Az Írott-kőtől a 0 kilométerkőig. És tovább…
Jubileumi kéktúrázókat fogadott városunk
Abból az alkalomból, hogy a Magyar Természetbarát Szövetség 1961-ben
átvette az Országos Kéktúra-mozgalom szervezését, irányítását, jubileumi
vándorlásra került sor. Túrázó csapat indult útnak az Írott-kőtől, hogy a „nagy
kék út”-on – amelynek Zirc is az egyik állomása – Hollóházáig vándoroljanak,
több mint 1000 kilométert megtéve az 50. évforduló tiszteletére.
Mag Éva, a Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség elnöke kereste meg
városunkat azzal, hogy egy kis ünnepséggel fogadjuk a csapatot a 0 kilométerkőnél, más
nevén Bakancsnál, ahonnan kifutnak a Magas-Bakony túraútvonalai. Zirc a
Nagyvázsony–Bodajk szakaszon volt rajta, amelyet öt nap alatt tettek meg a túrázók.
Ebben benne volt a városunkban töltött pihenőnapjuk is. A június 30-ai csütörtöki
érkezésüket követően pénteken megtekintették Zirc nevezetességeit, majd szombaton
reggel
indultak
tovább.
Zirc
város
önkormányzata úgy döntött, a jubileumi
alkalomból megkoszorúzza a bakonyi túraközpontot
jelképező
emlékművet,
a
0
kilométerkövet. A kéktúrázókat fél ötre vártuk,
ehhez képest másfél órával korábban érkeztek
városunkba. Nem kellett lerázniuk az út porát,
hiszen óriási felhőszakadás zúdult a Bakonyra
ezen a délutánon. Korábbi érkezésüknek éppen
ez volt az oka, menekültek az eső elől. A
Reguly Múzeumban találtak menedéket, ahol a
Bakonyi Finnbarátok Köre vendégelte meg őket
és Illés Ferenc tartott előadást a részükre a
bakonyi túrázás múltjáról. Szó esett a Magyar A túrázók a Reguly Múzeum előtt. A kép
Turisztikai Egyesület Bakony Osztályának előterében látható úr már egyszer
végigjárta az 1100 kilométeres "nagy kék
kilencszázharmincas évekbeli megalakulásáról, utat"
a kulcsos házakról, Rockenbauer Pál 1979-es
zirci látogatásáról, végül a nagy utazó, Reguly Antal tudós életútját ismerhették meg a
vendégek. Városunkba több mint harminc vándor érkezett, majd 69-en indultak tovább
szombaton a vasútállomásról. A túrázókhoz hosszú útjuk során bárki csatlakozhatott.
Petrovics Ilona zirci lakos egy másik szakaszt teljesített, Bakonybélben pedig
finnbarátokkal egészült ki a csapat.
A túrázókat fogadta a múzeum munkatársain és a baráti körön kívül Horváth Ivett,
Zirc Városi Önkormányzat Emberi Erőforrás Bizottságának elnöke és Kelemen Gábor
sportreferens. A nagy szél miatt végül nem a Bakancsra, hanem a Reguly Emléktáblára
került ki a koszorú, amelyet Pintér József túravezető és Illés Ferenc múzeumigazgató
közösen helyezett el.
Egy óra Illés tanár úrral
• A 0 kilométerkő – 1938-ban emelték, sajnos kevés történeti feljegyzés van róla, a Zirc és Vidéke korabeli
számai sem nagyon említik. 1889-ben alakult meg a Magyar Turisztikai Egyesület, majd ennek évtizedekkel
később létrejött a bakonyi osztálya. Túraversenyeket rendeztek a Bakonyban, s a kőtől mérték a
távolságokat
• Rockenbauer Pál – a magyar televíziós természetfilmezés megteremtője ’79-ben járt városunkban, hogy
előkészítse a Másfél millió lépés Magyarországon elnevezésű kéktúrás expedícióját. Illés Ferenc Wartburgjával
szerette volna elfuvarozni a neves vendéget a helyszínre, de az nem engedte, így a Reguly Múzeum
igazgatójának is vele együtt kellett gyalogolnia
• A kulcsos házak – ma már a nyomukat sem nagyon látni a Bakony erdőiben. Pár darab volt belőlük, valaha
ezek voltak a turisták szálláshelyei. Ahogy az emberek komfortérzete javult, s növekedett az autósforgalom,
nem használták őket, s az enyészet áldozatai lettek

• Kéktúra a Bakonyban – az Illés Ferenc–Tóth
Sándor szerzőpáros több kiadást megélt, utoljára
1988-ban megjelent Zirc és környéke című
útifüzetében találjuk meg a kék túra MagasBakony-i leírását. „Az országos kéktúra útvonala
Csehbánya térségében lép be a Magas Bakony
területére, majd Németbánya érintésével vezet
Bakonybélbe.
Bakonybél
után
a
hegység
legmagasabb pontján, a Kőris-hegyen keresztül, a
Szépalma érintésével Borzaváron át juthatunk
Zircre. Zirc után Nagyesztergár, majd Bakonynána
következik, és végül a romantikus Római-fürdő
után lép ki a kékkel jelzett turistaút a MagasBakony területéről” – olvashatjuk a leírásban
• Kékjelzések a Bakonyban –
Szakasz
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Római-fürdő–Tés–
Királyszállás
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Pintér József és Illés Ferenc elhelyezi a zirci
önkormányzat koszorúját a Reguly Emléktáblán a
Jubileumi Kéktúra Vándorlás 2011 emlékére
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