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ZIRC, A BAKONY SZÍVE

VENDÉGVÁRÓ RENDEZVÉNYEK A BAKONY SZÍVÉBEN
„Hogy imádjalak, hogy szeresselek,
Nincs elég húr, lélek múzsafán.
Hol az ősfák dallal köszöntenek,
Fogadj fiadnak, Bakony, szép hazám!...
…Mindenem vagy, szép bakonyi világ!...”
Nagy Bálint parasztköltő (Bakonyszentkirály)

Páratlan kulturális és közösségi értékekkel bíró kisvárosunkat és a Bakony természeti csodáit barátságos vendégszeretettel ajánlja minden kedves látogatónknak
intézményeink és civil szervezeteink nevében is:
Zirc Városi Önkormányzat
Hazánk legmagasabban fekvő (400 m) kisvárosa királyi udvarházként már 1060-ban
létezett, első írásos említése I. András király
halálához kapcsolódik. Településünket 1182ben III. Béla király hívására a franciaországi
Clairvauxból érkező ciszterci szerzetesek alapították, majd a török hódoltság után 1712-től
a sziléziai Heinrichau ciszterei építették újjá,
európai hírű szellemi és gazdasági kultúrát
teremtve a Magas-Bakony háborítatlan erdőségeinek szívében.
A Bakony fővárosaként ismert Zirc – a 82-es
főút mellett, Budapesttől 120, a Balatontól
30, Győrtől 60 kilométerre – Veszprém megye
egyik legszebb kisvárosa.
Településünk fennállása óta virágzó mezővárosként, járási székhelyként, nagyközségként,
majd 1984 óta városként működik, és a térség
központjaként kulturális, oktatási, kereskedelmi, szolgáltatási, szociális, egészségügyi és
államigazgatási feladatokat lát el.
A Bakony szívében kiemelkedő az idegenforgalom, európai hírű látnivalóink mind-mind
maradandó élményt nyújtanak az ide látogató
hazai és külföldi közönségnek.
Zirc és környéke a Bakony egyik legszebb,
turisztikai szempontból is vonzó tája, ahol a legfőbb érték a csend, a jó levegő és a gyönyörű
természeti környezet. Az ország egyik legszebb

szurdokvölgyét, a Cuha-völgyét átszelő, Győr–
Zirc–Veszprémet összekötő vasútvonal jó
szolgálatot tesz a túrázni vágyóknak (a vonalszakasz, és a Veszprém–Eplény közötti viaduktokkal tarkított vonalrész, annak műtárgyai
2011-től műemléki védettség alatt állnak).
A kirándulók a Rákóczi téri „0 km-es bakancstól” a kék – piros – zöld jelzéseket követve
a Magas-Bakony legszebb pontjaira juthatnak
el. Számos sport, lovas, kerékpáros, horgász,
vadász szervezet kínálja szolgáltatásait, és
úszási lehetőség is van a Zirci Tanuszodában.
Zirc testvérvárosai:
Barót (Románia – Erdély – 1990),
Pohlheim (Németország – 1990),
Nivala (Finnország – 1998),
Dercen (Ukrajna – Kárpátalja – 2015).
Zircre jellemző a családias hangulatú vendégszeretet: a város gazdag kulturális kínálata,
a polgárok és a civil közösségek jövőt formáló
aktivitása, számos turisztikai szolgáltató és a teljes infrastrukturális ellátottság mind az itt élők,
mind a Zircre látogatók ellátását, kényelmét,
jó közérzetét, interaktív élményeit szolgálják.
Zirc, a Bakony szíve dinamikusan fejlődő, jövőképpel rendelkező térségi központ, ahol jó élni,
ahová vissza kell térni, és ahol érdemes befektetői szemmel is tájékozódni.
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/ 24 MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Zirc múzeumai és
kiállítóhelyei
Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház
Zirc, Rákóczi tér 10.
www.regulymuzeum.hu
www.muzej.hu
regulymuzeum@regulymuzeum.hu
+36 30 237 6493

Helyszínek:
Zirci Ciszterci Apátság
(Bazilika, Látogatóközpont,
Arborétum, Műemlékkönyvtár)
Zirc, Rákóczi tér 1.
www.zirciapatsag.hu
MTM Bakonyi Természettudományi
Múzeuma
Zirc, Rákóczi tér 1. & Rákóczi tér 3-5.
www.bakonymuseum.nhmus.hu
Agrárműszaki Emlékek Gyűjteménye
Zirc, Szabadság u. 10.
Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház
Zirc, Rákóczi tér 10.

2017-ben a Múzeumok Éjszakája épp június
24-re, Szent Iván napjára esik.
A zirci kulturális intézmények idén is gazdag programválasztékkal várják a városunkba
látogatókat. A közös téma idén a méhészet és
a méz: a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóházban méhészeti kiállítás nyílik,
melynek társrendezője a MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma, az OSZK Ciszterci
Műemlékkönyvtára pedig régi méhészeti szakirodalommal készül. Az ez évi pecsétgyűjtő
játékhoz rajtuk kívül csatlakozik az Agrárműszaki Emlékek Gyűjteménye, a Békefi Antal
Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
és a Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontja
is. Ki más muzsikálhatna a főtéri koncerten
a sorsolás előtt, mint a M.É.Z. Zenekar?
Az intézmények saját programjai a falaikon
belül zajlanak, ahová a belépés idén is ingyenes.
Egyre bővülő részleteket a www.muzej.hu
oldalon és az intézmények honlapjain találnak
az érdeklődők.

/ 07-08 XXVII. „ZIRCI BULI” – A CSALÁD ÉS BARÁTSÁG
FESZTIVÁLJA – „A MAGYAR WOODSTOCK”
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/ 04-05 XIX. BAKONYI BETYÁRNAPOK ORSZÁGOS BETYÁRTALÁLKOZÓ
08

Zirc -Tündérmajor
domboldala
„A BULI ’91” Alapítvány
Zirc, Alkotmány u. 14.
www.zircibuli.hu
zircibuli@gmail.com
+36 30 543 9430
Az „A BULI ’91” Alapítvány 1991 óta szervezi
országos vonzerővel bíró, kezdettől ingyenes
szabadtéri nagyrendezvényét, a Pro Urbe díjas
„ZIRCI BULI”-t, melynek közönségünk „a család
és barátság fesztiválja” elnevezést adta. A város
és a térség kulturális értékeit is bemutató, példaértékű közösségi összefogással, önkéntes
fiatalok, felnőttek, családok aktív munkájával
megrendezett fesztivál minden év első júliusi
hétvégéjén várja vendégeit Zirc -Tündér –
a média szerint – „magyar Woodstock”-hangulatú domboldalába.
A „ZIRCI BULI” célcsoportja a családok és
a fiatalok, de általános célunk, hogy minden
korosztály találjon élményeket az interaktív
kikapcsolódást, régi és új barátokat kínáló fesztiválon: színvonalas színpadi műsorok (változatos stílusokban kizárólag élőzenét játszó országos – nemzetközi hírű sztárfellépők, tehetséges
amatőr zenekarok) – színes kézműves – sportos
– játékos – prevenciós – hagyományőrző családi
programok (Játszó- és Sportsziget, CivilFalu,
Bakony Sátor, Egészségsátor) – és „nomád összkomfortos” szolgáltatások (BULInfó, BULI-busz,

ízes vendéglátás, míves portékákat kínáló árusok, parkolási / sátorozási / főzési / zuhanyozási
lehetőség, vidámpark).
Fesztiválunk legnagyobb vonzereje, hogy
számos kulturális, hagyományőrző, turisztikai
terméket újszerű formában kapcsol össze, és
kínál a hozzánk látogatóknak, aminek köszönhetően a „ZIRCI BULI” elsőként kapta meg
a „Bakonyi Helyi Márka védjegy” használatának
kitüntető jogát 2016-ban. A Veszprémi Egyetem
Turizmus Tanszékének 2001-es hatástanulmánya a térség legjelentősebb rendezvényének
minősítette, és a 25 év alatt sok szakdolgozat is
született a fesztiválról.
A „ZIRCI BULI” szervezőinek negyedszázados
önkéntes munkája középpontjában a bakonyi
térség és a régió értékeinek gyarapítása áll.
A kulturális – turisztikai misszió mellett
a közösségi összefogás, a barátságos hangulat
és az önzetlen szeretet a legfőbb értékeink –
ezek fontosságát együttműködő partnereink,
az ország minden pontjáról visszajáró közönségünk és a fellépők pozitív véleménye is igazolja.
Legyen közös az élmény!

Zirc, Alkotmány utcai
rendezvényi terület
Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB
Zirc, József Attila u. 1.
www.betyarnapok.hu
igazgato@zirckultura.hu
+36 88 593 810
+36 30 501 4870
Évről évre kitárja kapuit a Mesterségek
és a Bakonyi Ízek Utcája, és lovasok, betyárok, csárdabéli szépasszonyok, zene, énekszó,
ostorok csattogása és jókedv tölti meg újra
a Bakony szívét.
A rendezvény idén is a „Bakonyi Betyárok
Bográcsos Erőpróbájával” veszi kezdetét, hiszen
egy igazi betyár és csárdabéli szépasszony üres
bendővel nem indul neki az előtte álló hosszú,
eseménydúsnak ígérkező betyárkodásnak.
„Betyárjó” színpadi produkciók várják
a közönséget: a néptánccsoportok dobogó csizmáinak ritmusa és suhogó szoknyái, a népzene,
a könnyűzene, a szórakoztató műfaj népszerű
zenekarai, előadói, tehetséges fiatalok lendületes produkciói és „Sztárok a betyárok között”
képviseltetik magukat a színpadon.

Kicsi és nagy egyaránt aktívan kiveheti
részét a betyárkodásból: a gyermekeket „Betyártanoda”, zenés-játékos műsorok, játszóház,
kézműves liget, népi játékpark várja. Hagyományőrző betyárcsoportok a betyárvilág korhű
felidézésével és bemutatókkal hangolnak az
esti mulatságokra.
A szombati program egyik leglátványosabb
eleme a várost átszelő 82-es főúton áthaladó,
ostorcsattogtatással és muzsikaszóval kísért
lovas, fogatos, betyáros felvonulás. A Betyárnapi lovas-fesztiválon kezdő és haladó lovasok
ügyességi versenyei és a fogathajtók versenyei
várják a közönséget. Közben „Betyáros Hajrá!”
mottóval sportversenyek is színesítik a programkínálatot: Bakonyi Betyárkupa kispályás
labdarúgó torna, nyílt lövészverseny, Öregfiúk

labdarúgó mérkőzés és „Batyuval szemben
a kapuval” tizenegyesrúgó-verseny.
Minden évben avatunk újabb Bakonyi betyárokat és csárdabéli szépasszonyokat, díjazzuk
a Leghetykébb betyárbajusz gazdáját, és mindkét este „Betyárjó buli” zárja a rendezvényt.

2017-ben is tartalmas percekkel töltjük meg
a képzeletbeli betyárbatyut, kicsik és nagyok
betyáros jókedvéről gondoskodunk, mert
remek hangulatú, közös vigasságokból idén
sem lesz hiány! Mindenkit szeretettel várunk!
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/ 02 BÁNYÁSZNAP
Zirc, Pintérhegyi Parkerdő
Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB
Zirc, József Attila u. 1.
www.zirckultura.hu
igazgato@zirckultura.hu
+36 88 593 810
+36 30 501 4870

/ 19-20 NEMZETI VÁGTA – III. „BAKONYI VÁGTA
REGIONÁLIS ELŐDÖNTŐ”
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Zirc - Tündérmajor
Tündérfarm
Bakonyi Tündérfarm Üdülőfalu,
Rendezvényközpont és Lovasudvar
www.bakonyivagta.hu
budatava2000@gmail.com
+36 70 381 5553
A Nemzeti Vágta 14 előfutamának részeként harmadik éve rendezi meg Bakonyi Vágta
versenyét Zirc -Tündérmajorban a Bakonyi
Tündérfarm Üdülőfalu, Rendezvényközpont és
Lovasudvar.
Idén is változatlanul magas színvonalon
kínál kellemes időtöltést az érdeklődőknek
a lovas kultúra és a bakonyi települések népszerűsítését, és a közönség színvonalas szórakoztatását célul maga elé tűző nagyszabású
esemény.
A regionális elődöntőre nevező lovak és lovasaik a délelőtti regisztráció után a kora délutáni

órákban mérkőznek meg az előfutamokon,
majd 1800 órakor startolnak el a döntőbe jutott
lovasok. A verseny végeredményének kihirdetésére, a döntőt követően a nagyszínpadon
kerül sor. Napközben a vendégek szórakoztatásáról a színpadon fellépő művészek és
különböző képzőművészeti csoportok mellett
szabadtéri lovas programokkal (lovas kaszkadőr show, bemutatók), és színvonalas vendéglátással gondoskodik a rendező Budatava
2000 Kft. Idén is várjuk vendégeinket!

A bányászat, a bányászok munkájának méltó
ünneplése, elismerése, a hagyomány újjáélesztése. Zirc életében fontos történelmi, kulturális
és gazdasági múlttal rendelkezik a bányászat,
amely egykor a városban és a környéken élő
emberek számára biztos megélhetési lehetőséget adott. Zirc város múltjában a lakosság kultúráját, szociális körülményeit, a gazdasági életet, és az oktatási intézmények kialakulását is
meghatározta, elősegítette a bányászati iparág.
Majdnem minden családban voltak, vannak
kötődések a bányához, legyen az szén- vagy
bauxitbánya. A bányák kikényszerített bezárása sokakban negatív emlékeket ébreszt ma
is. A nehéz és veszélyes szakma megbecsülése
12

és felidézése feledésbe merült, elhalványult,
pedig az utódokban is tudatosítani kell a múltat,
hogy az tovább éljen a zirciek emlékezetében.
Fontos, hogy a még élő bányászoknak visszaadjuk a büszkeség érzését.
A jelenleg még működő bányák, a bányász
egyesületek és magánszemélyek összefogásával évente megvalósuló rendezvénnyel azt
szeretnénk elérni, hogy újból felerősödjön
a bányásznap értéke, szerepe. A reggeli órákban fúvós zenekar ébreszti a lakosságot a város
csomópontjain, délután ünnepi megemlékezés, koszorúzás lesz a Pintér-hegyi Parkerdő
Bányász emlékművénél, majd változatos szórakoztató programokkal várjuk az érdeklődőket.

ZIRCIEK ADVENTJE
Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB
Zirc, József Attila u. 1.
Zirc, Alkotmány u. 14.
www.zirckultura.hu
igazgato@zirckultura.hu
kultur@zirckultura.hu
+36 88 593 810
+36 88 414 256
+36 30 501 4870

Várjuk mindazokat, akik az ünnepre hangolódás napjait hagyományosan közösségi
élményként szeretnék megélni intézményeinkben és a ragyogó díszkivilágítással ünnepi
fényekben úszó városközpontban.

November 25-én nyílik a „Gyűszűkék” Foltvarró Klub kiállítása.
December 2-án közösen díszítjük fel a város
karácsonyfáját a Rákóczi téren, majd az Eszterlánc mesezenekar ad koncertet a gyerekeknek

az Apátság Gobelin-termében, utána a MűveKözel két évtizedes hagyománya van a zirci
lődési Ház és segítői által a parkban épített „Mindenki Karácsonyának”, amely magánszeadventi óriáskoszorún a helyi egyházak kará- mélyek, civil szervezetek, helyi intézmények
csonyi gondolatai és műsor kíséretében meg együttműködésével valósul meg. December
gyújtjuk az első adventi gyertyát.
16-án délutántól a Művelődési Ház és partneDecember 3-án a Karosi Júlia Quartet „Várha- rei karácsonyi ízekkel, illatokkal, adventi hantok még” című Gershwin-estje nyújt felejthe- gulattal és műsorokkal várják a közönséget az
tetlen élményt a közönségnek a Zirci Ciszterci apátsági díszudvarban, majd a hittanos gyerApátság Látogatóközpontjában.
mekek Betlehemes előadásának a Bazilika ad
December 6-án a Bakonyi Finnbarátok méltó helyszínt, végül a város polgármestere
Körével Finnország függetlenségének 100., és a zirci apát ünnepi gondolatainak kíséreés finn testvérvárosunk, Nivala alapításának tében meggyújtjuk a harmadik gyertyát az
150. évfordulóját ünnepeljük a Városházán adventi óriáskoszorún.
kiállítással, műsorral, Finnagora előadással,
December 17-én a 40 éves jubileumát
a Kalevala-rajzpályázat eredményhirdetésé- ünneplő Zirci Városi Vegyeskórus hagyományos
vel és a lappföldi Mikulás közreműködésével. adventi koncertjének ad otthont a Bazilika, és
December 6-án a Városi Könyvtárba várjuk ezen az estén mutatják be eredményeiket karáa Mikulást, aki interaktív zenés műsort és csonyi gálaműsor keretében a rangos versenyajándékokat hoz a gyerekeknek.
díjakkal rendelkező Ritmus Tánc- és MozgásDecember 9-én Dévai Nagy Kamilla adventi művészeti Egyesület növendékei a PSZC Reguly
koncertje lesz a Bazilikában, majd a helyi egy- Antal Szakképző Iskolája tornacsarnokában.
házak képviselőinek gondolatai és műsor kíséDecember 22-én a XX. Városi Gyermekkaráretében a második adventi gyertyát is meg csony és a Bakonyi Babázók családias hangulatú,
gyújtjuk a városi óriáskoszorún.
interaktív karácsonyváró programjaira invitáDecemberben hagyományőrző adventi kéz- lunk kicsiket, nagyokat a Művelődési Házba.
műves foglalkozásokkal, és december 13-án
A rendezvénysorozat december 23-án
Karácsonyi kiállítás-megnyitóval várja látoga- a helyi egyházak gondolatai és műsor kíséretóit a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti tében, a negyedik adventi gyertya meggyújtáAlkotóház.
sával zárul.

ESEMÉNYNAPTÁR 2017
/ 16   Apátsági koncertsorozat
Kiss Zsolt orgonaművész hangversenye
(belépődíjas)
Zirci Ciszterci Apátság – Bazilika Minor
Zirc, Rákóczi tér 1.
www.zirciapatsag.hu
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/ 10   Madarak és Fák Napja
MTM Bakonyi Természettudományi
Múzeuma
Zirc, Damjanich u. 19.
www.bakonymuseum.nhmus.hu

/ 12   Madarak és Fák Napja
Arborétumi szakvezetés
Zirci Ciszterci Arborétum
Zirc, Damjanich u. 19.
www.zirciapatsag.hu
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/ 17   Arborétumi „Füles-les”
(belépődíjas)
Zirci Ciszterci Arborétum
Zirc, Damjanich u. 19.
www.zirciapatsag.hu
04

Bakony Hangja Színjátszó
Csoport előadásai
Színdarabok: Központi ügyelet,
A cég arája, Szellemjárás
Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB
Zirc, Alkotmány u. 14.
www.zirckultura.hu
05-06

/ 22   ZIRC 30 „Tavaszköszöntő” túrák
Pintér 5, Kőkapu 10, Szarvaskút 15
Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB
Zirc, Alkotmány u. 14.
www.zirckultura.hu
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/ 01 Majális
Dejá Vu Garden & Club
Zirc, Pintérhegyi Erdősor
www.facebook.com/dejavuzirc

/ 06 Anyák napi családi nap
Dinnyés József koncert
Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház
Zirc, Rákóczi tér 10.
www.regulymuzeum.hu
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/ 03   Városi Gyermeknap
Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB
Zirc, Alkotmány utcai
rendezvényterület
(Esőhelyszín: Művelődési Ház)
www.zirckultura.hu

/ 02   XVII. Kórusok Egyházzenei
Hangversenye
Zirc Városi Nyugdíjas Klub
Zirci Ciszterci Apátság – Bazilika Minor
Zirc, Rákóczi tér 1.
www.zirckultura.hu
06

/ 18   Zirci Városi Vegyeskórus
40 éves jubileumi koncertje
Zirc, Petőfi Sándor u. 7.
www.zircikorus.shp.hu
06

06

/ 03 Bakonyi Zarándok futóverseny
(nevezési díjas)
Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE
Zirc, Rákóczi tér 10.
www.vbtse.hu
06

/ 04   Apátsági koncertsorozat
Mátyus Gabriella orgonaművész hangversenye,
közreműködik: Andrássy György
(belépődíjas)
Zirci Ciszterci Apátság – Bazilika Minor
Zirc, Rákóczi tér 1.
www.zirciapatsag.hu
06

/ 08 Ünnepi Könyvhét Országos
Programsorozat
Hegyi Barbara „Alkalomadtán” című
gasztronómiai könyvének bemutatója,
beszélgetőtárs: Szűcs Anikó
Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB
Zirc, József Attila u. 1.
www.zirckultura.hu
06

/ 17   ZIRC 30 „Nyárköszöntő” túrák
Pintér 5, Kőkapu 10, Szarvaskút 15
Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB
Zirc, Alkotmány u. 14.
www.zirckultura.hu
06

/ 24   Múzeumok Éjszakája
MTM Bakonyi Természettudományi
Múzeuma
Zirc, Rákóczi tér 1. & Rákóczi tér 3-5.
Zirci Ciszterci Apátság (Bazilika,
Látogatóközpont, Arborétum,
Műemlékkönyvtár)
Zirc, Rákóczi tér 1.
Agrárműszaki Emlékek Gyűjteménye
Zirc, Szabadság utca 10.
Zirci Református Egyházközség temploma
Zirc, József A. u. 6.
Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház
Zirc, Rákóczi tér 10.
www.regulymuzeum.hu
www.muzej.hu

/ 24   Finn hagyományok szerinti
Juhannus ünnep
Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület
Zirc, Barátság Park
www.zirckultura.hu

07

/ 24 „Pánsíp játék a 400 éves
kocsányos tölgynél”
Kövi Szabolcs zenél
Zirci Ciszterci Arborétum
Zirc, Damjanich u. 19.
www.zirciapatsag.hu

/ 19-20   Nemzeti Vágta – III. „Bakonyi
Vágta Regionális Elődöntő”
Bakonyi Tündérfarm Üdülőfalu,
Rendezvényközpont és Lovasudvar
Zirc -Tündérmajor
www.bakonyivagta.hu

/ 04-05 XIX. Bakonyi Betyárnapok
Országos Betyártalálkozó
Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB
Zirc, Alkotmány utcai rendezvényi terület
www.betyarnapok.hu
www.zirckultura.hu
Betyáros Hajrá – sportprogramok
szombaton szombaton a rendezvény
helyszínén
www.zirc.hu

/ 27   Apátsági koncertsorozat
Bodó Antónia hegedűművész és Kapitány
Dénes orgonaművész hangversenye
(belépődíjas)
Zirci Ciszterci Apátság – Bazilika Minor
Zirc, Rákóczi tér 1.
www.zirciapatsag.hu

08

Kalandos Kedd túrák
Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB
Zirc, Alkotmány u. 14.
www.zirckultura.hu

/ 07-08   XXVII. „ZIRCI BULI”
a család és barátság fesztiválja
„A BULI ’91” Alapítvány
Zirc -Tündérmajor domboldala
www.zircibuli.hu
/ 10 „Pánsíp játék a 400 éves
kocsányos tölgynél”
Kövi Szabolcs zenél
Zirci Ciszterci Arborétum
Zirc, Damjanich u. 19.
www.zirciapatsag.hu
07

08

09

07-08

06

07

08

Játékos mesedélelőttök
minden pénteken
Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB
Zirc, József Attila u. 1.
www.zirckultura.hu
07-08

/ 07 „Pánsíp játék a 400 éves
kocsányos tölgynél”
Kövi Szabolcs zenél
Zirci Ciszterci Arborétum
Zirc, Damjanich u. 19.
www.zirciapatsag.hu
08

/ 02   Zirc város Bányásznapi ünnepe
Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB
Zirc, Pintér-hegyi Parkerdő
www.zirckultura.hu

/ 09   Apátsági koncertsorozat
MH Altiszti Akadémia Big Band
zenekar koncertje
Zirci Ciszterci Apátság – Bazilika Minor
Zirc, Rákóczi tér 1.
www.zirciapatsag.hu
09

/ 16-22   Európai Mobilitási Hét
Kiskerekes Futamok – ügyességi,
gyorsasági versenyek
Zirc Városi Önkormányzat
Zirc, Alkotmány utca kerékpárút
www.zirc.hu
09

09

/ 23   VI. Zirci Duatlon
Zirc Városi Önkormányzat
Zirc, Alkotmány utcai sporttelep
www.zirc.hu

/ 24   Apátsági koncertsorozat
Szabó Imre orgonaművész hangversenye
(belépődíjas)
Zirci Ciszterci Apátság – Bazilika Minor
Zirc, Rákóczi tér 1.
www.zirciapatsag.hu

10

/ 02-08   Országos Könyvtári Napok
Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB
Zirc, József Attila u. 1.
www.zirckultura.hu

09

09

09

/ 29   Kutatók Éjszakája
MTM Bakonyi Természettudományi
Múzeuma
Zirc, Rákóczi tér 1. & Rákóczi tér 3-5.
www.bakonymuseum.nhmus.hu
/ 30   Értékőrző nap
Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház
Zirc, Rákóczi tér 10.
www.regulymuzeum.hu

/ 30   ZIRC 30 „Őszköszöntő” túrák
Pintér 5, Kőkapu 10, Szarvaskút 15
Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB
Zirc, Alkotmány u. 14.
www.zirckultura.hu
09

10

Múzeumok Őszi Fesztiválja
MTM Bakonyi Természettudományi
Múzeuma
Zirc, Rákóczi tér 1. & Rákóczi tér 3-5.
www.bakonymuseum.nhmus.hu

/ 10-14   Rokon Népek Napja
A programsorozat fókuszában a 100 éve
önálló Finnország
Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház
Zirc, Rákóczi tér 10.
www.regulymuzeum.hu
10

/ 29   Apátsági koncertsorozat
Spányi Miklós orgonaművész hangversenye
(belépődíjas)
Zirci Ciszterci Apátság – Bazilika Minor
Zirc, Rákóczi tér 1.
www.zirciapatsag.hu
10

/ 05 Bakony Félmaraton
(nevezési díjas)
Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE
Zirc, Rákóczi tér 10.
www.vbtse.hu
11

/ 02   Zirciek Adventje
A városi karácsonyfa közös feldíszítése
Eszter-lánc mesezenekar koncertje
(Zirci Ciszterci Apátság – Gobelinterem)
1. adventi gyertyagyújtás a helyi egyházak
gondolataival és műsorral
Zirc, Rákóczi tér
www.zirckultura.hu
www.zirciapatsag.hu
12

/ 03 „Várhatok még” – a Karosi Júlia
Quartet Gershwin-estje
Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB
Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpont
Zirc, Rákóczi tér 1.
www.zirckultura.hu
12

/ 11   Márton Nap
Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház
Zirc, Rákóczi tér 10.
www.regulymuzeum.hu

Adventi programok
Ajándékkészítés, koncertek, előadások, kiállítás
(a programok egy része részvételi díjas)
Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház
Zirc, Rákóczi tér 10.
www.regulymuzeum.hu

/ 17   Zirciek Adventje
Zirci Városi Vegyeskórus adventi koncertje
Zirci Ciszterci Apátság – Bazilika Minor
Zirc, Rákóczi tér 1.
www.zircikorus.shp.hu
12

/ 17   Zirciek Adventje
Ritmus Tánc - és Mozgásművészeti Egyesület
karácsonyi gálaműsora
PSZC Reguly Antal Szakképző Iskolája
tornacsarnoka
Zirc, Alkotmány u. 16.
12

/ 06   Zirciek Adventje
Városi Mikulás-várás – interaktív zenés
műsor gyerekeknek
Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB
Zirc, József Attila u. 1.
www.zirckultura.hu
12

/ 06   Finnország 100 – Nivala 150
Bakonyi Finnbarátok Köre – ünnepség
Kalevala-rajzpályázat eredményhirdetése
a lappföldi Mikulással, Finnagora
előadás, kiállítás
Zirc, Március 15. tér 1.
www.regulymuzeum.hu
12

11

/ 16   Mindenki karácsonya
Karácsonyi ízek, illatok és hangulat
Karácsonyváró műsorok
Hittanos gyermekek Betlehemes előadása
(Zirci Ciszterci Apátság – Bazilika Minor)
3. adventi gyertyagyújtás a helyi egyházak
gondolataival
Zirc, Rákóczi tér
www.zirckultura.hu
www.zirciapatsag.hu
12

12

/ 09   Zirciek Adventje
Dévai Nagy Kamilla koncertje
(Zirci Ciszterci Apátság – Bazilika Minor)
2. adventi gyertyagyújtás a helyi egyházak
gondolataival és műsorral
Zirc, Rákóczi tér
www.zirckultura.hu
www.zirciapatsag.hu
12

/ 22   XX. Városi Gyermekkarácsony
és Bakonyi Babázók karácsonya
Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB
Zirc, Alkotmány u. 14.
www.zirckultura.hu

12

/ 23   Zirciek Adventje
4. adventi gyertyagyújtás a helyi egyházak
gondolataival és műsorral
Zirc, Rákóczi tér
www.zirckultura.hu
12

TÖRTÉNELMI, KULTURÁLIS ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK
ZIRCI CISZTERCI APÁTSÁG
Zirc, Rákóczi tér 1.
www.zirciapatsag.hu
turizmus@ocist.hu
+36 88 593 675
Nyitva tartás:
03
/ 15- 11 / 15 kedd-vasárnap: 900 - 1700
11
/ 16-03 / 14 kedd-vasárnap: 1000 - 1600
A ciszterci szellemiség magyarországi központja. Az Apátság megújult épületegyüttese,
a Látogatóközpont kincsei és a monostorépületben található múzeumok csodái várják
a kirándulni, művelődni, kikapcsolódni vágyó
látogatókat a Bakony szívében. A középkori

romkert rekonstrukciója kézzelfogható közelségbe hozta az egykori szerzetesek életét, és
látogatható a templom alatt húzódó kripta is,
amely nemes egyszerűségében, évszázadok
titkát őrizve áll a kíváncsi érdeklődők előtt.

mesélő leleteket, műtárgyakat, maketteket
és liturgikus alkotásokat csodálhatnak meg
a látogatók. A kiállításon keresztül nyomon
követhető a ciszterci szerzetesek történelme
az Apátság 1182-es alapításától napjainkig,
és egyben a rend magyarországi tevékenységeinek, feladatainak változásai, fejlődése
is. A Látogatóközpont család- és látogatóbarát környezetében a közönség tájékozódását
ZIRCI CISZTERCI ARBORÉTUM

Zirc, Damjanich u. 19.
Nyitva tartás:
03
/ 15-03 / 30 kedd-vasárnap: 900 - 1700
05
/ 01-08 / 31 kedd-vasárnap: 900 - 1900
09
/ 01- 11 / 15 kedd-vasárnap: 900 - 1700
11
/ 16-03 / 14 zárva

BAZILIKA MINOR
Magyarország egyik legszebb barokk templomépítménye. A különlegesen szép, országosan is kiemelkedő jelentőségű templom
főoltára Magyarország legnagyobb barokk stílusban készült oltárépítménye. A templom a kor
egyik legjelentősebb művészének, Franz Anton
Maulbertschnek két festményével is büszkélkedhet, a freskókat Wagenmeister készítette,
a faragott szószék, a szobrok és berendezések is különlegesek. Egyedülálló a templom
két orgonája: a szentély-orgona a szerzetesek
imáját kísérte, míg a karzat német romantikus
hangszere a liturgiát szolgálta, és szolgálja ma
is. A templom nem csupán műemlék, turisztikai látványosság: az 1982-ben, alapításának
nyolcszázadik évfordulóján basilica minor rangot nyert templom egy élő szerzetesközösség

liturgikus otthona, egyben Zirc városának plébánia-temploma is, és rangos orgonakoncerteknek, kórushangversenyeknek ad rendkívüli
akusztikájú, méltó helyszínt.

Hazánk legmagasabb fekvésű, világszinten
jegyzett fás gyűjteménye. A ciszterci apátság
műemléki környezetében angolkert stílusban
létesült park hazánk legmagasabb fekvésű (400
méter), közel 600 fa-és cserjefajt bemutató fás
gyűjteménye 20 hektáron kínálja természeti
csodáit a látogatóknak. A föld minden részéről telepített fák és növénykülönlegességek
között nem kevés a többszáz éves példány. Az
Arborétum 1951 óta országosan védett természetvédelmi terület, önállóan és szakvezetéssel
is látogatható, és minden évszakban pompás
látványt, kellemes felüdülést nyújt. Tavasszal

a halastó partján telepített dísznövények,
évelőágyások üde látványa, – nyáron a zöld
ezernyi árnyalata, a hársfasor zsongító illata,
a Cuha-patak csobogása, – ősszel a melegbarna-sárga színpompa, – télen az ágakat belepő
hótakaró, zúzmara varázsolja mintegy mesevilágba a látogatót, akik gyakorta találkozhatnak
a Bakonyra jellemző bogár- rovar- és madárvilág képviselőivel, és előfordulhat, hogy őzek,
mókusok kísérik kerti sétájukat.
Az Arborétum különböző témájú ismeretterjesztő programokat szervez és fogad be, filagóriája nyári zenés rendezvények méltó helyszíne.

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR CISZTERCI MŰEMLÉKKÖNYVTÁR

ZIRCI CISZTERCI APÁTSÁG LÁTOGATÓKÖZPONT
Betekintés a Zircen élő szerzetesek mindennapjaiba. A kisebb-nagyobb megszakításokkal 800 éve Zircen élő szerzetesek korábbi és
jelenlegi mindennapjaiba nyerhet betekintést

interaktív, érintőképernyős információs felületek és audioguide-os vezetés is segíti.
A Gobelin-terem rendszeres ad rangos otthont apátsági és más helyi rendezvénynek.
A Monostori ajándékboltban értékes kézműves dísz- és használati tárgyak, zirci emlékek,
könyvek és az Apátsági Manufaktúra által
gyártott zirci sör is vásárolható.

a látogató: hivatásukról, feladataikról, életükről maguk a közösség tagjai beszélnek.
Az új Egyház- és Rendtörténeti kiállításon és
a Gobelin-teremben az apátság évszázadairól

A közel 65 000 kötetes gyűjtemény és
a bemutató díszterem Magyarországon egyedülálló. Az Apátság épületének második emeletén található Műemlékkönyvtár páratlan
értékű gyűjteménye mára 70 ősnyomtatványt,
és több mint 300 antikvát tudhat magáénak,
melyek közül sok egyedülálló Magyarországon.
Az állomány tematikailag elsősorban teológiai

témájú könyveket tartalmaz, de szép számmal találhatunk szakirodalmat a többi tudományterületről is. A könyvtár szakszerű vezetéssel látogatható, melynek során a vendégek
megismerkedhetnek a ciszterci gyűjtemény
és a rend történetével, megtekinthetnek egy
könyvkiállítást, és megcsodálhatják az európai hírű – a zirci Wilde testvérek keze munkáját

dicsérő – intarziás berendezésű nagyteremet is,
melyben a Bakony fafajtáiból faragott intarziás
bútorzat és a terem dongaboltozata maga is
műemlék. A Műemlékkönyvtárban képzőművészeti, történelmi időszakos kiállítások és
értékes ismeretterjesztő előadások részesei is
lehetnek az érdeklődők.
Magyarország első és egyetlen apátsági sörét
a Zirci Apátsági Manufaktúra gyártja. Előzetes
bejelentkezéssel lehetőség van főzdelátogatásra, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek
a manufaktúra és a zirci sörök történetével,
bepillanthatnak a gyártási folyamatokba is.
A XII. századból fennmaradt középkori pillérköteg az 1749-ben ráhelyezett barokk Szent
Imre-szoborral a 82-es főút mellett, és az I. András-kori királyi udvarház romjai romjai (1060-

ban itt halt meg I. András) a benzinkút mellett
egész évben megcsodálhatók.
Ugyanitt áll a város másik, barokk kori műemléke, a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére szentelt
kistemplom. Az 1740-ben épült templom egyhajós, szentélye egyenes záródású, boltozatai
csehsüveg alakúak. Egyedülálló érték a szentélyben a fából készült Pieta szobor, melyhez
hasonló csak néhány található a világban. A kistemplom előzetes egyeztetéssel látogatható.

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM BAKONYI
TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUMA

trófeák Kamcsatka, Ausztria és Magyarország
állatvilágából adnak ízelítőt.
Ritkán találkozunk az élettelen világ különleges kincseivel: a föld mélyében megbúvó kristályok, ásványok legtöbbször a bányászat során
kerülnek napvilágra. Sajátos mértani alakzataikkal, vagy éppen szabálytalan formáikkal,
érdekes fényükkel és színükkel szinte ékszernek
látszanak. A hazai föld mélyének kincseiből és
a határainkon túli ásványcsodákból látható egy
néhány száz darabos válogatás „A Kárpát-medence ásványai” kiállításban.
A múzeum alapítása óta, állandó és időszaki
kiállításain túlmenően is figyelmet fordított
a ma környezeti nevelésként meghatározott
közművelődési tevékenységre. Ennek megvalósulási formái (szakkör, honismereti tábor,
általános és középiskolás környezetvédelmi

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÓHÁZ
Zirc, Rákóczi tér 10.
www.regulymuzeum.hu
regulymuzeum@regulymuzeum.hu
+36 30 237 6493
Nyitva tartás:
11
/ 01-03 / 31 hétfő-péntek: 1000 - 1600
szombat: 1000 - 1700
04
10
/ 01- / 31 hétfő-szombat: 0900 - 1700
vasárnap: 1100 - 1700

Zirc, Rákóczi tér 1.
www.bakonymuseum.nhmus.hu
btmzirc@nhmus.hu
+36 88 575 300
+36 30 388 7613
Nyitva tartás:
kedd-vasárnap: 900 - 1700
Hazánk egyetlen vidéki természetrajzi szak2007-ben nyílt a „Jégkorszaki óriások a Bakony
múzeumát 1972-ben alapították, de gyűjte- -hegységben” című állandó kiállítás, melynek
ményei évszázados múltra tekintenek vissza. főszereplői a 2006-ban feltárt csajági gyapjas
A Pro Natura díjas múzeumban 1962 óta folyik mamutok csontvázai. Tonna és Mázsa mela hegység tudományos vizsgálata, „A Bakony lett további látnivalók még a leggyakoribb
természeti képe” elnevezésű program. Az ered- mamutsztyeppe-faunát alkotó ősmaradváményeket, az évtizedek alatt összegyűlt geo- nyok koponyái és egy barlangi medve csontlógiai, botanikai és zoológiai ismeretanyagot váza is. A kiállítás 3D képei Közép-Európa szerte
állandó kiállításukon, élőhelyek szerint cso- ritkaságnak számítanak.
portosításban mutatják be, – helyszűke miatt
Az ifjúság tudásának és természetszeretecsak mozaikszerű képet adva a változatos dom- tének gyarapítása céljából dr. Bativai-Schüle
borzatú, 4000 km2-es, Hévíztől a Móri-árokig, Imre János 2006-ban a múzeumnak adomáPannonhalmától a Balaton-partig terjedő – nyozta bakonybéli vadászházának trófeagyűjbakonyi tájról.
teményét. A 2009-től látható preparátumok és

táborok szervezése, szakmai programok biztosítása, előadások, Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre) az idők folyamán
változtak ugyan, de végigkísérték a múzeum
hétköznapjait. E sorba illeszkedik napjainkban
az erdei iskoláztatás szakmai programjainak
biztosítása, melynek érdekében a múzeum
2008-ban minősíttette erdei iskola programjait,
és elnyerte a minősített Kankalin Erdei Iskola
címet (a szállás és étkeztetés biztosítására
szerződést kötöttek a Jeskó Vendéglátóipari
Kft.-vel).
A múzeum SarokGalériája időszakos kiállításokkal várja az érdeklődőket, a múzeum boltjában az intézmény kiadványai és képeslapok
kaphatók. Iskolás csoportok ingyen utazhatnak
Zircre is vasúttal, ha meglátogatják az MTM
Bakonyi Természettudományi Múzeumát.

A tematikus múzeumként működő intézmény tevékenysége Zirc nagy szülötte, Reguly
Antal munkássága köré szerveződik, aminek
fő elemei a magyar nyelv eredetének feltárása,
a finnugor nyelveken beszélő népek kultúrájának, történelmének, néprajzának helyszíni
vizsgálata és a magyar néprajz kutatása.
Reguly Antal szülőházában, az 1766-ban
épült, védett műemlék barokk lakóházban,
az ún. Dubniczay-házban működő múzeum
gyűjteményei:
Fotógyűjtemény – Illés Ferenc pedagógus,
korábbi múzeumigazgató fotóiból feltárulnak
Zirc és környékének helytörténeti, város- és

iskolatörténeti, közösségi eseményei az 1950-es
évek végétől 1996-ig időszakban.
Helytörténeti, néprajzi gyűjtemény – jelentős részét a zirci és környékbeli népi kismesterségek szerszámkészlete teszi ki. A tanulmányi
raktárban a kádár-, bognár-, kovács- és cipészszerszámokat helyezték el.
Képzőművészeti gyűjtemény – a több mint
ezer darabos, grafikákat, festményeket, metszeteket egyaránt tartalmazó gyűjteményt
a zirci születésű Bér Júlia grafikus – festőművész alapította saját és pályatársai munkájából,
majd szülővárosának adományozta.

Finnugor gyűjtemény – Reguly Antal kutatásaihoz kapcsolódóan jött létre a múzeum
finnugor témájú gyűjteménye, melynek
dokumentum és tárgyi anyaga a múzeum
„Utazás az ismeretlenbe” című állandó kiállításában tekinthető meg.
„Kincsek a padláson” projekt – a folyamatosan
megújuló múzeum gyűjteményeinek feldolgozását, kutatását, bemutatását és digitális
megjelenítését teszi lehetővé a múzeum tetőterében kialakított, látogatható tanulmányi
raktár, ahol az érdeklődők tárlatvezetéssel vagy
múzeumpedagógiai foglalkozás keretében
ismerkedhetnek a gyűjteményekkel.
A múzeum munkatársai által kidolgozott
„Nomád múzeum – interaktív eszközök a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóházban” című program 2015-ben Múzeumpedagógia Nívódíjat kapott, mert komplexen és
sokoldalúan segíti elő a közvetlen múzeumi
élmény- és ismeretszerzést: a játékok (kirakó,
puzzle, memória- és társasjátékok) és a foglalkoztató munkafüzetek a múzeum gyűjte-

ményeinek megismerésén túl hozzájárulnak
ahhoz is, hogy használói felfedezzék Reguly
Antal tudósi értékeit, Zirc és a környék múltjának számos érdekességét.
A múzeumnak helyet adó épületegyüttes
udvari szárnyának földszintjén alakították ki
a bakonyi mesterségeket bemutató műhelyeket, ahol bemutató foglalkozások mellett az
egyes mesterségek – fazekas, szövő, kosárfonó,
csuhés, kovács, bognár, mézeskalácsos, gyertyás méhész – kipróbálására, elsajátítására
többféle lehetőség van: egyszeri foglalkozásokra, kézműves mesterek vezetésével rendszeres szakkörökre, tanfolyamokra és nyári
kézműves táborokra fogadják az érdeklődőket.
Az alkotóház műhelyei a bemutatókon, foglalkozásokon túl helyet adnak az adott mesterségekről szóló, látogatható kiállításoknak is.
A múzeum ajándékboltjában szakkönyvek
(alapvetően finnugor és helytörténeti tematikájú irodalom), kézműves tárgyak, saját fejlesztésű játékok és foglalkoztató füzetek, valamint
helyi termékek választéka várja az érdeklődőket.

Balaton-Bakony Kocka Klub LEGO® Gyűjteményének Kiállítása

Zirc, Rákóczi tér 10.
www.bbkockaklub.hu/zirc
titkar@bbkockaklub.hu
+36 30 611 0109

2017 októberéig látható Zircen, a Reguly Antal
Múzeumban a Balaton-Bakony Kocka Klub
LEGO® gyűjteményének kiállítása. Több százezer kocka és több ezer minifigura található egy
időben a 70 négyzetméternyi LEGO® felületen.
Az építő szobában pedig 10000 kockából lehet
építeni, távirányítós vonattal, autókkal és társasokkal játszhatunk.
Az észak-dunántúli klub tagjai évtizedek óta
gyűjtik és építik LEGO® kockákból városaikat

Nyitva tartás:
kedd-péntek: 1200 - 1600
Csoportok fogadása hétköznapokon
előre egyeztetett időpontban
szombat-vasárnap: 1100 - 1700
Szakkörök: 1600 - 1700
csütörtök: technic, programozás, elektronika
péntek: építő
és alkotásaikat. Az ebből Zircen megalkotott
kiállítás egyedülálló. Megtalálhatóak városok,
vonatok, sportpályák, várak, kalózok, űrhajósok, Star Wars készletek. A területek nyitás óta
folyamatosan cserélődnek, átépülnek. Ezért
időnként találkozhatunk Jurassic World dinóival, az Endor bolygó erdőjével, Hoth rendszer
lázadóival, Friends várossal, Videoton focipályával, Télapó városával, nagy gépekkel és sok
egyedi alkotással.

A kiállítás közben játékos feladatokat oldhatunk meg. Beszélgethetünk a készletek történetéről. Lehetőség van Technic és Mindstorms
bemutatókra. Csoportok fogadása, csoportos
kedvezmény igénybe vétele csak hétköznap,
előre egyeztetett időpontban lehetséges 10 fő
felett..
AGRÁRMŰSZAKI EMLÉKEK GYŰJTEMÉNYE
Zirc, Szabadság utca 10.
+36 20 946 3274
Nyitva tartás:
előzetes telefonos egyeztetés szükséges
09
/ 01-06 / 30 munkanapokon 700 - 1400
szombat: 1000 - 1700
A XIX. századtól használatos erő- és munkagépeket, egyedülálló muzeális értékű európai
és hazai ritkaságokat mutat be az Agrárműszaki Emlékek Gyűjteménye. A gyűjtemény
kialakítását 1974-ben kezdték el az akkori szakmunkásképző intézet diákjai és oktatói. Azóta
folyamatos a gyűjtés és feldolgozás, ami nem ér

véget, hiszen a mintegy 150 darab gép, a munkaeszközök és egyéb tárgyak folyamatos restaurálást, karbantartást igényelnek.
A PSZC Reguly Antal Szakképző Iskola tanműhelyének területén lévő gyűjtemény előzetes bejelentkezéssel látogatható, és igény esetén szakvezetést biztosítanak.

0 KM-ES BAKANCS
1938-ban faragta idős Szemmelveisz Ferenc
kőfaragó mester. Felirata: „0 km – Magyar
Kirándulók Országos Szövetsége”. A Zirc központjában található „0 km-es bakancstól”
indulnak a Bakony turista útjai: a kék – piros –
zöld jelzéseket követve a kirándulók a Bakony
legszebb helyeire juthatnak el.
PINTÉRHEGYI PARKERDŐ TANÖSVÉNY

A Parkerdőt a HM Verga Zrt. alakította ki
2002-ben. Területén 5 km hosszú tanösvény
mutatja be a környék geológiáját (érintve az

Zirc, Borzavári u.
www.verga.hu
Nyitva tartás:
egész évben, a jelzett utakon
szabadon látogatható
ún. zirci márvány egykori kőfejtőjét), növényés állatvilágát. A 700 m hosszú Erdészeti
bemutató ösvény az erdőhöz kapcsolódó

munkafolyamatokat ismerteti. Területén
erdei tornapálya, több pihenő- és tűzrakóhely,
esőbeálló is található, és itt fakad a jó vizű Fiatalító-forrás is. A Parkerdő város felőli határán,
a kőfejtő udvarában mész- és faszén égető,
bányászati bemutatót és emlékhelyet alakítottak ki, a gyermekes családokat játszótér

és fedett pergola várja. A Parkerdő kiválóan
alkalmas erdei iskolák és más környezeti nevelési célú programok helyszínének. A Pintérhegy nevében hordozza a pintér-kádár mesterséget: a szóban forgó területen van az az
összefüggő tölgyfaerdő, amelynek kivágható
egyedeiből a boros hordók készültek.

MAYER-TÓ
Zirc, Mayer-tó utca
Mayer János
www.mayer-to.ucoz.hu
+36 88 414 030
+36 30 993 8651
Nyitva tartás:
hétvégén, munkaszüneti napokon és
ünnepnapokon: 700 - 2000
A gyönyörű kis völgyzárógátas, 0,8-1 hektáros kiterjedésű tó a városközponttól mintegy
1,5 km-re, Nagyesztergár irányában található.
A magán építésű és működtetésű tó a XVIII.
századi Zirc környéki papi halastavak egyikének helyén létesült 1999-ben. Azóta a zirci és

környékbeli emberek kedvelt horgászhelye, de
a csak pihenni, kikapcsolódni vágyók is szívesen felkeresik a tiszta és csendes környezetéről
méltán híres tavat. Nyáron kempingezésre, és
a kialakított főzőhelyeken bográcsozásra, télen
a tó jegén korcsolyázásra is lehetőség van.

SZARVAS-TÓ SZABADIDŐPARK
Zirc -Akli
Halőrház
www.zirc -szarvasto.hu
info@zirc -szarvasto.hu
+36 30 428 3913
Nyitva tartás:
03
/ 15- 11 / 15
A Pro Urbe díjas Zirci Sporthorgász Egyesület által 2003-ban megépített, azóta is kezelésében álló, összesen 9,6 hektáron fekvő, 3,8
hektáros kiterjedésű tó a városközponttól 6
km-re, Bakonybél irányában található. Veszprém megye első, egyesület által létrehozott
taván állandó a horgászási lehetőség, és rendszeresek a horgászversenyek. A Zirc -Akli mel-

letti, korábbi dzsungelből – a régi 11 ciszterci
halastó mintájára – egy csodálatos szabadidőparkot hozott létre az egyesület, ahol a „csendes őrült” horgászok, piknikező családjaik,
a zirci és messziről hozzánk érkező látogatók
is megpihenhetnek, felüdülhetnek a gyönyörű
táj, a történelmi múlt emlékei és a barátságos
emberek között.

ZIRC 30 TÚRAÚTVONALAK
www.zirckultura.hu
Útvonalak:
Pintér 5 5,4 km, szintemelkedés: 273 m
Kőkapu 10 9,9 km, szintemelkedés: 220m
Szarvaskút15 15,0 km, szintemelkedés: 369 m
A „Zirc 30 éve város” 2014. évi jubileumra az
Erdélyi Baráti Kör Egyesület által kezdeményezett, majd az EBKE tagjai által végleges turistajelzésekkel megfestett, az országos túra útvo-

nalhálózatba és térképekre is felvételt nyert
útvonalakon, a Művelődési Ház által szervezett
ZIRC 30 évszakköszöntő teljesítménytúrákra
szeretettel várunk mindenkit a Bakony szívébe!

A BAKONY LÁTNIVALÓI
A Bakony számtalan lehetőséget nyújt az aktív kikapcsolódásra vagy nyugodt pihenésre vágyók
számára – barangoljon Zirc környékén, ismerje meg nevezetességeinket, értékeinket!
CSESZNEKI VÁR
A több mint 700 esztendős Cseszneki Vár
a Bakonyban, a Győr-Veszprém közötti 82-es
főútvonal szerpentinje fölött található. Hazánk
egyik legromantikusabb középkori lovagvára,
melynek pazar szépségű romjai és színes rendezvényei napjainkban is a turisták kedvelt
kirándulóhelyei közé tartozik.
www.csesznekivar.hu
VIA FERRATA – CSESZNEK
Egyedülálló adrenalin növelő programlehetőség a Bakonyban: a Cseszneki Vár tövében,
a Kőmosó-szurdokban építették ki Magyarország első via ferratáját, azaz vasalt mászó útját.
Felszerelés és via ferrata tanfolyam is várja az
aktív kikapcsolódásra vágyókat. Kicsiknek és
nagyoknak is izgalmas, erőpróbáló kaland.
www.viaferrata-csesznek.hu
SZENT LÁSZLÓ KALANDPARK
A Bakonyalja legszebb természeti környezetében, vadregényes erdők ölén várja a kikapcsolódni vágyókat a Szent László Kalandpark
Bakonyszentlászló-Vinyén.

Három hektáron elterülő park, hat akadálypálya, mászófal, tűzrakóhelyek, 20 funkciós
rönkvár-játszótér biztosítja, hogy minden korosztály megtalálja a számára legmegfelelőbb,
egészséges és tartalmas szabadidő-eltöltési
lehetőséget.
www.szentlaszloikalandpark.hu
CUHA-VÖLGYE
A Magas-Bakony egyik méltán közkedvelt
kirándulóhelye a közel négy kilométer hos�szú, sziklás völgy, melynek legszebb része
a számtalan védett növény- és állatfaj számára menedéket jelentő Cuha-völgyi Kirándulóerdő és Tanösvény. A völgy nem csupán
közúton, de a Porva-Csesznek és Vinye települések között áthaladó millenniumi vasúton is
megközelíthető.
A 2008-ban alakult Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség Magyarországon eddig példa
nélküli összefogással elérte a Győr-Veszprém
közti vasútvonal megmentését, és aktívan
dolgozik a fejlesztésén is. Az összefogásnak
köszönhetően az ország egyik legszebb szurdokvölgyén áthaladó vonalszakasz, valamint

a Veszprém és Eplény közötti viaduktokkal tarkított vonalrész, és annak műtárgyai 2011-től
műemléki védettség alatt állnak. A Bakonyvasút Napján évente megérkezik a MÁV nosztalgiavonata, és a vasútvonal népszerűsítését
szolgálta a „Vándorbottal a Vasparipáért rendezvény- és túrasorozat”.
www.bakonyvasut.hu
PANNON CSILLAGDA – BAKONYBÉL
Magyarország első számú, komplex csillagászati ismeretterjesztő élménycentruma.
Modern távcsőpark, 3D-s planetáriumi show,
interaktív űrkutatási és csillagászati kiállítás.
„Az év ökoturisztikai látogatóközpontja 2012”
díj birtokosa. A Pannon Csillagdában található
hazánk legmodernebb digitális planetáriuma.
Obszervatóriumának kupolája alatt tudományos igényű távcsőpark fogadja az érdeklődőket, mellyel derült égbolton a napkitöréseket és a csillagos égbolt csodáit vehetik célba.
400 m² területen állandó kiállítás látható
a csillagászat és űrkutatás történetéről, Galileitől a Mars-utazásig. A hét napjain különböző tematikus programokból választhatnak
a látogatók, amelyekhez illeszkedve minden
egész órában filmvetítés, és naponta 3 alkalommal szakvezetés is indul.
www.csillagda.net

GERENCE-VÖLGY
A Gerence-völgyi Kirándulóerdő a Bakonybéli Erdészet kirándulóerdeinek gyűjtőneve,
amely magába foglalja a Magas-Bakony egyik
legszebb panorámát biztosító kilátóhelyét,
a Kőris-hegyi kilátót is. A Gerence-völgy kiváló
lehetőséget biztosít a kirándulni, táborozni
vágyóknak. Látogassanak el Bakonybélbe is,
a település sok látnivalóval és programmal vár
mindenkit.
www.bakonybel.hu
VAJDA PÉTER KILÁTÓ, KŐRIS-HEGY –
BAKONYBÉL
A Kőris-hegy a Bakony legmagasabb pontja
(709 méter), a tetején álló háromszintes Vajda
Péter kilátóval. A kilátót körbevevő hatalmas
erdőség a Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet
védett területéhez tartozik. A kilátó tetejéről
csodás panoráma tárul elénk a Bakony, a Bakonyalja és a Sokoró apró falvaival, a Kab-hegy
és a Somló jellegzetes alakjával, a Csetény környéki szélerőművekkel, a távolban pedig a Pannonhalmi Bencés Apátság épületegyüttesével,
valamint a Balaton csillogó víztükrével.
www.bakonybel.hu
ÁMOS-HEGYI KILÁTÓ – EPLÉNY
Az Ámos-hegyi Pihenőerdőt és az eplényi
kilátót 2003-ban adták át. A kilátóból csodálatos panoráma tárul elénk a bakonyi dombokra
és falvakra, szép időben a Balaton is látszik.
A Bringaréna négyüléses felvonójával idősebbek és kisgyerekek is könnyedén megközelíthetik a kilátót, amihez kerékpárral vagy gyalogtúrával is érdemes feljutni.
www.bringarena.com/kilato

INTERSPORT SÍARÉNA – EPLÉNY
Magyarország legnagyobb és legmodernebb
sípályája – igazi alpesi élmény a Bakonyban!
Az Intersport Síaréna változatos pályarendszerén 7,5 km hosszan lehet hódolni a téli sportoknak. Közel 5 km hosszan, széles kék jelzésű
kezdőpályák és 2,5 km-en pedig piros és fekete
pályák várják a sísport szerelmeseit! Magyarország egyetlen 4 üléses felvonója mellett 3 csákányos és 3 tolókaros felvonó szállítja fel a síelőket
a hegytetőre. Profi, felkészült oktatóik készséggel várják a kezdőket és haladókat egyaránt,
hogy megtanítsák tanoncaikat biztonságosan,
élménnyel gazdagítva síelni és snowboardozni.
Négy vendéglátó egység, ingyenes parkolók és
síbuszok várják az odalátogatókat. Tavasztól
őszig számtalan családi és kerékpáros programmal várja vendégeit Magyarország egyetlen felvonós kerékpárparkja, a BRINGARÉNA
EPLÉNY és a LIBEGŐ. Magyarország egyetlen
négyüléses felvonója a Malom-völgyből indul,
és kellemes tempóban repíti fel utasait az
Ámos-hegyi kilátóhoz, ahonnan tiszta időben
akár a Balatont is látni. Mesebeli bakonyi környezet, csodálatos kilátás vár minden kikapcsolódni vágyót! Tökéletes kikapcsolódás a legkisebbektől a legnagyobbakig, korhatár nélkül az
egész családnak!
www.siarena.hu
www.bringarena.com
www.bringarena.com/libegozes

TÉSI SZÉLMALMOK ÉS
KOVÁCSMŰHELY
Tés község a Bakony legmagasabban fekvő
települése. A település határában vízimalmok
hajtására alkalmas ivóvíz nincs, így az ősök az
élénk bakonyi szeleket fogták be a szélmalmok vitorláiba. A Helt- és az Ozi-féle szélmalmok a Táncsics utcai porták kertjeinek végében állnak.
A malmok szomszédságában látogatható
a tési iparosok, bognárok, kovácsok, patkolókovácsok emlékét őrző kovácsműhely. A népi,
ipartörténeti műemlékek a Tésre érkező turisták első számú látnivalói.
www.tes.hu
SZÉCHÉNYI ZSIGMOND KILÁTÓ – TÉS
A kilátóról körbenézve gyönyörködhetünk
a panorámában. Láthatjuk a környező falvakat,
erdőket, és a szápári szélkerekeket. A kilátó Tés
község belterületétől északra található, névadója a magyar vadászirodalom kiemelkedő
alakja: Széchényi Zsigmond.
www.tes.hu
FEKETE ISTVÁN KILÁTÓ – HÁRSKÚT
A kilátó Hárskút község belterületétől
délre található, az 500 méter magas Kis-bükk
hegyen. A kilátóról csodálatos panoráma nyílik
a Bakony-hegység nagy részére.
www.harskut.hu
PAPOD-HEGY – VITÉZ BERTALAN
ÁRPÁD KILÁTÓ
A Vitéz Bertalan Árpád kilátó a Bakony második legmagasabb pontján, a Papod-hegyen
található, 646 méter magasságban. Tetejéről
nemcsak a Bakony varázslatos tájai és domborulatai csodálhatók meg minden irányból, de
a Balaton megnyugtató látványa is elénk tárul.
www.lokut.hu

Zirc Városi Önkormányzat megbízásából a rendezvénynaptárt összeállította –
Felelős kiadó Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
Városi Könyvtár
Zirc, József Attila u. 1.
www.zirckultura.hu
igazgato@zirckultura.hu
info@zirckultura.hu
+36 88 593 810

Művelődési Ház
Zirc, Alkotmány u. 14.
www.zirckultura.hu
kultur@zirckultura.hu
program@zirckultura.hu
+36 88 414 256

Stúdió KB –
Városi Televízió Zirc
Zirc, Alkotmány u. 14.
www.zirckultura.hu
zircitv@gmail.com
+36 88 595 260

Grafikai munkák Kaszás Eszter
Fotók Kaszás Béla, Fekete Zsigmond, Révész Ferenc, Kelemen Gábor
www.zirckultura.hu, www.bbkockaklub.hu/zirc, www.nadasdiszabo.blogspot.hu
Példányszám 5000 db
Ingyenes terjesztésű kiadvány
Nyomdai kivitelezés Tradeorg Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft.
8184 Fűzfőgyártelep, Szállás u. 4.
A szervezők által belépődíjasnak jelzett programokat megjelöltük.
A rendezvények szervezői a programváltoztatás jogát fenntartják!
A programokon mindenki saját felelősségére vesz részt!
A rendezvényeken TV-felvétel és fotók készülnek, melyeket a szervezők felhasználnak.

