
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Új főtér és iskolamúzeum Bakonyszombathelyen 

 

Bakonyszombathelyen, 2010. június 4. – Bakonyszombathely lakosai ma birtokba 
vehették a község felújított főterét. A megújult faluközpont nem csak a helyi 
lakóknak épült, az idelátogató turistákat is várja, a régi iskolaépületben 
újonnan kialakított iskolamúzeummal együtt.  A beruházásra a Kisbéri 
Többcélú Kistérségi Társulás „Turisztikai desztináció létrehozása a Bakonyalja 
felzárkózásáért (KDOP-2.1.1/C-2008-0006)” projektjében került sor, melyre a 
kistérség mintegy 370 millió európai uniós támogatást nyert el öt település 
turisztikai fejlesztéseire. 

A Kisbéri Kistérség turisztikai fejlesztési programjában Bakonyszombathelyen a 
faluközpont szépült meg. A főtér felújítása során a község régi arculatát tartották 
szem előtt, és egy fogadóteret valamint egy rendezvényteret alakítottak ki.  

A tér egésze új burkolatot kapott, szökőkút, díszkút, kandeláberek és rengeteg 
zöldnövény díszíti. A falu lakóit és az idelátogatókat pihenőpadok és egy 
ülőpavilon várja. A Fogadótéren a tervek szerint többek között szabadtéri órákat 
tartanak az általános iskolásoknak. A térre a közeli művelődési házból egy szintén 
újonnan épített híd vezet. Az építők gondoltak a helyi lakosokra és az erre járó 
kerékpáros turistákra is, számukra biciklitárolók készülnek. 

A főtér központi eleme a Rendezvénytér a mobilszínpaddal, ami nagyobb falusi 
eseményeknek, szabadtéri színjátékoknak, koncerteknek ad majd helyet. 

A község régi iskolájának egy részét elbontották, a fennmaradó épületrészt 
felújították, és iskola- és falumúzeumot alakítottak ki. Az iskolatörténetet bemutató 
teremben az 1940-60-as évek iskolájának világát mutatják be. A múzeum másik 
termében a régi falusi otthon használati tárgyait gyűjtötték össze a 
bakonyszombathelyi padlásokról. Bakonyszombathelyen mindig nagyon fontosnak 
tartották a múlt megőrzését és összekapcsolását a jelennel, hogy a fiatalok is jobban 
kötődjenek a településhez.  A most kialakított múzeum többek között ezt a célt is 
szolgálja.  

A múzeum mellett egy mini skanzent alakítanak ki, ahol a Bakonyalja mesterségeit 
mutatják be. A téren található még a korábban felépített Pajtaszínház, ahol állandó 
helytörténeti kiállítás is helyet kap. 

A „Turisztikai desztináció létrehozása a Bakonyalja felzárkózásáért (KDOP-2.1.1/C-
2008-0006)” projektre elnyert 370 millió forintból a bakonyszombathelyi 
fejlesztésekre mintegy 20,7 millió forintot költöttek, amelyhez a község saját forrásból 
további 3,6 millió forinttal járult még hozzá. 

A turisztikai projekt keretében Bakonyszombathelyen a volt Esterházy uradalom 
kastélyparkjában tanösvényt építenek, amely a környék növényvilágát mutatja be. 
A tanösvény várhatóan nyár végére készül el. 



 
 

*** 
Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás 

A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás 2005-ben alakult 17 bakonyaljai település 

részvételével.  A társulás célja, hogy a községek egyes közszolgálati feladatok ellátását közösen, 

hatékonyabban valósítsák meg. A társulás összehangolja a résztvevő települések fejlesztéseit is.  A 

társulás tanácsát a 17 település polgármesterei alkotják. Együttműködésük során a községek eddig 

többek között a  

- közoktatás és nevelés, 
- egészségügyi alapellátás, 
- gyermekjóléti alapszolgáltatás, 
- szociális alapellátás , 
- szociális intézményi feladatok, 
- mozgókönyvtári feladatok, 
- belső ellenőri feladatok, 
- területfejlesztés, 
- családok átmeneti otthona, 
- sport feladatok 
 területén valósítottak meg közösen feladatokat. A kistérségi társulás tagjai: Aka, Ácsteszér, Ászár, 

Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bársonyos, Csatka, Császár, Csép, Ete, Kerékteleki, 

Kisbér, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely.  

 


