
A projekt céljainak és tartalmának 
bemutatása 

 
Jelen pályázat segítségével a Kölesd, Kossuth téren lévő 385. hrsz. alatt felvett, az 
országos műemlék védettség alatt álló kölesdi Kisvármegyeházához szervesen 
kapcsolódó, annak udvarán egy szabadtéri színpad építése valósul meg.  
 
Az 1900-as évek elején épült és 1986-ban bezárt tejüzem (sajtérlelő) épületének 
átalakítása, funkcióbővítése valósul meg. A volt sajtérlelő épület a község 
központjában található. Egy lapostetős kétszintes épületrész áll a délkeleti oldalon, 
egybeépítve kontyolt nyeregtetős épületszárnnyal, amely ugyancsak kétszintes, de 
az alsó szintje az udvarszint alatt, tehát terepszint alatt van.  
 
Az épület közel 30 éve használaton kívül van, azóta állapota erősen leromlott, főleg a 
magastetős épülettömb tetőszerkezete rongálódott meg, az épület beázik. Mivel az 
épület felső szintje a közvetlen mellette lévő Kismegyeháza (Művelődési Ház) épület 
képét lerontja.  
 
A Kismegyeházához illeszkedő rendeltetést a nagy alapterületű, ipari épületnek 
nehéz találni, valamint műszaki állapota miatt az Önkormányzat a felső szint 
lebontása mellett döntött, a délkeleti épületrész emeleti szintje megtartása mellett. A 
jelenlegi lapostetős épületrészre kontyolt nyeregtető épül. Az emeleti helyiségek felső 
udvar felőli megközelítéssel átalakításra, felújításra kerülnek, a tervezett szabadtéri 
színpadhoz szükséges öltözők, vizesblokkok, raktár kerül kialakításra.  
Kisebb toldalék helyiségek teljes egészében bontásra kerülnek. Lebontásra kerül az 
északkeleti telekhatáron lévő kétszintes nyeregtetős épületrész felső szintje, a 
Kismegyeháza épületre való kedvezőbb rálátást biztosítva.  
A beruházással Tolna megye egyik legnagyobb és legautentikusabb szabadtéri 
színpadja valósul meg. A színpad és környezete otthont nyújt a neves színtársulatok 
darabjainak. Alkalmas lesz komoly és könnyűzenei koncertek megvalósítására, 
gyermekelőadások lebonyolítására. A célcsoport igényeinek megfelelően kerül 
kialakításra és hozzájárul a látogatószám és a térségbe látogató turisták tartózkodási 
idejének növekedéséhez.  
 
A projekt által lehetőség nyílik arra, hogy a térségbe színvonalas kulturális 
programokat látogathassanak az itt élők és az idelátogatók. Projekt végeredménye 
hozzájárul egy megyei szinten páratlan szabadtéri színpad magvalósításához. 
Továbbá lehetőséget biztosít arra, hogy a térségbe színvonalas kulturális 
programokat látogathassanak az itt élők és az idelátogatók.  
Projektgazda fontosnak tartja az esélyegyenlőség megteremtését, ezért a fejlesztés 
során mozgáskorlátozott embertársaink számára a Művelődési Házban biztosít 
akadálymentesített illemhelyet és a kialakítandó nézőtér és parkoló tér is 
akadálymentesített kialakítású.  

 



A fejlesztés révén nő a település és a desztináció látogatottsága, a vendégéjszakák 
száma. A turizmus tovagyűrűző, multiplikátor hatása jelen projekt révén is 
érvényesülni tud, így a létrehozott szolgáltatások révén a térbeli 
jövedelemátcsoportosítás a helyi gazdaságba beáramolva újabb és újabb helyi 
vállalkozásokhoz jut el, újabb és újabb jövedelmeket generál. A projekt üzleti 
lehetőséget kíván biztosítani a kkv-k számára. A fejlesztés reális üzleti terven alapul 
és hosszútávon fenntartható. A célcsoport igényeinek megfelelően kerül kialakításra 
és hozzájárul a látogatószám és a térségbe látogató turisták tartózkodási idejének 
növekedéséhez.  
A beruházással Tolna megye egyik legnagyobb és legautentikusabb szabadtéri 
színpadja valósul meg. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


