
Lókút , ahova még a kocsmáros is csak hálni jár 

 

Lókút egy eldugott kis zsákfalu a Bakony hegyes, de inkább dombos vidékén. Amit már 

elsőre is kitalálhatunk, hogy nem épp a környék centrumaként szolgál e csöpp település. A 

lakosság nagy része csak aludni és lakni jár ide, a többség pedig, vagy nyugdíjas, vagy német 

és osztrák származású, és lényegében nem is itt él, inkább csak üdülőházként tartják fent az 

ingatlanjukat, mivel a Balaton autóval egyáltalán nincs messze. 

A falu lakossága mindössze 470 fő és ebből nagyjából 60 a 0-14 év közötti gyerekek száma. 

Sajnálatos módon ez a szám is csökken. A falu lakossága öregszik, egyre kevesebb gyerek 

van, a fiatalok már nem jönnek az iskola elvégzése után vissza, inkább a nagyvárosokba 

mennek, ezen belül a legkézenfekvőbb Veszprém ahova sokan már a 8 általános után 

rendszeresen bejárnak iskolába. A helyzetet kissé javítja, hogy elszórva, de költöznek is a 

faluba, főleg német vagy osztrák családok, akiknek a felmenőit innen hurcolták el a második 

világháború alatt. A lakosság társadalmi megosztottságával kapcsolatban nem sok segítséget 

kaptunk, de a legkirívóbb elkülönülés az inkább nyaralni járó, vagy ritkábban idejáró németek 

és az itteni magyarok között van. Amint azért látszott az állandóan itt élő lakosság elég szűkös 

anyagi helyzetben van, míg feltételezhetően azok, akik második ingatlant vásárolnak és 

tartanak fent, nem a mindennapi megélhetésükért dolgoznak nap mint nap. 

A teljes lakosság hagyományosan katolikus, tartják a régi szokásokat, a vasárnapi misét, az 

egyházi ünnepeket. Amint már említettem a lakosság túlnyomó többsége német származású. 

Ezt erősíti, hogy a településen csak német nemzetiségi iskola és óvoda található. Az iskolába 

mindössze 8 diák jár, és osztatlan csoportban tanulják az első 4 általános anyagát, két tanártól. 

Ha az iskolánál tartunk, ki kell emelni, hogy a felszereltsége kiváló. Saját tornateremmel 

rendelkezik, az egyik teremben van digitális tábla, hozzá való laptop és régi, de már 

komolynak nevezhető hangrendszer. Ha a diákok kijárták az első 4 osztályt a faluban, Zircre 

mehetnek továbbtanulni, ami nagyjából egy 15-20 perces buszút reggel. Ha az általános 

iskolát is elvégezték, a továbbtanulásra vagy a Zirci művészeti gimnáziumban van 

lehetőségük, vagy Veszprémben, ahol később főiskolára vagy akár egyetemre is járhatnak. 



Igazából a falu lakossága Zircre jár minden nap, akár csak, hogy bejusson Veszprémbe 

dolgozni, akár mert ügyet kell intéznie, vagy csak el akarja intézni a heti nagybevásárlást. A 

lakosok majdnem mindent el tudnak itt intézni. Van egy egészségügyi központ, ahol az összes 

szükséges szakosztály megtalálható és még egynapos műtéteket is végeznek. Zircen van a 

környék önkormányzati központja, Lókúton csak egy apró kirendeltség található. Ami a 

munkalehetőséget illet, Lókúton legfeljebb 20 embernek van munkalehetősége. Néhányan a 

helyi fakitermelő vállalkozásoknál tudnak elhelyezkedni, de az ő számuk sem haladja meg az 

egy tucatot. Néhányan a falu egyetlen kiskereskedésében dolgoznak, illetve van egy 

falugondnok, aki a faluban szervezi és bonyolítja az ételhordást az iskolába illetve a helyi 

nyugdíjasoknak. Ezen felül nagyjából 15en dolgoznak még az önkormányzat erdészeti 

közmunka programjában. Mindenki másnak, aki munkát szeretne Zircig, de inkább 

Veszprémig kell mennie. Veszprémben legfőképp a különböző gyárakban találnak munkát a 

lakosok, ahol hosszú órákat dolgoznak azért, hogy megtermeljék azt a kevés jövedelmet, 

amiből megélnek a következő hónapban. A látszattal ellentétben viszont a bejutás jóval 

könnyebb. A busz, ami egész nap óránként jár Zircbe vagy akár egyenesen Veszprémbe, 

mindössze 40 perc alatt röpíti be munkahelyükre a dolgozni kívánó embereket. Viszont ha 

valaki ezt is sokallja, és még személyautója is van, igénybe veheti az önkormányzati utat, 

amin busz nem járhat, de a lakosok számára nyitott, és az út hosszát 25 percre csökkenti. 

Sajnos viszont vannak olyanok is akiknek nem kell ilyen miatt törniük a fejüket, mivel nem 

tudnak hova menni dolgozni. A polgármesteri hivatal adatai szerint, a falu munkanélküli 

aránya nem tér el az országos átlagtól, tehát valahol 10-11% között mozoghat. Viszont 

munkanélküli segélyt csak 5 ember kap a faluban. 

A faluban elég nagy az egyetértés, és az összetartás közigazgatási szempontból. 

önkormányzatokat. Anyagi szempontból a falu sok más faluval szemben kedvező pozícióban 

Egyik párt sincs jelen, a polgármesteri posztot lassan 12 éve ugyan az a személy tölti be. A 

helyzet állítólag semmit nem változott azzal, hogy átalakították a megyerendszert illetve a 

helyi van. Míg a biztosított költségvetés szűkösen, de elég, a falunak semmiféle tartozása 

nincsen. Emellett fejlesztésre is tudnak költeni az európai uniós pályázatok segítségével. Az 

elmúlt másfél évben 15 millió forintot kaptak a templom tetőcseréjére és belső felújítására 

összesen. Ezen kívül most építik a focipályához tartozó új öltözőt és később a pálya mellé egy 

játszóteret is építhetnek, amit utólagos kifizetéssel az EU áll. Annak ellenére, hogy a falunak 

nincs saját focicsapata, a gyerekek sokat járnak ki focizni, sportolni, viszont ami számunkra 



meglepően hatott, hogy a falunak saját bocsa pályái vannak, és ami még meglepőbb, hogy a 

falu csapata nemzetközi versenyeken is ért el dobogós helyezést. 

Végül pedig beszéljünk arról, hogy milyen élete van azoknak, aki már életük nagy tetteit 

elvégezték, és már inkább a leszármazottakkal foglalkoznak. A faluban a nyugdíjasoknak a 

hallottak alapján nincs rossz dolguk. A falugondnok rendelésre hozza nekik az ebédet Zircből, 

a felíratott gyógyszereket meghozza. Ha valamilyen ügyben be kell menniük, elviszi őket az 

önkormányzati busszal. Itt meg kell említenünk, hogy a Zirci kórház ingyenes betegszállító 

szolgáltatást tart fent. A szubjektív vélemény alapján az idősek pedig ezt azzal hálálják meg, 

hogy sokáig élnek, legalább is magasnak mondható átlagéletkorhoz nagyban hozzájárulnak. 

Ezután viszont egy jóval szomorúbb adatra kell felhívnom a figyelmet miszerint a faluban 

minden második/harmadik halálesete a rák. Ez számomra teljesen sokkolóan hatott, még 

akkor is ha személyes érintettségem is van a betegséggel, nem gondoltam volna hogy ilyen 

komoly számokat tud már magának. 


