
ÚRKÚT 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

Az  értéktár  létrehozását  és  célját  a  vonatkozó  törvény  (2012.  XXX.)
preambulumában a következőképpen indokolja: „Az összetartozás, az egység,
és  a  nemzeti  tudat  erősítése  érdekében  nemzetünk  értékeit  össze  kell
gyűjteni, dokumentálni, az értékvédelem alapjául szolgáló dokumentációt a
szigorú  nyilvántartás  és  kutathatóság  szabályai  szerint  meg  kell  őrizni,  az
értékeket pedig ápolni, védelmezni, és támogatni kell.” 

 A  törvény  iránymutató  és  meghatározó  a  települési  értékekhez  való
viszonyulás szempontjából.

Úrkút  története,  fejlődése  és  viszontagságai  az  itt  élők  és  a  jövő  számára
jelentős  szellemi,  tárgyi  és  természeti  értékkel  gazdagították  a  település
mindenkori  lakosságát.  Ezeknek  az  értékeknek  a  fel-  és  megismerésére,
rendszerbefoglalására,  dokumentálására,  és  a  hozzájuk  való  viszony
meghatározására eddig még kísérlet sem történt!
Mindezeknek  megléte  jelentős  hozzájárulás  lehet  a  szülőföld,  a  lakóhely
szeretetéhez,  megbecsüléséhez,  az  együtt  élőkkel  való  viszony,  a  közösségi
tudat és magatartás alakulásához. 

Ezért  is  üdvözlendő  döntés  volt,  az  értéktár  és  annak  összeállítását  végző
bizottság megalakítása!

               A bizottság a település értékeinek megnevezését a törvény
alapján,  annak  szakterületei  szerint  foglalja  rendszerbe.  Az  értéktár
pontosításában,  bővítésében  és  az  értékek  gondozásában  kéri  és  számít
minden helyi tényezőre.

Értékeink

                                           

A falut övező erdők,

                                        A település létrejöttét az erdőnek köszönhetjük,
megmaradásának és fejlődésének is döntő feltétele volt. Az erdőművelés, a vadászat, az
üvegkészítés,  a szén és mészégetés, a kezdetek óta az itt lakók megélhetésnek fontos –
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egyeseknek  alapvető-  forrása volt.  Az  erdő  tiszteletét  Úrkút  címere  és  „himnusza”  is
tükrözi.

A falu képének, hangulatának meghatározó értéke, jó levegőjének alapvető tényezője. Az
Önkormányzatnak és minden más helyi szervezetnek az erdő felelőseivel olyan kapcsolatot
és  együttműködést  kell  alakítania,  hogy  az  erdőterület  ne  csökkenjen.  Az  itt  lakókban
erősíteni  kell  az  erdő  tiszteletét  (ne  szennyezzék  hulladékkal,  ne  károsítsák  stb).
Elevenítsünk fel régi hagyományokat pl: Madarak és Fák Napja, erdei rendezvények stb. és
teremtsünk újabbakat.

Névadó Kút                    

                                                  A terület nevét – valószínűleg a 13. században – a bővizű
forrástól vagy már kúttól kapta. Bél Mátyás 1735-ben Veszprém megye történetéről írott
művében is említi. A népnyelv a Zichyk vadászatai során ivó, és itató helyének elnevezését
gondolja  az „urak kútjáról”,  vannak akik  Mátyás  királytól  eredeztetik  az  elnevezést,  azt
feltételezve, hogy a környéki vadászata során ívott vízéből. Ennek a hiedelemnek azonban
nincs  írásos  bizonyítéka,  és  alapja  sem  (Mátyás  után  300  évvel  lett  település,  addig
lakatlan!). Helytörténeti művek a „herceg kútja” latin elnevezéséből származtatják nevét.

A  ma  is  meglévő  kút,  a  település  alapításának  emlékhelye.  Az  üveghuta  és  település
meglétét  is  dokumentálva  egy  1781.  május  1-én  keltezett  levél  alapján,  2014-  óta  az
évforduló időszakában, a kútnál ünnepeljük a település születésnapját.
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Templom

A  római  katolikus  templomot  a  fiatal,  13  éves  település  alig  300  lakója  építette.
Felszentelése  1795.  augusztus  15-én  történt,  a  Nagy  Boldogasszony,  Mária
menybefogadásának tiszteletére. A templombelső díszítése jobbára a helyi  üvegkészítők
munkáiból állt. A templom azóta megszakítás nélkül, ma is működik.
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A  Rákóczi  utcai  régi,  uradalmi  épületek:  Magtár,  Szeszgyár,  Ispánlak,  első
iskola.

      Az épületek felsorolás szerint a Rákóczi utca 17, 32, 19, 39 szám
alatt,  lakó  épületként  találhatóak.  A  szeszgyár  melletti  házak  cselédlakásként  élnek  az
úrkútiak  emlékezetében.  Az  épületek  eredeti  funkcióiból  hitelesen  következtethető  a
település legrégebbi központjára. A magtár és szeszgyár 1945-ig tartotta eredeti funkcióját,
bár a háború utolsó évében már nem működtek. Ezekben az 1950-es évek elején lakásokat
alakítottak ki. Az ispánlak, később a szeszgyár vezetőjének lakása, majd rövid ideig a község
önkormányzata működött benne, mellette az erdőgazdaság irodája, az 1960-as évekig. Az
iskola a 39. számú házban volt 1829-től 1930-ig, majd a plébánia és a paplak otthona lett,
ma családi ház és presszó.

Nagyház

                                          Kastély formájú épület, méretei és egyedi megjelenése miatt
kapta nevét. Eredetileg a bánya kezdeti időszakában erőműnek szánták, aztán módosult a
terv és irodaépületnek építették meg, emeletén lakásokat létesítettek. A Nagyház 1969-ig
volt  a  bánya  központja.  Ezt  követően  a  nők  foglalkoztatására  egy  budapesti  cég
üzemegységét  Úrkútra  telepítették,  és  az  Unipack  Csomagolóanyag  és  Dobozkészítő
Szövetkezet,  helyi  nevén a Dobozgyár,  kapott  helyet.  Az emeleti  lakások megmaradtak.
Földszintjén a Heimatmuseum ( Falumúzeum ) működik.
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Zsófiapusztai kastély

  Kevés  az  ismeretünk  az  épületről,  amely  inkább  nemesi
kúriának  felel  meg.  A nagyvázsonyi  uradalomhoz  tartozott,  Zichy  tulajdon volt,  majd  a
Todesco család és utódainak birtokába került, 1913-ban gróf Zichy Béla visszavásárolta az
uradalmat, majd Ajkai Nirnsee Pál tulajdonába került.  1937. szeptember 20-án, Nirnsee
kegyúrságával itt alakult meg az Úrkúti Plébánia.

Ökoház

                                             A Pesterzsébeti Református Gyülekezet által megvásárolt és új
feladatra átépített épület. Eredetileg a bánya gépműhelye, 1969-ig. Ebben a műhelyben
képezték  a  bánya  vas-  és  villamos  ipari  szakmunkásait,  itt  vagy  innen  javították  –  és
tartották karban a bánya gépeit,  gépészeti  berendezéseit.  Miután a műhely új  épületet
kapott,  kulturális-  centrumnak  lett  átalakítva.  Ezen  feladatköre  révén,  a  falu  közösségi
életének, a fiatalság művelődésének és szórakozásának meghatározó színtere az 1990-es
évek elejéig.

Az új tulajdonossal olyan együttműködést kell megvalósítani, hogy elismerje, az itt lakók
számára a helyszín történeti és érzelmi kérdés. A lakosságban azt kell tudatosítani, hogy
ezzel egy új érték jött létre.
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A bányászat helyi története, hagyományai és emlékei

A  bánya,  fennállásának  ideje  alatt  az  úrkútiak  számára
meghatározó sorskérdés volt, minden itt lakó életére közvetlen hatással volt. Az 1980-as
évekig szinte minden helyi családban volt bányai dolgozó. A bánya megszűnése és annak
módja fájdalmas veszteség a falu számára. A bányászat helyi története megköveteli, hogy
szellemi,  kulturális,  műszaki  és  tárgyi  emlékeit,  hagyományait  gondozzuk  és  ápoljuk.
Szükséges  és  hasznos  lenne  könyvben  megörökíteni  a  bányának  a  helyi  társadalomra
gyakorolt  hatását,  fontosabb  helyszíneit  megjelölni  (pl.  (I)  Szent  István  akna…stb).  A
bányásznapi  megemlékezéseket  a  község  kiemelt  ünnepi  rendezvényévé  kell  tenni,  és
méltóan megünnepelni, ezáltal is „életbe” tartani a bányász múltat.
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Helyi sváb szokások és hagyományok

A  helyi  hagyományok  feltárásában,  gyűjtésében
ismertetésében  hiánypótló,  szakszerű  munkát  végzett,  Dukánné  Reisinger  Mária,  Lipp
Józsefné, Molnárné Titscher Mariann, Somogyi Imréné, Tróbertné Klein Beáta. Kutatásaikat
közreadták  az  Úrkút  Története  c.  2008-ban  kiadott  könyvben.  Eddig  a  legteljesebb  és
rendszerezett összefoglalása az úrkúti hagyományoknak.

Christkindl

 A  legélőbb,  legmegtartottabb  helyi  sváb  hagyomány.
Karácsony  előtti  napon,  Jézus  születésének  örömére,  4  lány  és  egy  fiú  aktuális
szerepkörben,  csodásan  díszített  sváb  ruhában  öltözve,  végigjárják  a  falu  lakásait,
mindenhol bebocsájtást kérve. Ismert karácsonyi énekkel köszöntik a Születést, kívánságra
németül vagy magyarul. Ezt a hagyományt a háború alatt is folytatták, az 50-es években
sem maradt abban. Később volt néhány éves kihagyás, majd szerencsére ismét feléledt.

Amatőr művészeti csoportok:

 Nemzetiségi Asszonykórus

1965-ben  alakult  énekkar.  A  faluban
meglévő német dalkincs gyűjtésére és bemutatására jött létre, megalapításában Sárkány
Pálné úrkúti tanítónő volt a kezdeményező és éveken át vezette a kórus munkáját. Már
több mint  40 éve töretlen munkával  minden helyi  rendezvényen szerepelnek,  többször
adtak önálló műsort. Felléptek a környék majd minden nemzetiségi községében, és több
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területi  és  országos  szemlén,  rendezvényen  is,  mindig  nagy  sikerrel.  Úrkút  hírnevét
Ausztriában  és  Németországban  történt  szerepléseikkel  is  ismertté  tették.
A kórusban, tagjai közül többen, 2-3 évtizede énekelnek, egyben példát adnak közösségi
tevékenységből példás családi élet és munkavégzés mellett.

Viva Voce Kórus

   Ifjúsági  Énekkarkén  jött  létre  10-15
éve, Némethné Nagy Viktória tanárnő vezetésével.  Rövid idő alatt szinte professzionális
színvonalat  ért  el.  Adventi  Koncertjük  kiemelkedő,  községet  mozgató  esemény.
Rendszeresen  fellépnek  helyi  társadalmi  és  egyházi  rendezvényeken.  Tagjaiból  alakult
Operett  Társulat,  a  helyi  események mellett,  a  környék településein is  gyakran igénylik
fellépésüket.                                                                        

Ifjúsági  Kórus  Találkozói  megmérettetéskor,  „Arany”  minősítést  ért  el.  Operett  Musical
társulata 2016-ban kapott „Arany” minősítést.

Orgonavirág Nyugdíjas Énekkar

  Több  éve  népszerűsítik  a  magyar  és
német  dalokat.  A  helyi  események  rendszeres  résztvevői,  szereplői.  Tevékenységükkel
példát adnak a tartalmasabb nyugdíjas életmódról is.  Tagjaik között a 80 év felettiek is
aktívak.

Nemzetiségi Tánccsoport 

     2012-ben  alakult  nyugdíjas
asszonyokkal, bátor öniróniával Csetlő-botló névvel. Nagy beleéléssel végzett szorgalmas
munkával,  autodidakta  módon,  hamar  elhagyták a  „csetlés-botlást”  és  rendre  kulturált
szép  előadásban  mutatják  be  a  német  táncokat.  A  helyi  rendezvényeken
elmaradhatatlanok,  de  a  környék  községeiből  is  gyakran  kérik  fellépésüket.  Rövid
fennállásuk óta országos szemlén is megmérették magukat, kiemelkedő eredménnyel. 

 Faluvédő és Kulturális Egyesület

Közel  negyedszázados  fennállása  óta,  számos  kezdeményezéssel  és
más helyi szervezettel és egyesülettel való együttműködésével, a község közéletének egyik
legtevékenyebb  csoportja.  Úrkút  múltjának  feltárásában,  bemutatásában,  a  múlt
értékeinek  megóvásában  meghatározó  a  szerepe.  Esetenként  közadakozás
megszervezésével sikerült a falu számára fontos értékkel bíró jelképeket létrehozni vagy
helyreállítani, megóvni. 
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 Sport Egyesület

A  legrégebbi,  az  1920-as  évek  végétől,  több  átalakulással
folyamatosan működő egyesület. Egyes időszakokban több szakosztállyal jelentős hatással
volt  az  itt  élők,  főleg a  fiatalok  aktivitására.  Legnépszerűbb és  legsikeresebb szakága a
labdarúgás  volt  és  ma  is  az.  A  futballcsapat  megyeszerte  ismert  és  jó  nevet  vívott  ki
magának, többnyire a jobbak között voltak, az utóbbi években többször a megye bajnokai
lettek.  Az  utóbbi  évtizedekben  több  szakosztálya  volt  az  egyesületnek,  működésük
időtartama és sikerük eltérő volt, de átmenetileg több helyi fiatal hasznos elfoglaltságot
talált azokban. Jelenleg a női kézilabda és a férfi teke szakosztály is sikeresen működik. 

Hagyományos (évenként ismétlődő) rendezvények

                        A település létrejöttének évfordulója, Nemzetiségi Nap,

                        Falunap,  Bányásznap,  Idősek Napja,  A falu karácsonya.

                                           Termésünnep, Márton nap.

   A felsorolt rendezvények már több éves múltra tekintenek vissza, a
község  közéletének  fontos  eseményeivé  váltak.  Lehetőséget  adnak  a  közösségi
együttléteknek. A rendezvények jellege és célja jó alkalom a szülőföld, a lakóhely iránti
szeretet, az azonosságtudat elmélyítésére.                                                                                      

Termésünnep  az  óvoda  szervezésében  történik,  a  cél  az  őszi  termés  ünneplése  és  a
termények  megismerése.  A  Márton  napi  rendezvény  az  iskola  eseménye.  Mindkét
rendezvény a gyermekek és szülők összefogásával szerveződik, közösségépítő céllal is.
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Az iskola és óvoda nemzetiségi nyelvoktatása és hagyományápolása

    Mindkét  intézményben  kiemelt  szerepe  van  a  német
nyelvoktatásnak, és főleg az óvodában, a sváb hagyományok ápolásának.

A község címere, „himnusza” és zászlója.

    A címerbe foglalt jelképek a település létrejöttére utalnak, így a
tölgylomb az erdőre, a kehely az üvegkészítésre, mint a település létesítésének oka és célja,
a csákány-kalapács a bányászatra, amely a fejlődésének - főleg az utóbbi száz esztendőben
legfontosabb forrása és sorshatározója volt. A zászló piros-kék mezőben övezi a címert. A
„himnusz” Hámori  (Hauser)  László  által  Úrkútnak komponált  dal,  amelyet az  iskolának,
bátyjáról Hauser Lajosról történt elnevezése alkalmából szerzett, 1991-ben.

https://www.youtube.com/watch?v=_LKWJhMkhAo

Falumúzeum

      Úrkút múltjának eszközeit mutatja meg, a
helyi  svábok  hajdani  ruháit,  lakáskultúráját  villantja  fel.  A  bányász  múltra  utalnak  a
bányászat eszközei és a mangánérc- gumók, valamint a bányászat során előkerült kőzetek.
A múzeumi tárgyak többségét a lakosság ajándékozta a tárlat számára.
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Falu Tv

                                       Az 1996 óta rendszeres adással jelentkezik. Főleg helyi
eseményekről  tudósít  heti  1:15  óra  időtartamban,  ezt  négyszer  megismétli.  A  kábel
rendszer  korlátai  miatt,  egyre  kevesebben  nézik  ugyan,  de  archivált  programjai  a  falu
múltjának értékes dokumentumai. A falu tv megszervezése Dukán József érdeme. Jelenleg,
már hosszú idő óta Várbíró Tamás szerkeszti.

                                                                                                                                     

                                       

Első- és második világháborús emlékmű

       Az emlékmű az 1990-es évek elején, részben közadakozásból lett
felállítva, a templomudvarban. Márványlapjaira az első világháborúban elesett 10 úrkúti
neve szerepel,  a  második  világháború harcterein  vagy  hadifogságban elesett,  24  úrkúti
közül  23-nak  neve,  és  a  helyi  cselekmények  két  áldozata  közül  egynek  neve  szerepel.
Sajnos még nem szerveződött megemlékezés az emlékműnél az évfordulók alkalmából, ezt
a továbbiakban meg kell szervezni.

Temetői keresztek

      Az  egyik  kereszt  a  Gubicza-hegyen  áll,  a  település  első
temetőjének (1784-1795?) helyén, annak emlékét őrzi. A fából készült kereszt és műanyag
Korpusz 2015-ben,  közadakozásból lett  felújítva.  Talapzatában az ott elporladt hallottak
nevei, a felújítás története és az új kereszt felállításáért adakozók, illetve az végzők nevei
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kerültek  elhelyezésre,  az  utókornak  írott  üzenettel.
A működő temetőben lévő műkő kereszt  is  közadakozásból  került  felújításra 2015-ben,
eredetije az  1920-as  évekig  használatban volt  temetőben állt,  1907-ben Denk Lőrinc és
felesége helyeztette oda.

Az úrkúti üveghutában készült csillár és kehely

     Az 1781-1824 között működő üveghutában, a bakonyi huták közül
elsőként készítettek csiszolt üveget. Két megmaradt remeke, a templomban lévő csillár, és
a Zeneművészeti Egyetem által őrzött kehely. Az előbbi velencei mintára készült igen finom
kivitelű kézimunka. A kehely ipartörténeti értékén is túlmutat azzal,  hogy azt gróf Zichy
Géza ajándékozta mesterének, Liszt Ferencnek.                                                                   
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Hauser Lajos tanítói munkássága

                                   Hauser Lajos 1899-ben született Ácsteszéren. Középiskolát Pápán
végzett. A tanítóképzőt Léván (ma Szlovákia) végezte. 1920-ban lett Úrkúton kántortanító,
nyugdíjazásáig  itt  tanított.  Hosszú  időn  át  az  iskola  igazgatói  feladatát  is  ellátta.  Több
nemzedéket tanított magyar és német nyelven. A kántori teendőket 1931-ig itt lakó pap
nélkül végezte, az csak vasár- és ünnepnapokon jött Városlődről. Hauser Lajos számára a
fiatalság nevelése nemcsak iskolai feladat volt, azonkívül is részese volt a falu közéletének.
Munkáját, személyét az egész falu elismerte, nagy tisztelettel volt iránta. 1992-óta az iskola
névadója.

Teiermayer Béla fafaragványai

    Az autodidakta fafaragótól a templomban, Jézus szenvedését, és
kereszthalálát ábrázoló 14 faragványa van elhelyezve. A háborús emlékművön a gyászoló
anya faszobra látható.

Úrkút története – és a Bakonyi mangánércek bányászata
c. könyvek

   Úrkút története Rostási József munkája, amit
2008-ban a helyi Önkormányzat adott ki. Az első olyan feldolgozása

a település történetének, amely az előzményektől és kezdetektől kísérelte meg bemutatni
a település életének alakulását, és azt megfelelően dokumentálja is bő forrásjegyzékkel. A
bakonyi  mangánércek bányászata  Szabó  Zoltán munkája,  amit  a  Mangán Bányászati  és
Feldolgozó  Kft  adott  ki  2006-ban.  Bányászati  témája  és  településtörténeti  vonatkozásai
egyaránt értékesek és fontosak Úrkút ismerete szempontjából.
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Az Őskarszt

   Úrkút legismertebb és legvonzóbb hatású természeti  látnivalója,
1951-óta természetvédelem alatt áll. A mangánérc bányászata során kerültek felszínre 200
millió  év  földtörténetéről  mesélő  sziklák.  A  falu  számára  a  helytörténeti  értéke  is
kiemelkedő, az itt élők elődeinek munkája révén jutott felszínre az érdekes és lenyűgöző
sziklavilág. A községnek még nem sikerült az Őskarszt turisztikai vonzerejét, természeti és
helyi értékét megfelelően felhasználni, kiaknázni. Célszerű lenne az Őskarsztra a Macskalik

víznyelővel,  amely  nem  tartozik  Úrkút  területéhez,  a Megyei  és/vagy a Tájegységi
értéktárba javaslatot tenni.

A község kulturális  és  tárgyi  értékei  szerepüket csak akkor  tölthetik  be,  ha
tudatos és szerves részei a község közéletének és a lakosság mindennapjainak.
Az örökölt hagyományokhoz, a ránk hagyott tárgyakhoz, a természettől kapott
értékekhez olyan viszonyt kell  alakítani,  hogy ezek unokáinknak,  a későbbi
nemzedékeknek is fennmaradjanak és értéket jelentsenek. Napjainkban pedig
nagyobb  figyelmet,  több  törődést  kell  tanúsítanunk,  és  értékeink  tudatos
alkalmazására  van  szükség,  csak  így  épülhetnek  be  a  falunkért  viselt
felelősségérzetünkbe, és iránta érzett szeretetünkbe.
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