
bábu

FELFÖLDI ANDREA
rongybaba

HEIM FERENC
könyvkötészet

HÜLL JÓZSEF
faipari kézműves termékek

MÉSZÁROS ANTALNÉ
terménydísz

OBERMAJER ISTVÁN
fafaragás

SZENT MAURÍCIUSZ MONOSTOR
termékei

SZÖKRÉNYES ANITA

GYŰSZŰKÉK FOLTVARRÓ KLUB
EGERVÖLGYI DEZSŐNÉ
patchwork

HOFFER ILDIKÓ
kerámia

HONYECZ HELGA
gyöngyékszer

SZURGYI ZSUZSANNA
bőrdíszmű, csuhé

WOLFNÉ LITTER BEÁTA
kerámia, csuhé

díszkövek

TAKÁCS NÁNDOR
gyertyák

TENK GÁBOR
favella

Kelemen Gábor

