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Új könyvtárépület
Kiskunfélegyházán

2007. december 10-én megnyílt
Kiskunfélegyházán a városi
könyvtár új épülete, amellyel a
város új, kultúrát-mûvelõdést
szolgáló létesítménnyel gyara-
podott.

2006. november végén kez-
dõdött meg az új épületszárny
építése a városközpontban, a
régi mûemlék épület mellett. Az
építés-elõkészítõ földmunkák
befejezésével, a pincetömb ki-
emelésével és a szigetelés el-
készültével lehetõvé vált az
alapkõ letétele, amelyre január
22-én, a magyar kultúra nap-
ján, ünnepélyes keretek között
került sor.

Az új épület átadási ünnep-
ségén Kállainé Vereb Mária
könyvtárigazgató köszöntõje
után a nagy számban megjelent
vendégek meghallgatták Petõfi
Sándor Balázs Árpád által meg-
zenésített, Szülõföldemen címû
versét Kapus Béla karnagy ve-
zényletével. Mindhárman a vá-
ros díszpolgárai.

A helyi Közgazdasági Szak-
középiskola diákjai elõadásában bölcs gondola-
tok hangoztak el irodalmunk nagyjaitól Gondola-
tok a könyvtárban, a könyvek, a könyvtár ünnepén
az emberrõl, a világról és a tudásról címmel.

Ficsór József polgármester a beruházás elõ-
készítésének, megvalósításának fontos eseménye-
it ismertette. Beszédében elmondta, hogy a vá-
rosi önkormányzat képviselõ-testülete 2005. áp-
rilis 14-ei ülésén döntött arról, hogy a Petõfi
Sándor Városi Könyvtár rekonstrukciójára és bõví-
tésére állami címzett támogatási igényt nyújt be.

A kormányzati támogatásnak köszönhetõen
2006. február 13-án a parlament kedvezõ dön-

tést hozott. A törvényjavaslatból Kiskunfélegy-
háza Város Önkormányzatának igényét 394 mil-
lió 259 ezer forint címzett támogatással jóvá-
hagyta, amelyhez 15%-ot, azaz 69 575 000 Ft-

ot az önkormányzat biztosít három év alatt. A
közbeszerzési eljárás eredményeként a négy pá-
lyázó közül a kiskunfélegyházi Elõszer Kft. sze-
repelt eredményesen közel 400 millió forintos
nagyságrendben tett ajánlatával. A beruházás
október 30-án készült el, a mûszaki átadási ün-
nepségen jelen volt Arató Gergely, az Oktatási
és Kulturális Minisztérium államtitkára is.

Az építkezés második üteme 2008-ban kez-
dõdik, közel 170 millió Ft áll rendelkezésre a
régi mûemlék épület teljes felújítására. A beru-
házás fontosságát kiemelve a polgármester el-
mondta, hogy a Hattyúház mûszaki állapota, a
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mûemlék épület jellege nem felelt meg a kor
követelményeinek. A teljes épülettömb 2008.
szeptember 30-ára készül el, ekkortól vehetik
birtokba a használók.

Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár fõigazgatója, az Informatikai és Könyvtári
Szövetség elnöke örömét fejezte ki az új kultu-
rális intézmény átadása alkalmából. Emlékeztet-
te a jelenlévõket arra, hogy tíz éve fogadta el az
országgyûlés a kulturális törvényt, benne a
könyvtári törvényt, amelynek eredményeként
komoly paradigmaváltás zajlott le az elmúlt egy
évtizedben. A könyvtárak már másként próbál-
nak szolgáltatni, a Gutenberg-galaxis mellett a
gyors tájékozódás lehetõségét is nyújtják hasz-
nálóiknak. Kiemelte, hogy az ünnepi pillanatok
mögött nagyon sok munka van, hiszen a könyv-
tár dolgozói másfél hónapon át dolgoztak azért,
hogy megnyíljon a könyvtár.

Ramháb Mária, a kecskeméti Katona József
Könyvtár igazgatója köszöntõjében hivatkozott
a két város közelségére. Kiskunfélegyházán is
régi álom valósult meg az új könyvtár megépü-
lésével. Fontosnak tartotta, hogy közös otthon
teremtõdött a városban az új könyvtár kialakítá-
sával, van már olyan hely, ahol összejöhetnek,
beszélgethetnek, tájékozódhatnak az emberek.
Bízik abban, hogy a helyi közösség központja
lesz továbbra is a könyvtár. Reméli, hogy sokan
keresik a könyveket a városi könyvtárban, a ba-
báktól az idõs korosz-
tályig. Köszönetét fe-
jezte ki a városnak,
hogy megragadta az
alkalmat és élt a cím-
zett támogatás lehetõ-
ségével. Biztatta a je-
lenlévõket, hogy hasz-
nálják a könyvtárat,
vegyék igénybe szol-
gáltatásait.

Kállainé Vereb
Mária könyvtárigazga-
tó örömét fejezte ki,
hogy Kiskunfélegyhá-
zán is új, a XXI. szá-
zadi igényeknek meg-
felelõ épület épült
meg. A beruházás
eredményeként sike-
rült elérni, hogy az

eddig mostoha körülmények között mûködõ vá-
rosi könyvtár nemcsak a város, hanem a kistér-
ség lakóit is igényes, kulturált körülmények
között szolgálja. Elmondta, hogy régen volt ilyen
nagy összegû kulturális beruházás a városban.
Megköszönte a tervezõ Farkas Mária és a kivi-
telezõ Elõszer Kft. munkáját.

A fenntartó a megépült korszerû könyvtárral
eleget tett az 1997. évi kulturális törvényben
megfogalmazott nyilvános könyvtári alapköve-
telményeknek: az intézmény mindenki számára
használható és megközelíthetõ, rendelkezik ki-
zárólagosan könyvtári szolgáltatások céljára al-
kalmas helyiségekkel. A jelenlegi bõvítéssel
összesen 365 m2-rõl 1635 m2-re nõtt az alapterü-
let, ideköltözhet 2008 nyarán a Petõfi téri raktár
és októberben a gyermekkönyvtár. Hangsúlyoz-
ta, hogy a könyvtári szolgáltatások hozzáférhe-
tõvé tételét a használók igényei szerint alakítot-
ták ki: megváltozott nyitva tartással várják a
látogatókat.

Ezt követõen megköszönte mindazoknak az
intézményeknek, vállalkozásoknak és magánsze-
mélyeknek a segítségét, akik hozzájárultak a
költözés sikeres lebonyolításához és az átadási
ünnepség megszervezéséhez.

A könyvtáravató ünnepség a Vox Cumana
Kamarakórus mûsora után az épület bejárásával
zárult.

Kállainé Vereb Mária

Kll0801_3-46.pmd 2008.01.20., 20:5633




