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A Bakonybélben történő falukutatásunk célja egy Közép-dunántúli falu megismerése. A kutatás 
során bepillantást nyerhettünk az ott élők életébe, mindennapi és nem mindennapi tevékenységeibe. 
Helyi lakosokkal készítettünk interjúkat, hogy ne csak a saját szemszögünkből, hanem az övékből is 
láthassuk a falut. 

A „körutunkat” azzal kezdtük, hogy körbejártuk a falut, hogy átfogó képet szerezzünk arról, hogy 
szerezzünk egy átfogó képet arról, hogy hogy is néz ki kutatásunk helyszíne. Ez fizikailag nem volt 
túl megerőltető, nagyjából fél – háromnegyed óra alatt megtehető ez az út. Alább a képen látható 
egy térkép a faluról, mely egyrészt megmutatja a falu viszonylag szabályos elrendezését, 
utcarendszerét, másrészt az látható, hogy a környék tele van zöld, erdős településekkel, melyek 
valószínűleg vonzzák a turistákat (az utóbbira később még kitérek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miután alaposan körbenéztünk, biztonsággal tájékozódtunk a faluban, könnyen megtaláltuk a 
polgármesteri hivatalt. Szerencsétlenségünkre a polgármester aznap máshol tartózkodott, így az 
alapvető információkat máshonnan kellett megszereznünk.  

A helyi iskolában ért minket az a szerencse, hogy az egyik tanár (aki véletlenül szociológia szakon 
végzett) Bakonybél lakosságáról írta a szakdolgozatát, tehát rengeteg olyan adatot tudtunk meg tőle, 
melyeknek feltehetőleg a faluból ő – vagy legalábbis rajta kívül kevés ember – van egyedül 
birtokában. 

Megtudtuk, hogy a falu a hatvanas években élte fénykorát, ekkor 
volt a legtöbb lakosa is. Azóta a lélekszám  folyamatosan csökken, 
de az utóbbi pár évben ez a csökkenés felgyorsult, 
akár az egész országban. Főleg az aktív korúak hagyják el a falut, 
illetve az országot,  így nagyon kevés a gyerek, a lakosság öregedő. 
 Azonban szerencsére a faluban az elvándorlás mellett a bevándorlás 
mértéke sem elenyésző, habár a más magyarországi településekről 
érkezők nagy része nem telepszik le, csak hétvégi házakat épít, 
ezeket látogatja. 

A faluról bátran állíthatom, hogy katolikus falu, mivel a lakosság 80%-a katolikus vallást gyakorol. 
Összesen egy – katolikus – templom található ott, és egy ahhoz tartozó Bencés monostor. A falu és a 
monostor is nagy szerepet játszik a falusiak életében. Sokan gyakran járnak templomba, illetve a 
katolikus egyház tagjai igen nyitottak, és aktívan részt vesznek a falu életében.  

Egy iskola működik Bakonybélben, összesen öt osztállyal és alig 50 tanulóval (az ötödikesnél 
idősebb tanulók Zircen, vagy Veszprémben tanulnak). 

A falunak önálló önkormányzata van, de közös körjegyzősége Pénzesgyőrrel. Összes politikai 



intézményük független, úgy ahogy a polgármesterük is. A településnek bár vannak kisebb – 
nagyobb finanszírozási gondjai, adósságai egyáltalán nincsenek. Véleményem szerint az ott lakók 
túlnyomó része sokkal jobb anyagi helyzetben van, mint az átlag magyar faluk lakosai. Néhány 
Európai Uniós pályázat megnyerését is a sajátjuknak tudhatnak, úgy, mint az iskola digitális tábláit 
és a közintézmények felújítását. 

A térség legjelentősebb iparága a környező erdők miatt a fafeldolgozás, mely régebben és most is 
sok embert foglalkoztat. A mezőgazdasági termelés sosem volt jellemző az ott élőkre, habár a 
rendszerváltás előtt a mostaninál többen műveltek mezőgazdasági tevékenységeket, még tsz is volt, 
de tönkrement, az emberek kifosztották.  

Helyben főleg fafeldolgozással, erdőiparral, vendéglátással és közintézményekben dolgoznak. 
Akiknek ezek a szakterületek nem kedveznek, Zircre, Veszprémbe és Pápára mennek munkát 
keresni (általában találnak is). A férfiak legnagyobb része szakmunkás, erdőiparral foglalatoskodik, 
illetve idényi fizikai munkákat vállalnak. A nők sokáig otthon maradnak szülés után, egyébként a 
vendéglátásban, az önkormányzatnál és az iskolákban foglalnak helyet. 

Természeti adottságokban Bakonybél jeleskedik, gyönyörű erdőik vannak, friss levegő van a 
faluban. A lakosság törekszik a környezetvédelemre, szelektív hulladékgyűjtő is található a 
településen, amely mindenki számára elérhető. Bár a faluban található néhány bolt, zöldséges és 
posta, ezek kínálata nem minkig kielégítő, így havonta egyszer a lakosok a 17 kilométerre található 
Zirc városába mennek el bevásárolni. 

Található orvosi rendelő is, ahol háziorvos dolgozik, de rendelési ideje igen rövid. 
Szakrendelésekért megint  csak utazni kell egy keveset Zircre, sebészet azonban csak Veszprémben 
található, szülészet pedig a még távolabb lévő Pápán. A szülészet tehát olyannyira messze van, hogy 
az otthonszülés a faluban illegális. A falu rendelkezik egy igen felszerelt gyógyszertárral, illetve 
rendelésre szállítanak is gyógyszereket. A tipikus betegségek megegyeznek az országban lévő 
tipikus betegségekkel, tehát magas vérnyomás okozta problémák, rákos megbetegedések, stb. 

Szerencsére a lakosság nagy része nem szorul anyagi segélyezésre. A pénzhiány főleg az aktív 
korúakra jellemző. Közülük néhányan kapnak anyagi támogatást, mely a lakosság 20 százalékát 
teszi ki. Szociális munkások nem élnek ott, de néhány lelkes önkéntes ételt hord a rászoruló 
nyugdíjasoknak. 

A szegénység azonban néhány közintézményen mégiscsak megfigyelhető. Ilyen például az óvoda, 
mely meglehetősen rossz állapotban van és sem a  felújítására, sem pedig az EU-szabványos kerti 
játékokra nincsen pénzük. Az iskolájukat ennél sokkal jobb kondícióban találtuk, de annak 
fennmaradása kérdéses, hiszen öt osztálya van (az idősebbek Zircen és Veszprémben tanulnak), 
osztályonként alig 10 tanulóval, míg a hatvanas években nagyjából kétszáz gyerekkel négy épületet 
működtetett az iskola. Ezek között a tanulók között  vannak környező falvakból járó gyerekek: 
Pénzesgyőr, Sapsihegy, Huszárnok előpuszta. 

Egyenlőre egyedül németet tanulnak idegen nyelvként, erre is csak azért van lehetőség, mert a 
faluban nagy számban jelenlévő sváb nemzetiség miatt nemzetiségi iskola lett. 

Az ott tanító tanárok mind jól képzettek és bár tehetséggondozásra nincs lehetőség, számos 
ingyenes szakkör közül választhatnak a gyerekek. Az állam illetve az önkormányzat dolgozói 
nincsenek tisztában, kinek mi a feladata, januárban például nem volt fűtés az iskola épületében. 

Bakonybélben egyáltalán nincsen semmiféle lehetőség továbbtanulásra, a környező városokban 
viszont rengeteg -féle  közép – és felsőfokú intézményből választhat a tanuló. Szórakozási lehetőség 
is ezekben a városokban található, színházba például minibusz szállítja az érdeklődőket, de a mozi 
is elérhető közelségben van. A településnek van közkönyvtára, művelődési háza és egy viszonylag 
jól felszerelt csillagdával is rendelkezik, amely néhány turistát magához vonz. 

A lakóházak felszereltek, található bennük tv műholddal és dvd lejátszó is. Sportpálya az iskola 
mellett található, itt tartanak focimeccseket is, amely a lakosok nagy részét kicsábítja a pályára, 



illetve a lelátókra. A falunapokon is nagy számban vesznek részt, ezeket nagyon élvezni szokták. 

A közterületekért egy önkéntes szervezet felel, mely a Buzmics Izidor falufenntartó szervezet névre 
hallgat. Tagjai időnként felújítják a falu olyan részeit, melyeket sokan látnak. 

A lakóházak legnagyobb részére nem húzható rá a régi falusi ház – modell: középen konyha, 
mellette pedig tisztaszoba és hálószoba. A mostani házak vagy két emeletes családi házak, vagy 
pedig nagyobb alapterületűek. A falu legszebb házai kitűnnek a többi közül, ezek többnyire a 
gazdagabb villa – szerű hétvégi házak. A templom barokk stílusban épült. 

Én városi szemmel nézve igen nehezen tudom elképzelni, hogy egy ilyen nyugodt helyen lakjak, 
mint Bakonybél, de ennek ellenére értékelem a gyönyörű környezetet és a friss levegőt. 


