
III. Könyvtárút

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára (Celldömölk)

2012. október  6-án 16 órakor találkoztunk a  Pápáról  érkezett  könyvtáros  kollégákkal.  A 
nemzeti  gyásznapon  ekkor  kezdődött  az  aradi  vértanúk  városi  emlékünnepsége  és  adódott  a 
lehetőség, hogy a celldömölkiek mellett a Jókai Mór Városi Könyvtár képviselői a III. Könyvtárút 
résztvevőinek  nevében  is  elhelyezzék  koszorújukat  Batthyány  Lajos  emléktáblájánál.  Kevéssé 
ismert  tény,  hogy a  tragikus  sorsú  miniszterelnököt  eredetileg  a  kiscelli  kerület  képviselőjének 
választották  az  1848-as  választásokon.  Érdekes,  némely  ponton  homályba  vesző  történet,  hogy 
miért vált meg mandátumától... (Ld.: Átverték a miniszterelnököt avagy egy választás anatómiája)  

Az  ünnepség  után  városunk  egyik  jelképét,  a  közelben  lévő  katolikus  kegytemplomot 
tekintettük meg. A település, a bencés szerzetesek és az országosan ismert búcsújáró hely története 
annyira  összefonódott,  hogy  a  Nagyboldogasszony  templom  több  mint  260  éves  históriájának 
részletes  megismerése  során  kibontakozott  Celldömölk  történetének  szinte  minden  fontos 
mozzanata. Csapatunknak lehetősége nyílt arra is, hogy az emeleti tárház kincseivel és relikviáival 
is megismerkedjen. 

http://www.cellbibl.hu/images/stories/digit/nemeth_tibor-batthyany_valasztas.pdf
http://www.cellbibl.hu/


Ezt követően a Kemenesaljai  Művelődési  Központ és Könyvtár 2007-ben címzett  állami 
támogatásból megújult épületében működő  Kresznerics Ferenc Könyvtár felé vettük az irányt. A 
vendégekkel - szakmai diskurzus közepette - megnéztük a 2001-ben "Év Könyvtára" címet elnyert 
bibliotéka különféle szolgáltatási pontjait . E találkozás jelentőségét az is emelte, hogy Celldömölk 
és Pápa egymás természetes szövetségesei számos területen, de a megyehatár mégis kijelöli hálózati 
csatlakozási  irányainkat  könyvtári  vonatkozásban  is.  A séta  során  Dr.  Hermann  István  pápai 
könyvtárigazgató ünnepélyesen átadta Németh Tibor celldömölki könyvtárvezetőnek a "Könyvtárút 
Emlékkönyv"-ét.

http://www.cellbibl.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=198:kresznerics-ferenc&catid=21&Itemid=37


Egy celldömölki  látogatás  szinte  kihagyhatatlan  eleme a  Sághegy felkeresése.  A sötétbe 
burkolózó hegyről a kellemes őszi időben letekintve sajnálhattuk, hogy nem napközben értünk fel 
és így a páratlan panorámának csak szikráit  élvezhettük.  A kedvünkért  kinyitott,  2012 tavaszán 
felújított Sághegyi Múzeumban áttekintést kaphattunk a vulkanikus tanúhegy sokszínű történetéről. 
Az  interaktív  megoldásokat  alkalmazó  kiállítóhelyen  ki-ki  felfedezhette  a  bazaltbányászat,  a 
szőlészet-borászat vagy a növény- és madárvilág érdekességeit.

A III.  Könyvtárút  celldömölki  szakaszát  a  hegyi  Krisztina Csárdában fejeztük be.  Fehér 
asztal mellett az ízletes pörkölt elfogyasztása és természetesen a sági bor kortyolása mellett jóízű 
beszélgetés alakult ki. Este 9 óra (és a Sághegy) magasságában vettünk búcsút vendégeinktől a hegy 
tetejéről  örök  mementóként  díszesen  kivilágított,  1934-ben  felállított  Trianoni  Emlékkereszt 
árnyékában,  amely  a  legnagyobb  magyar  trianoni  emlékmű.  Pár  óra  alatt  Aradtól  Trianonig 
jutottunk...

     Néhány  óra  pihenést  követően  folytatódott  a  könyvtárúti  kulturális  zarándoklat:  a  minél 
gördülékenyebb folytatás érdekében 8.30-kor kerékpárra pattanva közel 1 órás út várt ránk a sárvári 
könyvtárig. 


