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Átépített és szépen felújított épületben folytatódnak a Kemenesaljai Mű-
velődési Központ és Könyvtár mindennapjai. Az egy évig tartó rekonst-
rukció után augusztusban lakták be ismét az épületet, s egyre többen ke-
resik fel az intézményt. 
 

 
 

A megújult épület előtere 
 

Címzett állami támogatásként kapott Celldömölk önkormányzata 430 
millió forintot a művelődési központ és könyvtár épületének rekonstruk-
ciójára 2005-ben. A tavaly kezdődött munkálatok során új szint került az 
épületre, alapterülete 2200-ről 3500 négyzetméteresre bővült. Új helyre 
kerültek a falak, a terek új funkciókat kaptak. Közben a Nyugat-dunántúli 
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Regionális Tanács pályázatán újabb 19 millió forintot nyert a város, 
amelyből – hatmillió forint önrészt társítva hozzá – a színházterem is 
megújulhatott. A felújított épületet ez év augusztus 19-én avatta fel dr. 
Dudás Ferenc, a Miniszterelnöki Hivatal szakállamtitkára és Fehér 
László polgármester. A dátum annál inkább is jelentős az intézmény éle-
tében, mivel három és fél évtizeddel korábban, 1972. augusztus 18-án 
adták át az eredeti épületet Kemenesalja kulturális központjának. Így a 
35. évfordulót igazán különleges módon ünnepelhettük, amikor az épület 
kulcsát átvehettem az avatási ünnepségen. 

 

 
 

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár épülete 
 
A kívül-belül megújult épület földszinti, tágas előtere lehetőséget ad 

arra, hogy kamara-előadásokat tartsanak, mellette kávézó fogadja a beté-
rőket. A színházterem mellett ezen a szinten található a Szilágyi Mária 
szobrászművész hagyatékából berendezett állandó kiállítás. A lépcsőn és 
liften is megközelíthető emeleteken a kiállítások és társas rendezvények 
helyéül szolgáló galéria mellett oktatásra és konferenciákra alkalmas elő-
adótermeket, táncos foglalkozásokhoz próbatermet, díszítő- és képzőmű-
vész foglalkozásokhoz műtermet alakítottak ki. A könyvtár három szintet 
foglal el, az infotéka, a gyermek és felnőtt részleg belső lépcsőn is elér-
hető a könyvtár látogatói számára. A könyvtárban a már megszokott 
szolgáltatásokat tágasabb helyen, térben és funkcióban jól elkülönülve 
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vehetik igénybe az intézményegység használói, és itt is tovább működnek 
a megszokott közösségek, a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság és a 
Honismereti Kör. Egyelőre még csak szerkezetkész állapotban van az 
épületben a televíziós stúdió és a mozi, a városvezetés további pályázati 
forrásokat keres arra, hogy funkciójuknak megfelelően kialakíthassuk 
ezeket a tereket is. 

A visszaköltözés után legelőbb a kisközösségek tértek vissza. Régi 
csoportjaink, szakköreink, klubjaink – 22 saját szervezésű kisközössé-
günk van – újra birtokba vették a házat. A Rocky Dilly ARRC Egyesület 
táncosai, az Energy Dabaston Sport Tánc Egyesület tagjai, a Kemenesalja 
Néptánccsoport, az asszonyok díszítőművész szakköre, a fafaragó szak-
kör, a képzőművész kör mellett elkezdték munkájukat az újonnan szerve-
ződött közösségek is, a hastánc-tanfolyam, az alakformáló, testtartásja-
vító és kismamatorna is. A civil szervezetek közül a Kemenesaljai Mű-
velődési Központ és Könyvtárban működik továbbra is a Kemenesaljai 
Baráti Kör, a Dukai Takách Judit Játékszín Alapítvány, a Kemenesaljai 
Néptáncért Alapítvány, az Együtt Celldömölk Városért Egyesület, a 
Nyugdíjas Vasutasok Országos Egyesülete helyi csoportja. Szervezzük a 
felnőttképzési tanfolyamokat, az egészséges életmóddal kapcsolatos elő-
adássorozatokat, filmvetítéseket, úti-élmény beszámolókat. Elindítottuk 
azt a konferencia-sorozatot, melynek keretében a városi óvoda fejlesztő 
műhelyével közösen szerveztünk szakmai napot. A gyerekeknek és fel-
nőtteknek szóló bérletes színházi előadások, és az ifjúsági komolyzenei 
hangversenyek telt házasak. Tervezünk kamarazenei hangversenyeket, 
operett és operaelőadásokat is. A hagyományos városi nagyrendezvények 
(Városi Majális, Kráterhangverseny, Celli Búcsú, Sághegyi Szüret, az 
Éremgyűjtők Országos Cserenapja, a nemzeti ünnepekről és jeles napok-
ról való megemlékezések) szervezése mellett új rendezvényeket, prog-
ramsorozatokat, közművelődési tevékenységformákat tervezünk a követ-
kező évekre: szakmai konferenciák, civil fórumok, idegenforgalmi és 
turisztikai rendezvények, összművészeti fesztiválok. 

Az intézmény jövőképének kialakítását meghatározza, hogy Celldö-
mölk város és Kemenesalja kistérség fejlesztési koncepciója milyen cé-
lokat, feladatokat, prioritásokat határoz meg, és ezen belül milyen szere-
pet szán a város és kistérsége kulturális központjának, a Kemenesaljai 
Művelődési Központ és Könyvtárnak.  
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JÖVŐKÉP: A FEJLŐDÉS LEHETSÉGES ÚTJAI 
 

KEMENESALJAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
 
 
 
Információs központ Konferenciaközpont Kulturális központ 

 
 
 

Idegenforgalom és turizmus  
– szellemi műhely 
– kistérségi információs 

centrum 
– elektronikus adatbank 
– világhálós kutatóközpont 

– konferencia-
turizmus 

– kulturturizmus 
– zarándokturizmus 
– borturizmus 
– termálturizmus 
– gyógyturizmus 

– Intézményi tradiciók 
– Művészeti alapiskola 
– Soltis Lajos Alternatív 

Színház 
– Civil szervezetek 

   
Oktatási központ 
– szakemberképzés  
– átképzés és továbbképzés 
– továbbtanulási lehetőségek 

 

 
 
 

Eredmény: 
– A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Celldömölk és Ke-

menesalja közösségi, kulturális szolgáltató központjává, információs 
centrumává és szellemi műhelyévé válik. 

– Celldömölk és Kemenesalja gazdasági és társadalmi pozíciói erősöd-
nek (a lakosság életszínvonala emelkedik, nő a munkahelyek száma, 
átalakul a helyi humánerőforrás-térkép). 

– A város és térségének ismertsége és vonzóvá tétele fokozódik. 
– A kulturális programkínálat és az idegenforgalmi szolgáltatásrendszer 

biztosítja a visszatérő és újonnan érkező hazai és külföldi vendégek 
létszámának növekedését. 


