
Lehetőségek a Bakony 
turizmusáBan

A tanulmányút bázisán, a Hotel Ba-
konyban – melyet gyönyörű 4 hektáros 
park övez hatalmas fenyőkkel – Semsei 
Sándor turisztikai tanácsadó felvázolt 
egy lehetséges jövőképet ahhoz, hogy a 
Bakony mint márka megerősödve kerüljön 
fel hazánk turisztikai térképére. Mint 
rámutatott, a ma futó turisztikai trendek-
nek, vagyis a slow- és selfness-kikapcso-
lódást, elvonulást, vallási, lelki és szellemi 
élményeket, valamint a hagyományos, 
helyi értékeket kereső tudatos utazók igé-
nyeinek maximálisan megfelel a térség.
A szakember hangsúlyozta, hogy a 
prognózisok szerint az „overtourism” 
jelensége egyre jobban felértékeli a még 
érintetlen, „zöld” vidékeket, az autentikus 
kultúrákat, valamint a tömegturizmus 
ártalmaitól mentes, elvonulásra, csendre, 
meghittségre lehetőséget kínáló kör-
nyezetet. Minderre a Bakony ideális úti 
cél. Viszont ahhoz, hogy erős turisztikai 
branddé váljon, a fejlesztéseken kívül 
szükség van a térség meghatározó 
turisztikai települései közti partnerség 
kialakítására, ezt követően pedig közös 
Bakony-stratégia kidolgozására. 
A szakmai beszélgetésen Zirc város 
turisztikai referens, Hevesiné Németh 
Marianna elmondta, Zirc és Bakonybél 
kezdeményezésére az első lépéseket már 
megtették: eddig összesen 14 település 
(Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonykúti, 
Balinka, Borzavár, Eplény, Herend, Iszka-
szentgyörgy, Isztimér, Lókút, Nagyveleg, 
Pénzesgyőr, Szentgál, Zirc) írt alá együtt-
működési megállapodást, s a csatlakozás 
lehetősége a jövőben is nyitott a Bakony 
további települései számára.
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Teljesség és 
megújulás 
BakonyBélBen

szálláshely-vendéglátásszálláshely-vendéglátás

A Bakony szívében rejtőzködő 
festői község, az ezeréves 

monostoráról és modern 
csillagdájáról is ismert 
Bakonybél legfrissebb 
turisztikai fejlesztéseit 

mutatták be június 
utolsó napjaiban a sajtó 

munkatársainak.

A  TOP 1.2.1. pályázati projekt – mely-
nek záróakkordja volt a kétnapos tanul-
mányút – Bakonybél ezeréves monosto-
rának millenniumára készült el, s magába 
foglalta a település központjából induló, s 
a Szent-kútig (más néven Borostyán-kút) 
tartó tematikus tanösvény kialakítását, 
a Szent-kút környezetének felújítását, 
valamint a kapcsolódó turisztikai tartalom- 
és termékfejlesztést, melyben a pályázó 
önkormányzat Semsei Sándort, a Chrome-
Soft Kft. ügyvezetőjét kérte fel turisztikai 
tanácsadónak.

évszázadokróL meséLő tanös-
vény  A faluközpontot és a Szent Gellért 
püspök egykori remetehelyének is tartott 
Szent-kutat összekötő tanösvényen Márkus 
Zoltán polgármester vezette végig a meghí-
vottakat. A tematikus útvonal 10 informáci-
ós táblájának – s ezen keresztül Bakonybél 
történelmi és kulturális emlékekben gazdag 
múltjának – bemutatásában Felföldi And-
rea, az önkormányzat munkatársa, valamint 
a Szent Mauríciusz Monostortól Anzelm 
testvér voltak segítségére.
A közel egy kilométeres séta során feltárul 
a falu 1000 éves története, a legfontosabb 
vallási, földrajzi és kultúrtörténeti tudniva-
lók felidézésével. Az infótáblák mesélnek 
Bakonybél és környéke kiemelt látnivalóiról, 
felhívják a figyelmet a helyi jellegzetességek-
re, az erdőgazdálkodás jelenére és múltjára, 
a Bakony híres faiparára, fakereskedelmére 
és kézműves hagyományaira, bemutatják 
természeti értékeit, de felsorakoztatják 
gazdag régészeti leleteit is.
Külön fejezetet kapott a monostor regény-
be illő múltja és mostani gazdag élete, 
valamint megismerhetjük a bakonybéli 
híres emberek tablóját is. A tizedik tábla 
a Szent-kútról mesél, amelynek környeze-
tét az elcsendesedést, a belső megújulást 
segítő meghitt pihenőhellyé változtatták, 

ahonnan túraútvonalak – köztük az itt 
áthaladó Mária-út – sora indul a Bakony 
érintetlen tájaira, hogy segítse a hétközna-
poktól való elszakadást.
A tematikus útvonal végállomása, a Szent-
kút két szent emlékét őrzi, a hagyomány 
szerint a béli monostort alapító Szent 
Günther (Gizella királyné rokona) és a 
később vértanúhalált halt Szent Gellért is e 
hely közelében – ahol három forrás is fakad 
– töltött remeteségben néhány évet. 

ezeréves monostor Látvány-
műheLyekkeL A község „ékszerdobo-
za”, a Szent Mauríciusz Monostor tavaly 
ünnepelte alapításának ezredik évfordulóját, 
s a millennium alkalmából nagyszabású 
felújításon ment keresztül. A monostort mű-
ködtető bencés szerzetesek közül Anzelm 
testvér vezette körbe a csoportot a templom 
és a monostor körül kialakított látogatóköz-
pontban, melynek egységei – a zarándok- és 
turistaudvar gyógynövénykerttel, labirintust 
formázó burkolattal, a kiállítás az egykori 
magtár épületében, a kávézó és ajándékbolt 
monostori termékekkel, a gyógynövényszá-
rító padlás, a négy napraforgós minősítésű 
vendégház, valamint a szerzetesek műhelyei 
és a történelmi arborétum – minden nap 
nyitva állnak a nyugalomra, elvonulásra 
vágyó látogató előtt.
A „Forma Vitae – A bakonybéli monostor 
1000 éve” című kiállítás a monostorhoz és 
szűkebb környezetéhez köthető műalkotá-
sokon, régészeti leleteken, művelődés- és 
kultúrtörténeti emlékeken (levéltári anyagok, 
fotók, könyvek, folyóiratok stb.) alapul, de 
interaktív és multimédiás eszközök is segítik 
az ismeretanyag elmélyítését.
A monostori manufaktúrák közül kettőben 
látványműhely működik, a monostori ter-
mékek között sok különlegességet találunk a 
kézműves sörtől a lekváron át a natúrkozme-
tikumokig.

CsiLLagda és a Bakony gyiL-
kos-tavaA monostorral átellenben, a 
falu központjában áll a Pannon Csillagda 
komplex ismeretterjesztő élménycentruma, 
ahol modern távcsőpark, 3D-s planetáriumi 
show, interaktív űrkutatási és csillagászati 
kiállítás várja az égbolt szerelmeseit, akik 
az előadás után a tetőteraszról gyönyörköd-
hetnek a csillagos égbolt varázsában, s a 
Tejút hazánkban csak ritkán megfigyelhető 
fenséges látványában.
A Fő utcában található Bakonybéli Tájház a 
bakonyi népi építészet egyik legszebb példája, 
nem mellesleg Bakonybél legtöbb rendezvé-
nyének központi színtere. A két lakóházból 
és a hagyományostól eltérő, úgynevezett 
torkospajtából álló épületeit a 19. század 
közepén építette a tehetős, faszerszámok 
kereskedelmével foglalkozó Hasprai család. A 
két házat boltíves kapuval kötötték össze, így 
alakult ki a jelenleg is látható különleges utcai 
homlokzat. A kisebbik ház egykori bolthe-
lyiségében látható a Bakonyi indián játék 
története című kiállítás, amely a Cseh Tamás 
nevével fémjelzett, több mint 50 éves – ma 
is aktívan működő – indián játék keletkezé-
sének, történetének valamint az alapítónak (a 
község egyik díszpolgárának) állít emléket.
A látnivalók sora Bakonybélben korántsem 
ért véget, az egyik legfrissebb attrakció a Pá-
pai utcán épített Millenniumi park, melynek 
központi dísze Boa Endre fafaragó művész 
millenniumi szobra, a monostorral, valamint 
Szent István király, Szent Gellért és Szent 
Günter faragott arcképeivel.
A faluból több útvonal is vezet kisebb-na-
gyobb túrákra: a Bakony legmagasabb 
hegyére, a Kőris-hegyre, ahonnan tiszta 
időben csodás panoráma tárul a Kisalföld-
re, a Balaton-felvidékre, az Alpokaljára és 
a Vértes vonulataira. Néhány kilométeres 
túra vezet a különleges szépségű Hubertla-
ki-tóhoz, melyet a helyiek hasonlósága miatt 
bakonyi Gyilkos-tónak neveznek. |


