Hosszú sorok Hosszúréten
Véget értek a XIII. Bakonyi Betyárnapok
2 nap, 15 000 ember, 80 lovas, 17 fogatos, csak pár csepp eső, rengeteg
program. Tizenharmadik alkalommal került megrendezésre a Bakonyi
Betyárnapok a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc
szervezésében,
a
Bakonyi
Lovas
Klub
közreműködésével.
A
fő
rendezvényhelyszín mellett a lovas- és futballpályán, az Ifjúsági Házban és a
82-es főúton is voltak események, felállítottak egy jurtát Hosszúréten és
láthattuk Talabér Márta országgyűlési képviselő asszonyt lovaskocsin utazni.
Az idei Betyárnapok annyira jól sikerültek, hogy még az időjárás is kegyes volt
hozzánk, pedig nem ez volt a jellemző az elmúlt években. A szemtanúk állítása szerint
ennyien talán csak a kezdeti időszakban voltak Zirc város kiemelt rendezvényén, s a
lovaskultúra képviselőinek a száma is alaposan megugrott tavalyhoz képest. 2011 az
önkéntesség éve, s a Betyárnapokhoz is nagyon sok önkéntes csatlakozott, akik nélkül –
a színvonalas fellépők, az önzetlen támogatók, a kitartó munkatársak és a Fesztivál
Mesterségek Egyesülete mellett – ez a rendezvény – legalábbis is ilyen sikerrel – nem
jöhetett volna létre. A Hevesiné Németh Mariann főszervező és Benczikné Tóth Magdolna
intézményvezető által irányított csapat megmutatta, hogy szerény költségvetésből is
lehet maradandó élményeket nyújtani, szép emlékeket kreálni az emberek számára.
Már szokásosan rotyogtak a bográcsokban a vadételek, amikor Csizmadia Géza
főbetyár a maga ízes nyelvén üdvözölte a vendégeket, s felkérte Ottó Péter szolgabírót a
XIII. Bakonyi Betyárnapok megnyitására. Zirc város polgármestere köszöntötte az „igen
messziről, messziről, nem olyan messziről, közelről és egészen közelről” érkezett
embereket, megkülönböztetett figyelemmel a kárpátaljai Dercen településről városunkba
látogató Gyöngyösbokréta Néptáncegyüttest.

Kiemelte az összefogást, amellyel ez a rendezvény megvalósult, s a támogatók széles
körét, akik a gazdaságilag nehéz helyzetben is biztosították a forrásokat. Turisztikai
rendezvényről van szó, így Ottó Péter polgármester szólt a Bakony-Balaton Turisztikai
Nonprofit Gazdasági Társaságról. Az együttműködésre építő, tavasszal megalakult
szervezetnek Zirc Városi Önkormányzat is tagja. A társaság képviselője, Lencsés Tamara
elmondta: nagyon fontos, hogy egy ilyen rendezvényből akár turisztikai termék is legyen,
de fontosabb, hogy a helybeliek, környékbeliek, és a távolról érkezett, Zirchez kötődő
vendégek magukénak érezzék a Betyárnapokat.
Zirc város polgármestere a lóról, mint az ember egyik legrégebbi társáról, a
szárazföldi közlekedés egyik első eszközéről és a betyárvilágban betöltött fontosságáról is
beszélt, s ezzel elő is vezette a szervező intézmény stratégiai partnerét, a Bakonyi Lovas
Klubot. Az egyesület elnöke, Honyecz Zoltán ajánlotta a nézők figyelmébe a különböző
lovas-programokat – a fogatosok baráti találkozóját, a díjugratást, a felvonulást, az
ügyességi versenyt –, s megemlítette a sárréti szittya lovasok bemutatkozását.
Hozzátette: a lovas klub tizenhárom éve aktív résztvevője a rendezvénynek.
Az idei Betyárnapokon mindkét napra jutottak sztárvendégek, de bemutatkozási
lehetőséget kaptak amatőr művészi csoportok – táncosok, zenekarok, színjátszó
társulatok – is. Hallhattuk a zirci estében a legnagyobb magyar énekesnők között számon
tartott Kovács Kati hangját, megcsodálhattuk Oszvald Marika Jászai Mari-díjas színésznő,
operett énekes produkcióját Bálint
Csabával párban, s színpadra lépett
Keresztes Ildikó énekesnő is. „Vagány
rockerként érkezett és meghatódott
csárdabéli szépasszonyként távozott” –
közölte Hevesiné Németh Mariann a
kétnapos
rendezvény
egyik
utolsó
fellépőjéről. A péntek este üde színfoltja
volt a már több zirci eseményen fellépő
csetényi Zenergia együttes, amelyet
többször is visszatapsolt a lázba jövő
közönség. A tréfáért sem kellett a
szomszédba
menni:
az
eplényiek
maguktól
is
jöttek,
komédiásaik,
színjátszóik
vidám
percekkel
megalapozták a hangulatot az estéhez, egy kicsit távolabbi szomszéd, a gyulafirátóti
Bakonyerdő Pávakör pedig Arany Páva-díjashoz méltó produkcióval szórakoztatta az
egybegyűlteket. A fellépők között volt még egy zirci énekes fiatalember, Fritz Péter és
meglepetésvendége, Stenner Viktória, a Free Dance, Kubicsek Rudolf, és az egy Hip Hop
Boyz klasszikust is megidéző Indygó Együttes. Valamint három helyi csoport – az Égigérő
Fa Hagyományőrző és Néptáncegyüttes, a Retro Kids és a Zirci Szöcskék –, tűzzsonglőr
produkciót mutattak be a Kedvcsinálók, s a tánchoz csinált kedvet a Régió Zenekar,
amely a konferansziéból frontemberré átmenő Csizmadia Géza vezetésével „kifulladásig”
szórakoztatta a népet.
Az elmúlt évek törzsvendége, az eső helyett idén csillagok hulltak az égből, de a kissé
hűvös estén az égitestek helyett inkább a színpadról áradó hangulat fűtötte az
embereket, s talán az idei Bakonyi Betyárnapokon megtörtént a találkozás is egy régi
szerelemmel…
Kelemen Gábor

