
Falukutatás: Pénzesgyőr 

 

 

A falukutatás során a Veszprém megyén belül Bakonybélt és a közvetlen 

környezetében lévő falvakat vizsgáltuk, egy előre meghatározott szempontrendszer alapján.  

Az én csoporttársaim Borenich Levente, Szabó Máté és Niedermüller Erik voltak, az 

általunk kutatott település pedig Pénzesgyőr. 

Ez a község az Északi-Bakonyban, Bakonybél és Zirc között található. Az ötvenes 

évek közepén, az itt elhelyezkedő három különálló faluból jött létre (ebből az interneten csak 

Kisgyőrt és Pénzeskutat említik). A helységet körülölelő táj gyönyörű; dimbes-dombos, zöld 

erdőkkel és mezőkkel teli. Pénzesgyőr területe 17,65 km2; jelentősen 

kisebb mint a környező falvaké. 

A falu szerkezetéből is feltűnhet, hogy eredetileg több mint egy 

helységről van szó; a Bakonybél felőli oldalon van egy csomópont, majd 

szünet, kb. 50 méter múlva pedig a folytatás. Emiatt van az első ránézésre 

szokatlan tulajdonság is, hogy a temető 

középen található. 

A településen van önkormányzat, könyvtár és 

művelődési ház. Ezek mind a fő út mentén helyezkednek el 

viszonylag középen. Az egyetlen templom Pénzesgyőr Zirc 

felőli végében van, templom tér nélkül, eldugottan a fák 

között egy mellékutcán. A különleges elhelyezésen kívül az 

épület külseje is meglepő, ugyanis az eredetileg uradalmi 

kúriának épült és használt építményt csak később alakították 

katolikus templommá. 

A faluban a nem beépített terület nagyobb arányban 

van a lakóövezethez képest; Pénzesgyőrnek csak egy pár útja/utcája van. Habár ezen utak 

pénz hiányában több éve nem voltak felújítva, feltűnően jó állapotban vannak. Ugyanez igaz a 

közterületekre és a középületekre is.  

A lakóházak szintén nem tegnap épültek; egy-két kivétellel mindegyik régi típusú 

kőház. Ennek ellenére teljesen ép, szép állapotban vannak. A költséghatékonyság érdekében 



csak az elejük van lefestve, oldalukon teljesen látható az építőanyag. Ez az általános spórolási 

forma egy sajátos, egyedi összképet kölcsönöz a falunak. 

Akár a házak, a kertek is 

kivétel nélkül mind rendezettek. A 

fű mindenhol le van nyírva, több 

helyen pedig gyümölcsfákkal is 

találkoztunk. Sok alkalommal 

láttunk kerekes kerti kutakat is. 

A település a legutóbbi mérések szerint 367 lelket 

számlál, bár az itt élők elmondása alapján ez folyamatosan 

csökken. Az általános elöregedés és a házak kiürülése, mint a 

magyarországi falvak többségénél, jelen esetben is általános problémát jelent. A lakosok 

30%-a 60 év fölötti, fiatalok alig akadnak. Mivel helyben csak nagyon kis mennyiségű 

munkalehetőség van, sokan elvándorolnak Zircre vagy Veszprémbe, vagy még annál is 

messzebb, be a fővárosba. 

A maradók, mivel a községben nincsenek szolgáltatások, sem bármilyen kézműves 

iparág, a közeli erdészetekben dolgoznak. Emellett nagyon jellemző a lótartás és lótenyésztés 

is. A településen két büfé/kocsma, egy kocsma, egy panzió és egy vegyesbolt üzemel, ahová 

mindennap friss kenyér érkezik, ill. friss tejtermékekhez és tojáshoz is itt lehet hozzájutni. 

A rendszerváltás után a faluban egykor működő TSz-t feloszlatták, az így felszabaduló 

földeket részben Kft.-k kapták, részben magánföldekké alakították őket. Ez a termelésre igen 

jó hatással volt, mivel így mindenki a saját érdekében termelt, a fizetséget pedig nem 

központilag osztották ki.  

Több ház mögött nagy darab magánkert látható, ahol saját felhasználásra (ritkán 

eladásra) termesztenek zöldségeket a helyiek, legjellemzőbben burgonyát. Sokan tartanak 

tyúkokat és néhány disznó is előfordul. Az általános pénzhiány miatt a lakosok rászorulnak 

egymás segítségére. A falubeliek megosztják egymással a rendelkezésükre álló földművelési 

gépeket. 

Az utóbbi két évtizedben több német vásárolt itt házat a szép táj, a barátságos lakosok 

és a biztonságos környék miatt. Ezt többen befektetési szándékkal is tették, bérbe adták 

valakinek aki fenntartja és gondozza azt, a gazdasági válság óta azonban igyekeznek túladni 

rajta. A néhány, már régóta itt élő interjúalanyunk közül a befektetőkkel szemben senkinek 

sem volt panasza. A lakosság békés volta és az egymással szembeni tolerancia nem csak 

ebben mutatkozik meg; kutatásunk alatt azt is megtudtuk, hogy a községben mindenki 



egyenlő, ha valaki újonnan költözik ide, ugyanolyan jóindulattal fogadják, mintha már évek 

óta köztük élne. 

A Pénzesgyőriek egyébként a környék "legfideszesebb" falujának vallják magukat, 

szinte mindenki ezzel a politikai párttal rokonszenvezik. Ez az egyetértés a vallással 

kapcsolatban is érvényes; maximum egy-két kivétellel mindenki katolikusnak van 

keresztelve, s ezt is gyakorolja. 

A helység önálló önkormányzattal rendelkezik, az itt dolgozók is szintén a Fidesz párt 

tagjai.  

Az alacsony népesség és a kevés munkalehetőség következményeként több anyagi 

probléma is felmerül a község életében/igazgatásában, ennek ellenére az önkormányzatnak 

semmilyen adóssága, sem hitele nincsen. A polgármester elmesélése szerint, a politikai 

fórumokon alig van szó a kisebb települések fejlesztéséről. A falvakra kiírt pályázatok száma 

nagyon kevés, java részük utófinanszírozott. Az előleg és áfa összegyűjtése sok esetben 

sikertelen, emiatt a lakosok összefogással, kisebb falatonként, együtt végzik el a karbantartó 

munkálatokat. 

Az uniós csatlakozás jó hatással volt Pénzesgyőrre, mivel ennek kapcsán lehetőség 

nyílt a szarvasmarha tenyészet és az egységes gazdálkodás anyagi támogatásának 

megpályázására. Ezzel a támogatással többen is éltek, főleg az egységes gazdaságok terén. 

Ezzel szemben az utóbbi pár évben a községre jutó állami támogatás megfeleződött. Ez 

erősen lassítja az önkormányzatot a további célok megvalósításában. 

Utóbb említett célok többek között a gáz bevezetése, a szennyvíz csatorna építése, 

valamint a környék általános fejlesztése.  

A fejlesztéssel kapcsolatos eddigi eredmények az ún. telekunyhó beiktatása, ahol a 

lakosok teljesen bérmentve számítógépezhetnek és internetezhetnek az ott elhelyezett négy 

számítógépen, a már nagyon jól bevált és működő falugondnoki szolgálat/autó, ami kéthetente 

bevásárol a nyugdíjasoknak, ha messzebb kell orvoshoz menniük szakrendelésre, elviszi őket, 

valamint a falu gyermekeit is óvodába szállítja. Mindezeken túl Bakonybéllel karöltve a 

Széchényi terv egyik programján belül az ősszel elindul egy informatikai felzárkóztatási 

tanfolyam az arra jelentkezőknek. A munkanélküliség felszámolására a Munkaügyi Hivatal 

finanszíroz OKJ-s képzéseket, ám nem rendszeres az erre 

vállalkozó. 

Ezen kívül idén nyáron lehetőség nyílt több 

közmunkás alkalmazására; a felnőttek utáni támogatás 70-



90%, a diákokra 100% volt. Többek közt ennek köszönhető a falu temetőjének és 

közterületeinek frissen rendbe rakott, rendezett állapota. A közmunka nem csak a 

karbantartási munkákra, de szociálisan is pozitívan hatott, mivel a dolgozó diákok egyúttal az 

idősebbekkel is törődtek, látogatták és segítették őket. 

Pénzesgyőrnek nincs saját orvosa, ennél fogva orvosi ügyelet sincsen. Az 

önkormányzat mellett elhelyezkedő orvosi rendelőben kedden és csütörtökön Kozma doktor 

jön Bakonybélből. Ha valakinek szakrendelésre kell mennie, azt csak Zircen vagy 

Veszprémben teheti meg. Ugyanez vonatkozik a fogorvosi ellátásra, a kórházra és a 

gyermekorvosi szolgálatra is. Védőnői szolgálat van, továbbá egy kézi gyógyszertár szolgálja 

ki az általános gyógyszert igénylőket. Ami nem tartozik a legáltalánosabb gyógyszerek közé, 

szintén Zircen és Veszprémben szerezhető be. 

A lakosság általánosan elégedett az egészségügyi ellátással, a falugondnoki autó 

segítségével pedig a máshol tartott szűrésekre való eljárás sem nehéz. 

A településen megjelenő jellemző megbetegedések az ízületi gondok és a cukorbetegség. 

Előbbi a sok termőföldön végzett munka miatt, utóbbi inkább az öregebbekre jellemző. 

Mint már említettem, a négy óvodást a falugondnok hordja Bakonybélbe. Az iskolások 

ötödikig járhatnak szintén Bakonybélbe, nyolcadikig pedig Zircre. Az odautazást busszal 

oldják meg. Az autó használata inkább a munkába menő felnőttekre jellemző, de ők is 

megosztoznak az autón, együtt adják össze az üzemanyag árát. 

Az iskolát Pénzesgyőr, Bakonybél és Zirc együtt tartja fenn, a Klebelsberg Kuno 

intézményfenntartó központ üzemelteti, az idén életbe lépett oktatási reformok óta pedig az 

állam tartja tulajdonában. 

Az iskolákban angolt és németet is tanítanak, de mivel a környező falvak régen sváb 

falvak voltak, az itt is jelenlévő német nemzetiség miatt inkább a német az elterjedtebb.  

Régebben német nyelvi táborokat is tartottak; idén ez megszűnt. 

Az informatikát a diákok a telekunyhóban gyakorolhatják, az iskolában pedig van digitábla. 

Az iskolákban csak szakképzett tanárok tanítanak. 

Az általános iskola elvégzése után a diákok Veszprémnél közelebb nem tudnak 

gimnáziumba menni, emiatt a gimnazisták általában kollégiumokba költöznek. A 

továbbtanulóknak működik tehetséggondozás az iskolákban; ez államilag van támogatva. 

Az iskolai étkezés lehetséges, de a költséghatékonyság érdekében a gyerekek otthon 

esznek. 



Pénzesgyőr nem rendelkezik szórakozóhelyekkel, de a művelődési ház rendszeresen 

szervez bálokat, sportvetélkedőket. Az ebben tevékeny Pénzesgyőrért Egyesület a fiatalabb 

ott lakókat foglalja magába. 

A szórakozás egyéb formái a község sportpályáin zajlik, úszási lehetőség legközelebb 

Zircen van, de nem örvend túl nagy népszerűségnek. Ezen felül van bevezetett kábeltévé, Digi 

és Mindig-Tv. Mint megtudtuk, nyugdíjas klubot is próbáltak szervezni, de az öreg lakosok 

nem jöttek el. Köreikben népszerűek a sorozatok, valamint rendszeresen átjárnak egymáshoz. 

A legutolsó kérdésre a válaszom: nem.  

Személy szerint, már laktam olyan helyen, ahol szoros közösség volt, ennek 

eredményeképpen mindenki tudott mindent mindenkiről. Ez erősen megváltoztatja az 

emberek gondolkodását, mert a személyiségük érvényesülésében mindig ott egy plusz 

szűrő/szempont: mit gondolnak a többiek. Amikor ilyen helyen laktam, ez a rám alapból nem 

jellemző hozzáadott szempont nálam is megjelent, folyamatosan összezavart és egy gát volt 

azon személy között aki igazából vagyok, és akiként viselkedem. 

Szintén a negatív válasz mellett szóljék, hogy imádok új embereket megismerni, utazni és 

minél több kultúrából, különböző társadalmi rétegből különböző emberek gondolatait 

megismerni. A Budapesti élet e szempontból teljesen kielégítő, egy faluban valószínűleg 

ingerszegény környezetben érezném magam. 

Pénzesgyőr ettől még egy meseszép hely, nagyon rendezett és látszik, hogy a lakók 

vigyáznak a környezetükre. Ha lenne ott egy nagymamám, biztosan sokszor meglátogatnám. 

 


