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Bõvülõ és megújuló
könyvtárépület
Kiskunfélegyházán

2006. november végén megkezdõdött Kiskun-
félegyházán a Petõfi Sándor Városi Könyvtár új
épületszárnyának építése. 2007. január 22-én, a
magyar kultúra napján az alapkövet is elhelyez-
ték. Ennél szebb napot nem is választhatott vol-
na a város az ünnepséghez!

A félegyházi fanfár elhangzása után Kállainé

Vereb Mária igazgató köszöntötte a szép szám-
ban érkezett vendégeket. Ficsór József polgár-
mester beszédében elmondta: a városi önkor-
mányzat képviselõ-testülete 2005. április 14-ei
ülésén döntött arról, hogy a Petõfi Sándor Váro-
si Könyvtár rekonstrukciójára és bõvítésére álla-
mi címzett támogatási igényt nyújt be. A kor-
mányzati támogatásnak köszönhetõen 2006. feb-
ruár 13-án a parlament kedvezõ döntést hozott.
A törvényjavaslatból Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzatának igényét 394 259 000 forint
címzett támogatással jóváhagyta, amelyhez a
teljes összeg15%-át, azaz 69 575 000 forintot az
önkormányzat biztosítja.

Az épület egyedi országos mûemléki véde-
lem alatt áll Hattyúház néven. Petõfi Sándor
édesapjának egykori fogadója és mészárszéke
volt, klasszicista stílusban épült 1819-ben. Na-
gyobb rekonstrukciójára (utoljára)1966-ban ke-
rült sor.

A város központjában a bõvülõ és megúju-
ló épületben korszerû, lehetõség szerint min-
den igényt kielégítõ kulturális komplexumot:
könyvtárt, kiállítótermet és rendezvénytermet
építenek meg. A tervdokumentációs anyag sze-
rint a tagolt, szakaszolható, épített adottsága-
iban jól elváló épületegyüttes a könyvtár szo-
rosan vett szerepkörén túl alkalmassá válik
egyéb közmûvelõdési és közösségformáló
funkciók ellátására is. Ilyenek (például) a fel-
nõttoktatás, a továbbképzések, a kiállítások, a
kisebb koncertek és elõadások.

A földszinten kap helyet (többek között) az
újság- és folyóirat-olvasó, a kölcsönzõtér, az

olvasóterem és a
kávézó. Az eme-
leten helyezkedik
el a gyermek-
könyvtár. A meg-
újuló Hattyúház
ad helyet a mé-
diatárnak, a hely-
ismereti gyûjte-
ménynek és az internetes részlegnek. Az ed-
dig külön épületben lévõ gyermekkönyvtár és
a raktár az új épületbe költözik. A több mint
háromszoros alapterület-növekedés lehetõvé
teszi tanulóhelyek kialakítását is. A két épü-
letrészt összekötõ szárny kapcsolja egybe. A
fogyatékosok számára a könyvtárba való beju-
tást, a közlekedést lejtõs rámpák és lift bizto-
sítják. Ez az épülettömb együttesen szolgálja
majd nemcsak a város lakosságát, hanem a
térségében élõk igényeit is.

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével
Farkas Mária építészmérnököt és cégét, a
Domiporta Építész Stúdió Kft.-t bízták meg. A
tervezés folyamán könyvtárszakmai segítséget
Urbán László könyvtártervezési szakértõ nyújtott.

A közbeszerzési eljárás eredményeként a négy
pályázó közül a kiskunfélegyházi Elõszer Kft.
szerepelt eredményesen közel 400 millió forin-
tos nagyságrendben tett ajánlatával.

Az építés elõkészítõ munkái 2006. november
végén kezdõdtek meg, a földmunkák és a pince-
tömb kiemelésével és a szigetelés elkészültével
vált lehetõvé az alapkõ letétele.

A kivitelezõ 2007. október 30-áig vállalta a
bõvítmény megépítését, amely mintegy 1500
m2 hasznos alapterületû lesz. A könyvtár a
jelenlegi helyérõl novemberben átköltözik, ezt
követõen lehetõvé válik a mûemlék épület
Hattyúház külsõ és belsõ rekonstrukciója is. A
teljes épületkomplexum, amely összesen 2000
m2 lesz, 2008. szeptember végére készül el.

Az alapkövet Talapka István apát úr szentelte
meg, és zárásként Veres Péter Én nem mehetek
el innen címû versét hallgatták meg az ünnep-
ségre érkezett vendégek.

Kállainé Vereb Mária


