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Szép, ünnepi ősze lehetett hatvanhat évvel ezelőtt Hajdúszoboszló kultúrabarát közönségé-

nek: 1950. október 21-én felavatták a kultúrházat, majd november 7-én átadták a városi 

könyvtárt. A két intézmény egy vadonatúj épületben kapott helyet, amely a kulturális kor-

mányzat, mindenekelőtt a város szülötte, 1949 tavaszáig államtitkári tisztséget betöltő Ko-

vács Máté hathatós támogatásával létesült. A művelődés otthona tehát több mint hat és fél 

évtizede látja el feladatát, teljesíti nemes misszióját. Teszi ezt a mindenkori népművelés- és 

könyvtár-politika elvárásaihoz, a helyi tanács, majd önkormányzat elgondolásaihoz igazodva, 

de mindenekelőtt a szoboszlói lakosok és az ide érkező üdülő vendégek igényeit, szükségle-

teit igyekezett kielégíteni. A sokáig ikertestvérként, majd 1996-tól egy szervezeti egységként 

működő, a fenntartó bizalmát mindvégig élvező intézmény valóban a művelődés otthona 

volt. Olyan közösségi hely, ahová szívesen jártak az emberek, ahol művelődhettek, tudásban 

gyarapodhattak, ízlésük fejlődhetett, kedvük és érdeklődésük szerint olvashattak, kelleme-

sen szórakozhattak, időnként kirándulhattak, vagy csak egyszerűen találkozhattak, beszél-

gethettek egymással. Itt bárkinek, felnőttnek és gyermeknek bensőséges élményekben lehe-

tett része. Gyakran életre szóló baráti kapcsolatok, sőt olykor nem is annyira titkoltan sze-

relmi szálak szövődtek. A sokféle lehetőség és a jól képzett népművelők, könyvtárosok 

együttes erőfeszítése számos emberi életet befolyásolt kedvező irányba, sokak pályafutásá-

nak szabott új irányt.  

A városi művelődési központ és könyvtár az egyetemes és a magyar nemzeti kultúra őrhelye, 

terjesztője, a lokálpatriotizmus egyik bázisa. Jellegzetes példája ennek az immár huszone-

gyedik évfolyamában járó, csaknem egyedülálló kulturális folyóirat, a Szókimondó. Más kez-

deményezései jó néhány esetben szintén országos visszhangot keltettek. Remek kiállítások, 

színházi vendégjátékok, előadóestek, népszerű könnyű- és komolyzenei hangversenyek zaj-

lottak a házban, több író-olvasó találkozónak is gyorsan híre ment. 

Senki, akinek csak kicsiny rálátása is volt a kettős intézmény munkájára, életére, nem vitatta: 

jó ideje kiérdemelte, hogy az épülete megújuljon. Ez tavaly év elején egy sikeres városre-

konstrukciós pályázat keretében meg is történhetett. Mindannyian láthatjuk, hogy a műve-

lődési központ és a könyvtár felújított, kibővített otthona tágas, világos, kényelmes, a számí-

tástechnika vívmányaival felszerelt, és – milyen jó kimondani – esztétikus. A régi-új épület-

ben az elkötelezett munkatársak folytatják az addigi eredményes munkát, kellő, a vendégek 

elismerését kiváltó módon. A statisztikai adatok már a felújítás utáni első esztendőben is 

imponálóak. A művelődési központban huszonnégy (24) művészeti és népművészeti csoport, 

tizennégy (14) klub, szakkör és kör működik, összesen csaknem ötszázötven (550) taggal, 

több mint ötszázötven (550) kiállítást, ismeretterjesztő előadást és egyéb rendezvényt szer-

veztek, és ezeken több mint kétszázhúszezer (220 000) résztvevő, látogató fordult meg. A 

könyvtár mintegy kétezer kétszáz (2200) olvasónak kínálja szolgáltatásait, több mint negy-

venháromezer (43 000) dokumentummal, köztük kétszáz (206) elektronikus információhor-



dozóval. Több mint ötvenhárom és félezer (53 500) könyvet és más dokumentumot kölcsö-

nöztek, a helybeni használatok száma meghaladja a húszezret (20 000). Mindez eléri, sőt 

néhány ponton alighanem meghaladja az országos átlagot.  

Hajdúszoboszló korosabb és fiatal lakosai, a fenntartó önkormányzat, a kulturális társintéz-

mények, a felügyeleti szervek és a hozzánk hasonló ritka vendégek is örömmel állapíthatják 

meg, hogy a városi művelődési központ és könyvtár tevékenységének sokrétű volta, magas 

színvonala méltó a névadó szellemi örökségéhez. Jóleső érzéssel nyújtjuk át az intézmény 

képviselőinek és dolgozóinak a Kovács Máté-emlékplaketteket. Szívből gratulálunk, és na-

gyon reméljük, hogy a munka töretlenül és sikeresen folytatódhat. Őszintén kívánjuk, hogy 

így legyen. 
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