Kezd beérni a marketingmunka gyümölcse
Az ország sok különböző részéből érkezett betyár a Bakony fővárosába
Évről évre szélesebb a betyárcímek palettája, egyre többen öltöznek be betyárnak,
karácsonyi ajándékként is szolgált már a betyárruha. Zala megyéből, az Alföldről,
Sopronból is érkeztek „szegénylegények” Zircre, hogy itt eszegessék meg batyujukból a
zsivány kolbászt, koccintsanak a jóféle pálinkával, s vigadjanak a színpadi énekre,
muzsikára.
Többéves marketingmunkának tudja be Hevesiné Németh Mariann, a XIV. Bakonyi
Betyárnapok és Országos Betyártalálkozó főszervezője, hogy egyre népszerűbb a rendezvény,
az ország legkülönfélébb részéből érkeztek betyárok városunkba, s a szülők már gyermeküket
is beöltöztetik hagyományőrző ruhába.
Mintegy ötezer ember volt kíváncsi a kétnapos programra, az időjárást figyelembe véve
ezt is sikerként könyveli el a főszervező. Egyetlen fellépés maradt el, viszont élőkoncertet
adott a Sugarloaf, hallgathatta a közönség a televízióból megismert Mészáros János Eleket, a
Csillag születik legújabb nyertesét, a Széljáró Balladás Együttes produkciója pedig
gyakorlatilag lemezbemutató koncerttel ért fel, a minap jelent meg ugyanis legújabb albumuk.
A két menyasszonyrablás mellett kis híján egy vonatrablásra is sor került a 82-es számot
viselő országúton. Miközben szólt a tangóharmónika, a hostess-lányok pedig kosárkából
kínálták az út mellett állóknak a zirci kertekben termett szilvát, „útonálló” betyárok
rohamozták meg a szekért helyettesítő „Happy Train” nosztalgiavonatot, de az emberi értéken
kívül egyebet nem tudtak volna magukkal vinni, így gyalogosan folytatták útjukat. A
felvonulás egyébként – köszönhetően a bakonyi lovas társadalomnak – ezúttal is parádésra
sikerült. A megállásra kényszerülő Zircen átutazók nem bosszankodtak, hanem mosolyogtak,
fényképeztek, barátságosan integetve üdvözölték a felvonulókat. Ők is részesei voltak egy
kicsit a Betyárnapoknak, mint ahogy a lovas-vonatos menetet az út széléről köszöntő helyiek,
s a messziről jött vendégek – ezres nagyságrendű volt a produkció nézőszáma.
Pénteken a népi kultúráé volt a főszerep. Csizmadia Géza főbetyár köszöntőjét követően
Zala megyéből a Gyenesdiási Dalárda nyitotta a programok sorát, majd az ünnepélyes
megnyitó után tánccsoportok fellépése következett, az Égigérő Fa és a Litéri Szárazág és
Zöldág Néptáncegyüttes szórakoztatta a közönséget, csatlakozni is lehetett a műsort záró
táncház alkalmával. Petus Mónika népdalcsokrot adott elő a Betyárnapokon.
A késő estig kitartók a Nyári Trióval vigadhattak, de a szervezők felkészültek azokból is,
akik csak a hajnali órákra tervezték a haza utat: mindkét éjszaka diszkó zárta a napot.
A gyermekek is megtalálhatták a kedvükre való programot, öt órán keresztül nyitva volt a
Kézműves Liget, és részt vehettek a Szerszámbox játékos vetélkedővel egybekötött
bemutatóján. A színpadon sörivó, fagyinyaló, kebabevő versenyre került sor. Időnként
annyira kiegyenlített volt a verseny, hogy a kommentátornak jól jött volna egy célfotó, hogy
eldöntse a helyezések sorsát. A Reguly Múzeum és Népművészeti Alkotóház csárdáját
nyitotta meg az Alkotmány utcában, ahol a betérők fényképezkedéssel bánatuknak
mondhattak búcsút.
Zöld volt a zirci ég, s kék a hosszúréti fű, amikor az első „estcsillag”, Varga Viktor a
színpadra lépett, hogy aztán közel egyórás szórakoztató műsorát követően helyi
kedvenceknek, a Retro Kids-nek adja át a helyét. Azt ugyan nem láthattuk, hogyan nyilaznak
a lovon fordítva ülve a magyarok, de ügyes lovasoknak, s jól célzó íjászoknak tapsolhatott a

közönség, a lovas egyesület bemutatóját követően a zirci barantások következtek. A második
„estcsillag”, Mészáros János Elek várakozáson felüli tömegeket mozgatott meg, a Bakonyi
Betyárnapokon már harmadszor fellépő táncos lánycsapat, a Free Dance kedvcsinálónak is
kiváló volt a szombat éjszakához, melyet a hazai könnyűzenei élet egyik ikonjának számító
Sugarloaf zárt nagy sikert arató élőzenei koncerttel.
„Gyerek-szépasszonyt”, „pelenkás”- és „gyerekbetyárt” is választották a tizennegyedik
Bakonyi Betyárnapokon, a Legnagyobb betyár pedig Somogyi Tamás lett, aki többek között
megmentette a zirci művelődési ház banditák kezére került, deresre húzott igazgatóját…

– Betyártársam, itt a kulacsom, erre inni kell! Színpadon a zalai nótás betyárok

Talán messzi földön is a legfiatalabb betyár Borbás Kristóf, akinek Ottó Péter polgármester a „Pelenkás
Betyár” elismerő oklevelet nyújtotta át

Csillag énekelt a csillagok alatt: Mészáros János Elek produkciójára nagyon sokan voltak kíváncsiak,
autogramot is osztogatott a rajongóknak (Bal oldali fotó: Csizmadia Gézáné)

Eredményt hirdetünk
A Bakonyi Betyárnapok minden évben a versenyekről, a tudás összeméréséről is szól. A sporttelepen reggeltől
estig járt a labda, másodszor került megrendezésre a Betyáros Hajrá az önkormányzat szervezésében. A lovasügyességi vetélkedőn két kategóriában hirdettek eredményt. A felnőttek között Honyecz Zoltán (Zirc) végzett az
első helyen Deézsi Árpád (Borzavár) és Berta István (Sóly) előtt. Az ifjúságiaknál az olaszfalui Klausz Adrienn
volt a legügyesebb, az érdi Tóth Ferencet és a borzavári Tóth Alexandrát előzte meg. A fogathajtás győztese
Kovács Géza lett Csetényből, Hapek László (Zirc) és Vitner János dobogós helyezéseket értek el. Olaszfalu a
főzőversenyben is élen járt, az első helyezettnek járó díjat a Szabó Klán (séf: Szabó Mariann) vihette haza
póréhagymás szarvasragujával. Polgár József remek labdarúgó- és főzőcsapatot hozott össze a Betyárnapokra,
előbbivel harmadik, utóbbival második helyezést ért el. Bográcsukban sertéspörkölt fortyogott. A zirci kórház

dolgozóinak Csipet Csapata vadpörkölttel nevezett a versenyre, harmadik helyen végeztek a zsűri értékelése
szerint. A különdíjat Molnár János érdemelte ki, aki a felvidéki Nemesócsáról érkezett Zircre, hogy elkészítse
füstölt húsos babgulyását.

Kik kaphatnak Csárdabéli Szépasszony és Bakonyi Betyár címet?
Idén majd negyven címet osztottak ki a szervezők, újabb Csárdabéli Szépasszonyok és Bakonyi Betyárok
járhatnak-kelhetnek a világban. Hevesiné Németh Mariann elmondta, az elismerésekhez különféle módokon lehet
hozzájutni. Minden évben előfordul például, hogy baráti közösségek jelentkeznek a szervezőségnél: szeretnék,
ha ismerősükre a jövőben betyárként tekinthetnének… Ehhez persze ki kell állni néhány kemény próbát a
színpadon. A betyártársadalom is tehet jelölést, ez esetben a jelölt addigi tetteivel érdemelheti ki a címet. A
harmadik kört az aktuális fellépők és a rendezvény lebonyolításában közreműködők alkotják. A cím egy egész
életre szól, aki megkapja, az örökre birtokolhatja – teszi hozzá a főszervező. Csongrád megyei, tatai,
nagyigmándi vendég távozott ezúttal betyárként Zircről, s mivel pandúrcím nincs, a Zirci Rendőrőrs tagjai is a
Bakonyi Betyár elismerő oklevélben részesültek. 2012 Legnagyobb betyárja, Somogyi Tamás évek óta tagja a
főzőverseny zsűrijének.
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