Szentbékálla a Káli-medence ékköve, a medence északi, a Boncsostető, a Fekete-hegy, Sátorma-hegy által körbefont térségét foglalja el.A település-elhelyezkedéséből nem csupán a
különleges panoráma, sok természeti látnivaló adódik, hanem olyan viszonylagos éghajlati
védettség is, ahol évente mintegy 2000 órányit süt a nap. A viszonylag kis terjedésű határ körben erdős, dombos, csak dél felé nyitott, azonban ez utóbbi nagy része mocsaras. A falu nevének első fele attól a Szent Benedektől származik, akinek szerzetes fiai a legtöbbet tettek a Kál
és Vérbulcsú ivadékok megmentéséért, s amelynek első templomát Szent Benedek tiszteletére
emelték. A római katolikus templom XVIII. Századvégi újjáépítése, Eszterházy Károly egri
püspök által foglalkoztatott Felner Jakab építész tervei alapján történt. A kora középkori templom maradványain épült új templom barokk stílusú. Freskóján a Káli népet térítő Szent Bene

dek-rendi szerzetes és Kál-vitéz látható. A falfestményt Jeges Ernő budapesti festő
készítette. A kora középkori templom maradványain épült új templom barokk stílusú.
Freskóján a Káli népet térítő Szent Benedek-rendi szerzetes és Kál-vitéz látható. A
falfestményt Jeges Ernő budapesti festő készítette. A templom oldalán az I. és II. világháború áldozatainak tiszteletére készült emléktáblák láthatók. Szentbékálla közvetlen
szomszédságában található a Velétei palotarom, amely gótikus /XI.-XII.sz./ műemlék,
és a Töttöskáli templomorom, amely román stílusban /XIII.sz./ épült.A faluban járva
megfigyelhetők a régi házakon a népi építészeti hagyományok, amelyek közül néhány
műemlék. Az 1828-ban épült műemlék Istvándi-ház képviseli a népi építészeti stílust.
A felvidéki klasszikus stílusban épült nagyméretű présház országos jelentőségű műemléke a

Birkás pince és lakóház. 1763-ban Felner Jakab tervezte, eredetileg a Seller család tulajdona volt.
Ma már romos, az egykori strandfürdő, amelyet 1930-ban építtetett Németh Gáspár helyi lakos. A hegyi forrásvízre alapozott fürdő 1960-ig működött. A falu határában nyugatra fekszik
a híres Kőtenger. Valaha az itteni intenzív vulkánikus tevékenységet követően feltörő kovasavak, hévizek a laza homoküledékeket össze-cementálták, amit a szél, a csapadék, az erózió
tovább formázott. A kövek nagysága és magassága meglepő. Némelyik ház nagyságú, mások
betöltenek egy egész szobát. Mintha óriás járt volna e tájon, aki rossz, vagy jó kedvében
gigászi kődarabokat hajigált. A település mellett emelkedik a fekete-hegy, mely kiváló kirándulóhely. Érdemes itt felkeresni az Eötvös Károly kilátót, mely 1950-ben bazaltkőből épült,
később ezt 1978-ban vörösfenyőből készült kilátótorony váltotta fel. Innen csodálatos

kilátás nyílik nemcsak a festői Káli-medencére, hanem a Tapolca-medence tanú hegyeire,
a Balatonra, a Tihanyi félszigetre és a hegytető tavaira is. Nyugalmat árasztó falusi utcák,
erőtadó napsütés, árnyas erdei utak, mindezek jól ismert fogalmak de talán ennél Szentbékkálla, a Káli-medence többet nyújt. E vidék a mediterránumhoz tartozik, itt őshonos a
mandula és a füge is. A környező vulkánikus hegyeken, kitűnő fehérbort termelnek a helyi
szőlősgazdák. A táj a gyaloglónak, lovasnak és kerékpárosnak nyílik meg igazán. Különleges
élmény a Szentbékkálli Kőtenger háznagyságú sziklái között sétálni, vagy felkapaszkodva
az Öreg-hegy szőlői között az ékszerdobozként megbúvó pincékhez. Szentbékkálla kitűnő
kiindulóhelye a Balaton-Felvidéki autós, kerékpáros és gyalogostúráknak.

Természeti értékek

A turisztikai irodalom Kőtengernek nevezi ezeket
a nagy sziklatömbökből álló kőhátakat. A Káli-medence
szélein, Salföldtől Kővágóörsig s onnan a Kis-Hegyestűig húzódik egy vonulata, de a legszebb és legépebben
megmaradt kőhát Szentbékkálla mellett található.
A pannon kor tengerének megszilárdult homokturzásai ezek, melyeket a szél a későbbi korok folyamán
(főleg a pliocén kor sivatagi szele) bizarr formákra
kipreparált.
Kiváló malomkövet “vágtak” belőle, így pusztult
el nagy részük Kisörspuszta és Kővágóörs mellett.
Kővágóörs szinte ráépült e kőhátra, nevét is innen
vette.
Az évszázadok malomkőbányászata darabolta fel a
Szentimre-puszta felett lévő kőhát hatalmas szikláit
is. Szentbékkálla mellett északkeletre, még szinte
érintetlenül áll az a kőhátrész, amely a Káli-medence
legjelentősebb geológiai értéke.
Kisebb ház nagyságú kövek hevernek itt szanaszét.
Közülük az egyik sziklacsoport különösen érdekes:
egy hatalmas kőtábla enyhe billenéssel megmozdul,
ha a végére állnak. Ez a szentbékkállai Ingókő! A
Szentbékkállai Kőtenger az úgynevezett Szent András
energiavonalon helyezkedik el. Tudományosan még
nem bizonyított, de a közhiedelem szerint jótékony
hatású energiakisugárzással rendelkezik. Sokan járnak
ide rendszeresen energiát gyűjteni, feltöltődni.

A Szentbékkállai Kőfejtő geológiai feltárásban egy közel Észak-déli irányú egykori
völgy hosszmetszete tárul elénk, melyben a
kitörésekhez kötődő üledékes kőzeteket (piroklasztitokat) láthatunk. A pirokraszt-ár ebben a völgyben haladt déli irányban, miután a vulkán nagy
erejű kitörésének felhője összeomlott. A község
északi szélén lévő elhagyott kőfejtőt kulturális
bemutatók, színházi produkciók bemutatására
tették alkalmassá, többek között 1993ban 15 ezres tömeg előtt mutatták be az István a Királyt.

Fekete
hegy, mely kiváló kirándulóhely. Itt heA település mellett emelkedik a

lyezkedenek el az egyedülálló hegyi tavak.
Ezek a kicsiny, lefolyástalan mélyedések
az úgynevezett kőtálak, vagy krátertavak.
Ezek a mélyedések a bazaltláva-takaró
kialakulásával egyidejűleg jöttek létre oly
módon, hogy ahol a bazalt alatti alapzaton
régi mélyedések voltak, azokat nem minden
esetben tudta a bazaltláva teljes mértékben
kitölteni. A tavak többségét csak a nedves
évszakban tölti ki víz és akkor is inkább
csak sekély nádasokkal borított mocsarak,
vagy lápok. Ilyen tavak: Bika-tó, Bontató, Barkás-tó, Monostori-tó, Kálomis-tó,
Kettős-tó. A Fekete-hegyről Szentbékálla
felé vezető árok oldaláról a Bocskor-kúti
forrás vize folyik le.

A Fekete-hegyen is megtalálhatók a bazalthegyek peremének meredek oszlopos
jellegű letörései a “bazalt orgonák” a
helyi hagyomány szerint rétesköveknek
vagy Keleményeskő-nek nevezik.

Épített értékeink:
A római katolikus templom XVIII. Századvégi újjáépítése, Eszterházy Károly egri püspök
által foglalkoztatott Felner Jakab építész tervei
alapján történt. A kora középkori
templom maradványain épült új
templom barokk stílusú. Freskóján
a Káli népet térítő Szent Benedek-rendi szerzetes és Kál-vitéz látható.
A falfestményt
Jeges
Ernő
budapesti
festő készítette. A templom oldalán az
I. és II. világháború áldozatainak tiszteletére
készült
emléktáblák
láthatók.

A faluban járva megfigyelhetők a régi házakon a népi
építészeti hagyományok. Itt található a Balaton-felvidék egyik legszebb oromfal díszű klasszicista stílusú
épülete. A homlokzat vakolatdísze napművészet. A
műfaj csúcsa az 1825-ben épült Istvándy-ház,
hála a családnak, mely máig lakja és gondját viseli.
(Kossuth u. 9.)

A román stílusú templomot a XII-XIII. szd-ban
építették. A Töttöskáli templom középkori
Töttöskál település temploma volt. 1296-ban
említik először a falut, melyet királyi udvarnokok lakták. Szentélye egyenes záródású, résablakai közül már csak a szentély D-i oldalán
maradt meg egy. A török 1531-ben elpusztította
a falut és a templomot is, de később újjáépítették s egészen a XIX. századig használták. 1876-ban viszont már romként írják le. Romjai igen
szépen megmaradtak. A panoráma csodás innen a Káli-medencére és a szegélyező D-i hegyekre.
A falu északi oldala mellett található. Középkori eredetű, nem egyházi célokat szolgáló, egyemeletes

Velétei palotarom.

Figyelemre
méltó az épületsarkon kiugró faragott
kőkonzol, amely régen az erkélyt tartotta. Az írásos emlékek szerint 1559-ben
a falu földesura, a veszprémi püspök itt
“palotát” bírt, amely feltehetően azonos
ezzel a rommal. 1590 körül pusztult el.

Az Öreghegyi kút Szentbékkálla legnagyobb
és legjelentősebb szőlőhegyének víznyerő helye,
mindig is nagy becsben állt. A bővizű forrás tiszta
ivóvizét bazaltkövekből épített kőfülkével védték
meg a hegy községbe társult szőlőbirtokosok. A kút
régi felirata - amely a vízszennyezés elkerülésére
hívja fel a figyelmet és a törvényszegőkkel szemben
pénzbüntetést helyez kilátásba - példázza a hegyközségnek az életet adó víz védelme iránti felelősségét. A
nemzeti park területén fekvő szőlőhegyeken hasonló
kutakkal találkozhatunk.

A Birkás kúria felvidéki klasszikus stílusban
épült nagyméretű présház, országos jelentőségű
műemlék. A családi hagyomány szerint 1763ban Fellner Jakab tervezte. Eredetileg a Seller
család tulajdona volt, örökösödés útján került
a Birkás família tulajdonába. Az épület mindvégig lakott volt, ennek köszönhetően eredeti
állapota megmaradt, soha gyökeres átalakítás
az épületen nem volt. Jelenleg bio gazdaság
folyik, a kúriát mandula ültetvény veszi körül
mintegy 1000 mandulafával.

Kőkeresztek és síremlékek

Szentbékkállán, és határában 9 kőkereszt és egy Szent
háromság szobor áll. Ezek rendeltetésük szerint
többfélék: Temetőkeresztek, Templomkeresztek.
Emlékeztetőként is állítottak keresztet valamely
eseménnyel kapcsolatban, útszéli keresztek állnak
a falu bejáratánál, amelyek mintegy fogadják az
odaérkezőket, és búcsúztatják a távozókat.
A temetőben jelentős számú, műemlék jellegű sírkő
áll még ma is, amelyek megóvása , helyreállítása
elkezdődött.

Kultúra-hagyomány
A hagyomány szerinti időpontban – július
utolsó hétvégéjén – kerül megrendezésre a
Káli Vígasságok Szentbékkállán.
A kétnapos rendezvényen rengeteg program várja az érdeklődőket. Olyan nekünk
- itt élőknek - ez a rendezvény, mint amilyen a falu is: vendégszerető és nyitott az
idelátogató vendégek, turisták felé. Több
ez, mint egy falunap, de megőrzi annak
barátságos hangulatát, az egyszerűség közvetlen báját. Mivel kicsi falu a miénk, az
elsődleges szándékban domináns szerepet
játszik a vendégszeretet és a közösségi élet erősítése az itt élők között. A
szervezők kiemelkedő hangsúlyt fektetnek
a komolyzene iránt érdeklődők számára is.
Érdemes figyelemmel kísérni a Szentbékkállai templomban megrendezésre kerülő
programokat is.
A római katolikus templom XVIII. Századvégi
újjáépítése, Eszterházy Károly egri püspök
által foglalkoztatott Felner Jakab építész tervei alapján történt. A kora középkori templom
maradványain épült új templom barokk stílusú.
Freskóján a Káli népet térítő Szent Benedekrendi szerzetes és Kál-vitéz látható.
A falfestményt Jeges Ernő budapesti festő
készítette. A templom oldalán az I. és II. világháború áldozatainak tiszteletére készült
emléktáblák láthatók.
Templomunk nyaranta komolyzenei rendezvények helyszíne is.
A Szentbékkállai Helytörténeti múzeum
a település írásos és tárgyi emlékeit mutatja be.
A Múzeum 1999. július 31-én létesült, létrehozója: Oltárczi Ferenc tanár. Szentbékkálla első
írásos említése: 1273. ez azonban nem jelenti,
hogy korábban itt ne lett volna település. Az itt
és más épületek falában levő római kori kövek
jelzik, hogy ez egy jóval korábbi településre
létesült falu. A bemutatott anyagok az 1800-as
évek közepétől napjainkig kíséri a falu történetét.
A múzeumban találhatók családi fényképek,
cserepek, régi házassági képek, bizonyítványok,
házassági anyakönyvi kivonatok, jegyzőkönyvek,
cselédkönyvek, korabeli tárgyak, dokumentumok.
Ez a terem a második világháborúig vezeti a látogatót.

A Pajtamúzeumban a paraszti gazdaság és
háztartás eszközei láthatóak. 2001. július 28-án
nyílt meg a Borbély-ház pajtájában.
Létrehozója: Oltárczi Ferenc tanár
Témái: gyermeknevelés tárgyai, földmérés eszközei, talajmunkák eszközei, betakarítás, cséplés,
magtisztítás, szőlőművelés, fakitermelés, megmunkálás, kender, - len, - gyapjúfeldolgozás, állattartás, háztartás tárgyai, liszt- és gabonatárolás,
kenyérsütés, helyi kovácsmesterek által készített
tárgyak.
Oltárczi Ferenc a paraszti múlt ma még fellelhető
használati eszközeit gyűjtötte össze, és hozta
bemutatható állapotba. Az anyag kizárólag helyi
lakosok gyüjteménye.

A Szüreti Felvonulás minden a bortermő
vidéek falvai életében jelentős esemény. Így
van ez Szentbékkállán is. A falu Mindszentkállával karöltve rendezi meg évente e fontos
rendezvényt. A felvonulók minden páros
évben
Szentbékkálláról-Mindszentkállára,
páratlan évben Mindszentkálláról-Szentbékkállára sétálnak át. Díszes, hagyományőrző
ruhákban, szekerekkel, lovakkal, traktorokkal
vonulnak fel, miközben bort kínálnak hol pohárban, hol rögtön lopóból. A bor és a szőlő
ünnepét vidám műsorok, táncosok és a vendégek jókedve teszi színessé. Jöjjön el hozzánk,
és vegyen részt Ön is e mulatságon!

Egy olyan kicsiny faluban, mint Szentbékkálla, óriási közösségteremtő ereje van egy

Színjátszókör-nek.

A szereplők lelkes
amatőrök, akik szabadidejükben találkoznak.
Nem a profi színészek babérjaira törnek, hanem arra, amit mindenki saját egyéniségéből
eredően nyújtani tud. Büszkék arra, hogy a
bemutatásra került Én édes Katinkám című
színmű teljes egészében a faluhoz kötődik,
a darab megírásától kezdve az összes részt
vevő szerepléséig.

Szőlő és bor
A Káli-medencét észak felől lezáró
fekete-hegy kitárulkozva fogadja
a Balaton felöl érkezőket. Lejtőjén
terülnek el a henyei, köveskáli és
a szentbékkállai szőlőhegyek. A
présházak fehérre meszelt csipkefalai mérföldekről hívják, csalogatják fel a hegyre az embert.
A szőlőterületek áthúzódnak a Kishegyre, a Velétei hegyre, a Mátés-hegyre
és a Sátorma hegyre is. A szőlőkultúra
nagy múltra tekint vissza térségünkben. Biztos adatok vannak arra nézva,
hogy már a rómaiak idején is volt a medence peremét alkotó hegyek oldalán szőlőművelés. A
történeti adatok tanúsága szerint évszázadokon át, egészen a XIX. sz. végéig, ugyanarra a helyre telepítették a szőlőt. A jobbágy földesura birtokán a kiírtott erdő helyére szőlőt telepített,
amelyet tulajdonának tekintett. A kötelező hegyvám megfizetése és a szőlő megfelelő gondozása fejében a szőlőfölddel szabadon rendelkezett. A szőlőhegy autonómiát élvezett, birtokosai (jobbágy, polgár, földesúr) hegyközségbe tömörültek, amelynek törvényei előírták a
hegybéli magatartást, rendet, és ezek mindenkire egyformán kötelezőek voltak. Falunkban az
első hegyközség 1854-től 1947-ig működött. Ma még szép számmal vannak működő kisgazdaságok borospincékkel. Ez a fehérbor hazája. A
Balaton-felvidéki borvidék elnagyolt megjelölés,
hisz a borivó ember tudja, hogy hegyenként,
dülőnként és oldalanként, valójában gazdánként
más a bor, és évjáratonként ismét más. A bor
igazán ott élvezhető ahol terem. Lopóval kiemelve
a hordóból, pincehidegen, sohasem mosott, csak
borral kiöblített pohárból, a gazda előadásától kísérve. Eötvös Károly írja: “A pince két részből
áll. A belső kőboltozat, ebben a boroshordók
állnak. Asszonynak, idegennek, gyereknek,
háziebnek itt nincsmit keresni. Ide csak a gazda
jár s felnőttfia... A külső pince födeles épület.
Ebben áll a sajtó a kád, s az összes szüretelő
szerszám. Itt van a katlan, kisasztal, néhány
kisszék s a sütő-főzőedények. Ide hívja be a vendégeit: ide hozza ki a bort a belső pincéből, s it
kínálgatja jó szívvel, szeretettel, vidám orcával.”

Szentbékkálla nagy sikernek örvendő programjai közé tartozik a Pünkösdi Bortúra
A Szentbékkállára látogató vendégek,
nyaralótulajdonosok és helyi lakosok kijelölt
borútvonalon járják be az Öreghegy híres
pincéit ahol a helyi borosgazdák zamatos
boraikat kínálják. A zsíros kenyér vagy a
bográcsgulyás elfogyasztása után vendégeink folytatják kalandos útjukat présháztól-présházig, pincétől-pincéig. A Pünkösdi
bortúra a jókedvről, vidámságról és a kellemes
hangulatról szól.

A mandula őshonos e tájon és Magyarország

az egyik legízesebb fajtáját adja. Míg a korábbi századokban inkább csak a szőlőtáblák
szegélyén, a szőlőhegyi utak mentén találtuk,
addig mára már kialakult a falu határában
egy-két nagyobb, több ezer fás ültetvény is. A
legkorábban virágzó gyümölcsfánk, márciusban fehér-rózsaszín virágpompával borítja a
falura néző hegyoldalakat. Igazi látványosság,
és – nem mellesleg – ilyentájt már minden
erényét hozza a tavalyi bor!

Káli-medence

a Balatoni Nemzeti park területe
A

Hegyestű
bazaltkúpjának
tetejéről
csodálatos tájképen figyelhetjük meg a Balaton-felvidék jellegzetes tájrészleteit, a természet és ember együttélésének tipikus képét.
Az egykori bazaltbánya épületében létrehozott
kiállítás emléket állít a kőbányászatnak, bemutatja
a Balaton-felvidék és a Dunántúl geológiai felépítését, jellemző kőzeteit, ásványait, és a nemzeti
park természeti értékeit. A Dunántúl jellegzetes
kőzeteiből összeállított kőpark segítségével geológiai időutazáson vehetnek részt a látogatók. A fogadóépületben lehetőség van kiadványok, ajándéktárgyak megvásárlására, illetve frissítők fogyasztására.
A Káli-medence kapujának őre a Zánka és Monoszló
között 337 méterre magasodó Hegyestű. A Balaton felől szabályos kúp alakot mutató hegy északi felét az egykori
kőbánya lefejtette, a visszamaradt közel 50 m magas bányafal azonban felfedi számunkra az 5-6 millió évvel
ezelőtt működött bazalt vulkán belsejét. A vulkán kráterében megdermedt láva a kihűlés folytán sokszögletű,
függőleges oszlopokra vált el.Alátvány hazánkban egyedülálló, de európai viszonylatban is ritkaság számba megy.

A Káli-medence nyugati peremén a
Mindszentkálli Kopasz-hegy és a Diszeli-hegy között az úgynevezett Köveshegy. A bazalthegyekre jellemző bazaltorgonák, az évezredek alatt itt teljesen
lepusztultak. Fantasztikus látvány ahogy
egsz hegyoldat borít be a kő, ahol semmiféle növényzet nem tud gyökeret verni.

A Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Természetvédelmi majorjában gyönyörű környezetben rendkívül sokszínű programmal várja Kedves Vendégeit a Salföldi Major egész évben.
Programjaik:
Lovasbemutató magyaros vendéglátással.
Oshonos állatok bemutatója.
Kiállítások: szürkemarha - rackajuh - bivaly mangalica - komondor - egyéb háziállatok
Fotókiállítás, Mezogazdasági eszközök bemutatója, Lovaglási lehetoség, gyerekeknek pónival.
Lovaskocsi túrák minden nap, Pálos kolostorhoz.
Csikós-lovasbemutató, pusztaötös hajtás

A környéken a vizzáró rétegek találkozásánál források fakadtak, amit a helyiek kút-nak neveznek,
bár nem hagyományos ásott kutakról van szó.
Ezen források vizét árkokba, medencékbe
összegyűjtve különböző célokra hasznosították (öntözés, mosás). Ezen források némelyike,
vízhőmérséklete miatt, még télen sem fagyott
be. A Köveskáli mosóházat az 1820-as évek
vége felé építhették, amit a vízszint emelkedése
miatt, s az állagmegóvás miatt 1935-ben teljesen
átalakítottak. A mosóház mását Szentendrén, a
Szabadtéri Néprajzi Múzeumban is felépítették.
A bejáratnál látható Györffy Dezső tanár, geológus, kutató emléktáblája, aki a Káli-medence
teljes geológiai feltárásával és a Balaton keletkezése elméletének megalkotásával hozzájárult
a Káli-medence nemzeti parkká nyilvánításához.

A Káli-medence közepén elterülő Kornyi-tó a
vízimadarak paradicsoma, a mintegy kétharmadát
beborító nádas és a mellette elterülő vizes-nádas
területek ideális fészkelő helyet biztosítanak.
A tó a törmelékes dolomitból és agyagból álló vízzáró
altalajnak köszönhetően jött létre. Lefolyástalan
vizét csak a csapadék pótolja. Körülötte derékmagas sásos zsombékosok és pár centis gyepszőnyegű
száraz rétek váltják egymást.
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