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Megszépült az újhegyi
könyvtár

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár X/3. sz. tag-
könyvtára 1996 szeptemberétõl áll az olvasók
rendelkezésére az Újhegyi sétány 16. szám alatt.
A 180 m2-en berendezett könyvtár alapfunkció-
ját a közel harmincezres lélekszámú lakótelep
ellátása jelenti. Mivel a Pataky Mûvelõdési Ház-
ban található a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
egyik legnagyobb tagkönyvtára, egyértelmû,
hogy az újhegyi könyvtár az itt élõk szórakozási
és tanulási igényeinek kielégítését tûzte ki célul.
Így a könyvtár állományának mintegy 60%-a
szépirodalom, bestseller, lektûr és gyermek szép-
irodalom, a többi alap- és középfokú szak- és
ismeretterjesztõ könyv. A könyvtár állománya
közel 15 ezer kötet, a könyvek, folyóiratok mellett
videokazettát, CD-t, audiokazettát, CD-ROM-ot és
DVD-t is kölcsönözhetnek olvasóink. Könyvtá-
runkban lehetõség van fénymásolásra és faxolásra
is. Heti 24 órában tartunk nyitva.

Mivel a könyvtár az itt élõk egyetlen kulturá-
lis intézményeként mûködik, arra törekszünk,
hogy a hagyományos könyvtári szerepeken felül
is szervezzünk programokat, esteket, kulturális
alkalmakat, kézmûves játszóházakat. Könyvtá-
runk évente közel ötven különféle rendezvénnyel
várja az érdeklõdõket.

Az Újhegyi Olvasókör 2004 szeptembere óta
havi rendszerességgel tartja összejöveteleit, me-
lyek témája és célja a szellem mûvelése. Vendé-
günk volt többek között Turcsány Péter költõ,
Nógrádi Gábor író, Bartos Éva biblioterapeuta,
Péterfi Rita olvasásszociológus, Berecz András

mesefa, Réz András esztéta, Nemere István író.
Kézmûves foglalkozásaink célja, hogy a

könyvtár légkörét, hangulatát játékos formában
ismertessük meg a legkisebbekkel, potenciális
olvasóinkká nevelve õket ezzel.

Könyvtárunk 2005-ben felhívást tett közzé,
melyben a kerületben élõ vagy a kerülethez va-
lamilyen módon kötõdõ írók, költõk és publicis-
ták jelentkezését kérte egy olyan kõbányai iro-
dalmi fórum megalapításához, mely hatásosan

fejtheti ki mûködését Kõbánya kulturális élete
érdekében. Máig ötven publicistát regisztráltunk,
s a társaság 2005 szeptemberében felvette a
Kõbányai Írók Asztaltársasága nevet. Összejö-
veteleiket a Kõbányai Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatalának támogatásával szervezzük. A
kõbányai írók havi rendszerességgel találkoznak
a könyvtárban.

2005-ben sor került a könyvtár felújítására,
melynek során nemcsak küllemében szépült meg,
de az új, átrendezett térkialakításnak köszönhe-
tõen meg is nõtt az olvasói tér, valamint a köl-
csönzõink által használt szabadpolcos övezet.
Megteremtõdtek a technológiai váltás feltételei
is, a számítógépes kölcsönzésre, az Internet és a
különbözõ adatbázisok, elektronikus formában
(is) megjelenõ folyóiratok használatára ugyan-
csak lehetõség nyílik. A felújítás után egy kor-
szerû, esztétikusan berendezett, kellemes környe-
zetben fogadjuk régi és új olvasóinkat, ahol
igénybe vehetik a legmodernebb szolgáltatáso-
kat is anélkül, hogy nélkülözniük kellene a
könyvtár családias, meghitt légkörét.

A kerületben lévõ könyvtáraink mûködését a
kerületi önkormányzat évrõl-évre növekvõ támo-
gatási összeggel segíti.

Könyvtáravató ünnepség
Jászberényben

Szép nap volt az intézmény életében 2005. no-
vember 18., szép nap a nagy munka befejezése-
kor, amikor számos vendég köszöntötte váro-
sunkban a megújult könyvtárat. Jól esett, hogy
ennyien együtt örültek velünk, hiszen nem kis
dolog napjainkban könyvtáravatóra összejönni a
Jászság fõvárosában.

Az ünnepségen Koncz Erika, a Nemzeti Kul-
turális Örökség Minisztériuma helyettes állam-
titkára avatta fel az épületet és adta át a város
lakosságának. Megtisztelték rendezvényünket
jelenlétükkel a jászsági országgyûlési képvise-
lõk közül Szekeres Imre, Gedei József és Kis

Zoltán, a könyvtáros szakma jeles képviselõi
Veszprémtõl Törökszentmiklósig, a helybeli
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oktatási és kulturális intézmények képviselõi, a
felújításon dolgozó vállalkozók. Ünnepi progra-
munkat a jászberényi Harmónia Óvónõi Kama-
rakórus és Hûvösvölgyi Ildikó színmûvész elõ-
adása tette emlékezetessé.

Jászberényben a közmûvelõdési könyvtári
ellátás százöt éve, 1900 októberében kezdõdött,
egy polihisztor orvos – Oláh Gyula – több évti-
zedes, kitartó munkájának köszönhetõen. Az
intézmény viharos története során mindig a vá-
ros és a lakosság érdekeit szolgálta. Számos hely,
ide-odaköltözés „színesítette” a mindennapokat.
Nagy változás akkor történt, amikor az 1970-
ben épült lapos tetõs, abban az idõben modern-
nek mondott épületben kezdhette meg mûködé-
sét. A Városi Tanács 1965-ben megvásárolta a
zsinagóga épületét, mely a város egyik legszebb
épülete volt mûködése idején. Az eredeti elképze-
lés az épület könyvtárrá való átépítése volt, de végül
egy „kocka épület” sikeredett. A tõsgyökeres jász-
berényiek szép emlékeik között tartják számon a
lebontott zsinagógát. Sokan közülük erõs kritiká-
val illették az akkori városvezetés ez irányú dönté-
sét. Az elmúlt harmincöt év azonban nyomot ha-
gyott a „modern” épületen, elhasználódott a tetõ-

szerkezet, az állomány bõvülése pedig maga után
vonta a hely szûkössé válását.

1999-ben készült el az épület rekonstrukciós
terve. Készítõje Sáros László Ybl-díjas építész, Jász-
berény szülötte, városunk fõépítésze. Célja az volt,
hogy a felújított épület a funkcionális megfelelésen
túl valamilyen formában utaljon a régi, szép zsina-
gógára. Kérdés volt, hogy visszamenthetõ-e vala-
mi belõle. Kérdés volt, hogy a „kocka házból” a
múltjához, a funkciójához és végül a környezeté-
hez méltó architektúrát lehet-e teremteni, s miféle
eszközökkel.

A tervezõ és a könyvtárosok között jó munka-
kapcsolat alakult ki, hiszen heteken, hónapokon
keresztül segítettük egymás munkáját a cél érdeké-
ben. Több mint 400 m2 alapterület-bõvülés, az ed-
digi két szint helyett négy szint! Gondolatban már
akkor megnyíltak a lehetõségek a korszerû infor-
mációátadáshoz. Teljesen akadálymentesített köz-
épület! A kórház sebészeti pavilonján kívül nincs
másik ilyen a városban. Kerekesszékkel közlekedõ
olvasóinkat a felújítás után nem az épület elõtt kell
„kiszolgálnunk”. Õk is internetezhetnek, újságot ol-
vashatnak, válogathatnak a sokféle dokumentum
között a könyvtár falain belül.
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A következõ években az elkészült engedélye-
zési tervvel már lehetett pályázni különbözõ tá-
mogatásokra. Jászberény Város Önkormányzata
egy sikertelen próbálkozás (2000-ben) után,
2004-ben címzett támogatást nyert a könyvtár
átalakítására, bõvítésére.

A teljes költség: bruttó 333 mil-
lió forint, ebbõl a pályázat beadása-
kor 20% önrészt vállalt városunk
képviselõtestülete. A jelentõs önrész
mellett pályázatunk sikerének alapja
az a sokféle könyvtári szolgáltatás
volt, amely a lakosság rendelkezé-
sére áll már évtizedek óta. Nemcsak
városi, hanem kistérségi szinten is.

A közbeszerzési eljárás végered-
ményeként a kivitelezõi munkákat a
budapesti ROYAL BAU RT. végez-
te számos – köztük elenyészõen ke-
vés helyi – alvállalkozóval. Az épí-
tési munkálatok 2005 januárjában
kezdõdtek, és augusztusban fejezõd-
tek be.

Az ünnep kapcsán az intézmény
vezetõjétõl engedjenek meg néhány
személyes megjegyzést. Mit tett egy
ilyen nagyberuházás, felújítás során
egy üzemeltetõ, aki ráadásul nõ? A
történet hét évvel ezelõtt kezdõdött,
amikor frissen kinevezett könyvtár-
igazgatóként bekopogtam Magyar

Levente polgármester úrhoz átalakí-
tási elképzeléseimmel. Az oka pedig
az volt, hogy – már korábban is elõ-
fordult – azon az esõs õszön alapo-
san beázott a lapos tetõs könyvtár-
épület. Az elsõ meglepetés akkor ért,
amikor azt kérdezte a város elsõ em-
bere, hogyan képzelem el. A máso-
dik akkor, amikor már a fõépítész
neve is szóba került, a harmadik
akkor, amikor a fõépítész megjelent
a könyvtárban. Akkor tartottuk meg
vele az elsõ tájékozódó terepszem-
lét. Ezt követõen, azt lehet mondani,
nem volt megállás. Tervezés, pályá-
zatok készítése, tárgyalások hol a he-
lyi képviselõkkel, bizottságokkal, hol
azon könyvtárosokkal, akik már túl
voltak egy felújításon. Polgármester
úrnak csak köszönni tudom, hogy

akkor, az elsõ lépésnél egyfajta biztatást adott, s
nem küldött el az elképzeléseimmel és a beázott
épület minden problémájával együtt. Támogatá-
sáról biztosított akkor, ami azóta is tart. A közös
munka során a tervezõ személyében egy nagy
tudású, széles látókörû embert ismerhettem meg,
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aki kellõ határozottsággal, sõt azt is mondha-
tom, a jászokra jellemzõ konoksággal kezelte az
épület sorsát. Mindkettõjük hozzáállása töretlen
volt a kezdetektõl az átadásig, ami nélkül az épület
nem jöhetett volna létre. S örömmel mondhatom,
partnerként kezeltek ebben a folyamatban.

A hétéves munka során egy csapatot szeret-
nék még kiemelni és köszönetet mondani nekik.
Munkatársaimat, akik odaadással álltak a feladat-
hoz. Huszonegy kolléga az elsõ perctõl fogva
tette a dolgát. Ez nem egy-két emberes feladat
volt. Köszönöm, hogy ötleteikkel, javaslataikkal
segítettek minden munkafázisban. Köszönöm,
hogy zökkenõmentesen le tudtuk bonyolítani a
ki- és visszaköltözést, a berendezkedést, az épü-
let szépítését, csinosítását.

Számos pozitív és negatív élmény raktározó-
dott el bennem a tervezés, késõbb a pályázatok
írása, majd az építkezés kapcsán. Sokféle em-
berrel megismerkedtem, tárgyaltam, hoztam jó,
rossz döntéseket. Akkor kezdett izgalmassá vál-
ni a dolog, amikor már a költözést kellett szer-
vezni. Nem beszélve magáról az építkezésrõl,
bútorozásról, a különbözõ szerelési munkálatok-
ról. A lakosság szeme elõtt zajlott ez a felújítás.
Meg kellett küzdeni számos dicsérõ és elmarasz-
taló véleménnyel. Sokan, közöttük a kollégáim
és én is bíztunk benne, hogy nem lesz hiábavaló
az a sok éves munka, amit az ügy érdekében
végeztünk. Sok esetben szembesültem számom-
ra „bonyolult” ténnyel, a gazdasági szféra csep-
pet sem problémamentes mindennapjaival. Szá-
momra teljesen más világ. Olyankor mindig arra

gondoltam, jó, hogy
könyvtáros vagyok,
s ennek az épület-
nek a biztonságot
nyújtó falai között
dolgozhatok.

E lap hasábjain a
kollégáim és a ma-
gam nevében mind-
azoknak köszönöm
a segítséget, támo-
gatást, akik nélkül a
címzett támogatá-
sért benyújtott pá-
lyázat nem járt vol-
na sikerrel. Elsõsor-
ban a Jászság or-
szággyûlési képvi-

selõinek, a könyvtáros szakma vezetõ szakem-
bereinek, a helyi képviselõtestület tagjainak, s
bizonyára többen vannak, akikrõl nem tudunk,
mert nem tudhatunk, de segítettek.

Mi, a jászberényi Városi Könyvtár dolgozói
egy szép, megújult épületben fogadhatjuk az
érdeklõdõket 2005. november 21-étõl. Kaptunk
egy lehetõséget arra, hogy színvonalas, érdekes,
figyelemfelkeltõ munkát végezhessünk a jövõ-
ben. Rajtunk, könyvtárosokon múlik, hogy a
forma megtelik-e tartalommal. Bízom benne,
hogy megtelik! Emberközpontú könyvtárat sze-
retnénk mûködtetni Jászberényben, mely otthont
ad számos rendezvénynek, többféle lehetõséget
a tudás gyarapítására, a szórakozásra. Intézmé-
nyünk – reményeink szerint – a helybeli és a
térségben dolgozó könyvtárosok szakmai talál-
kozóhelye, a Szent István Egyetem Jászberényi
Fõiskolai Kar informatikus könyvtáros hallgató-
inak pedig megfelelõ gyakorlati helye lesz.

Szabó Jánosné Taczman Mária

igazgató


