
Bakonybél – Falukutatás 

Azzal kezdeném hogy én még életemben nem jártam ilyen modern faluban (kivéve 

persze a Balatoni / más tóparti üdülőfalukat). Az összes főút aszfaltozott, de a legtöbb 

mellékút is, mindenhova be van vezetve a villany, a víz és van csatorna, szelektíven gyűjtik a 

szemetet, vadonatúj villák, pár éve felújított középületek (pl. az önkormányzat épülete és az 

iskola, az óvoda épp felújítás alatt áll) és sok helyen látható a büszkén kitett tábla: Uniós 

támogatás. 

Ez természetesen még inkább kíváncsivá tett a település története iránt és most meg is 

osztom azt. 

Ezt az 1234 fő által lakott falut a 18. században újratelepítették, főleg tótok, svábok és 

magyarok költöztek ide. Leghíresebb épülete a Szent Mauríciusz Monostor, amelyet még 

1018-ban alapított Szent István király. Egyébként magának a monostornak is érdekes 

története van: előbb internáló tábor, majd idősek otthona lett s csak később lett ismét apátság. 

A falu lakói az elmúlt évszázadban főként a fakitermelésből- és feldolgozásból éltek, és 

bár még most is jelentős az erdőgazdálkodás, ma inkább a turizmus tartja életben a települést. 

Ezt egyfelől a Monostornak, másfelől az Országos Kéktúra útvonalának köszönhetik, 

amelynek egyik fontos állomása Bakonybél. Sok a panzió, hotel. Ezeken kívül van itt két 

erdei iskola is, ahol a kézműves foglalkozások (például könyvkötés, bőrözés, gyertyaöntés) 

tartása is pénzkereseti alkalom. 

Sajnos azonban még így is kevés a munkalehetőség; az utóbbi két – három évben 

rengetegen mentek külföldre dolgozni, akár különösebb előképzettség nélkül is, bár főként a 

tanult emberek és a szakmunkások. Bakonybélben a férfiak főleg közmunkásként 

helyezkedhetnek el, vagy idény jellegű munkákat végezhetnek (pl tüzifa szállítás), de csak két 

– három ember foglalkozik földműveléssel vagy állattartással. Korábban olasz tulajdonú 

varroda is működött itt, ami azonban tönkrement, és az olasz válság miatt a fafeldolgozás is 

haldoklik, mivel kevés a megrendelés. Néhányan Veszprémben dolgoznak a gyárban, mások 

Győrben és Zircben kapnak munkát. A nők nagy része munkanélküli, a leggyakoribb állások 

az ápolónő, takarítónő vagy konyhai személyzet (a szállodákban). Az iskolában az összes 

tanár nő és az önkormányzatnál is csak két férfi dolgozik. A legtöbb nő azonban kihasználja a 

GYESt, otthon vannak és gyakran bevállalják a harmadik gyereket a nagyobb családi pótlék 

reményében. A fiatalok nagyobb városokba költöznek, így egyre öregszik a lakosság. Sokan 



vesznek itt nyaralót, budapestiek is, de mivel nem ez az állandó lakhelyük, nem számítanak 

bevándorlónak. 

Mindemellett csökkent a gyereklétszám is. Míg 1960 körül vagy 200 gyerek járt az 

iskolába, addig manapság alig öt osztály van átlag tíz fővel. Meg is látszik az iskolán a 

kihasználatlanság: a három nagy épületből csak egy telik meg élettel a szünetben. Egyébként 

az intézmény Zirchez tartozik, mint tagiskola, és mivel sváb nemzetiségi oktatás folyik itt, 

állami támogatásra jogosult. Somhegyről, Huszárokelőpusztáról és Pénzesgyőrből is járnak 

ide gyerekek, az utóbbiból külön önkormányzati busz szállítja őket. Ebédelni az iskola 

melletti önkormányzat épületébe járnak, ahol finomakat főznek a konyhán. A diákok fele 

napközis. 

A gyerekek kapnak lehetőségeket, jóllehet nem annyit mint ha nagyvárosban élnének, 

de majdnem minden tanteremben van interaktív tábla, kötelezően tanulnak németet (azért  

mert nemzetiségi az iskola) és vannak szakkörök, például tamburello (egy betelepült olasz 

faiparos „hozta magával” ezt a sportot; kicsit a teniszre hasonlít, az itteni gyerekek és 

felnőttek a nemzetközi versenyeken is eredményesen szerepelnek), számítógépes tanfolyam 

és angol. Az iskolához tartozik sportpálya, tornaterem és gépterem is. És persze közel a 

csillagvizsgáló. 

A továbbtanulás Pápán és Veszprémben lehetséges, ahol szinvonalas az oktatás és OKJ-

s tanfolyamokra is lehet járni, valamint Zircen, ahol rajztagozat is van. Az idősebb gyerekek 

főként kollégiumokban laknak tanítás alatt, de vannak akik bejárnak, bár bonyolult a 

közlekedés. 

Mint említettem már, a falu nagyon jól felszerelt. Négy közért és két zöldséges könnyíti 

meg a napi ellátást. A nagybevásárlást a zirci Tescoban szokták intézni a helybeliek, ami alig 

húsz percnyi utazást jelent. Van gyógyszertár (külön igény esetén Zircről tudnak rendelni, egy 

napos szállítási idővel), közkönyvtár és posta. A legtöbben maguknak termelnek, sokan 

tartanak kecskét és tyúkot is, így annak a tojását el tudják adni, de disznót vagy tehenet nem, 

így a tejet a boltból szerzik be. 

Az egészségügyi ellátás is megfelelő. Van körzeti orvos, aki helyben lakik és jó 

színvonalú rendelőben várja a pácienseket. A röntgennel és ultrahangal is felszerelt kórház 

Zircen található, ahol szakrendelés és ügyelet is van. Védőnő áll a helyiek rendelkezésére, de 

gyerekorvos nincs, szülészet pedig Veszprémben van, vagy gyakori az otthonszülés is. 



Bár az utcaképből másra következtetnénk, azért természetesen vannak gondok a 

közigazgatásban. A képviselőtestületben mindenki független, ahogy a polgármester is. Önálló 

az önkormányzat, de a körjegyzőség közös Pénzesgyőrrel. Finanszírozási problémák is 

fölmerültek, például hogy a temetőt az egyházközség avagy az önkormányzat tartsa-e karban, 

illetve az iskola fenntartása (állam / önkormányzat), ami odáig fajult hogy januárban nem volt 

fűtés az épületben. Ugyanakkor nincs nagy adóssága a településnek, és jópár Uniós pályázatot 

nyer meg az iskola és a monostor, ahol öt szerzetes él és helyi termékeket is gyártanak. 

Sajnos a lakossággal nehezen működik a kommunikáció, főleg mióta megszűnt a 

faluújság és a falutévé. Viszont néhány osztrák és német településsel szoros kapcsolatot 

ápolnak. 

Az ügyeket a helyi járási hivatalban lehet intézni, illetve a zirci és veszprémi 

okmányirodában. A szociális ügyekkel az önkormányzatba lehet menni. A nyugdíjasok 

házigondozásban részesülhetnek, és az önkormányzat járművén szállítják házhoz az ebédet. 

Sajnos a nyugdíjasok nagyrésze szegény. 

Az önkormányzat munkáját segítik a civil szervezetek, például a Guzmics Izidor 

Egyesület, akik a faluszépítésért vállaltak felelősséget, az önkéntes tűzoltók szervezete vagy a 

szállásadók szervezete akik programokat szerveznek (pl a Falunapot, a Faünnepet, ami családi 

program és koncerteket) így segítve az idegenforgalom növekedését. Ezek mellett persze 

vannak sportszervezetek is, mint a tamburello és a foci egyesület. 

Ha a falubeliek szórakozni vágynak válthatnak színházbérletet és külön színházi busszal 

juthatnak az előadás színhelyére, a fiatalok Zircre mehetnek discoba valamint a kocsmákban 

is élőzene várja a vendégeket, de van művelődési ház is. Emellett TVje is mindenkinek van, a 

legtöbb műholdas. Egyszóval van kikapcsolódási lehetőség. 

Én esetleg idősebb koromban szívesen laknék Bakonybélben, mert az alapvető 

igényeket teljesen kielégíti, a különlegeseket pedig meg lehet oldani, gyönyörű a környezet, 

jó a levegő, csendes, nyugodt vidék és kedvesek a falusiak – tehát megfelelő hely nyaralásra, 

vagy akár ottélésre is. 

Források: Heim Ferenc egyetemen szociológiát végzett iskola karbantartó és 

könyvkötő, valamint egy anyuka babakocsival és néhány tisztviselő. 


