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Náluk jártunk

Dombormű őrzi dr. Szabó Miklós emlékét
A Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola díszkerítésénél 2019. június

7-én, péntek délelőtt leplezték le dr. Szabó Miklós emléktábláját. Együtt
emlékezett és ünnepelt a város, a család, a barátok és a munkatársak.

„Újabb domborművel gazdagodott Hajdúdorog történelmi események tár-
háza és arcképcsarnoka.” – fogalmazott köszöntőjében Simon Istvánné, a
Görög Demeter Művelődési Ház vezetője.

Emlékeztetett, hogy dr. Szabó Miklós ügyvédként és a Fehér Bot
Alapítvány elnökeként egyaránt elkötelezett volt a vak és a gyengénlátó

közepén. Ezután Veszprémfajsz határába, Baláca-pusztára mentünk, ahol
egy római kori gazdaság épületeivel és tárgyaival ismerkedtünk meg egy
szakavatott, fiatal régésznő magyarázatain keresztül. Bár már 1906-ban
rábukkantak az első leletekre, ilyen szép, látogatható formában csak néhány
éve működik a múzeum. Óriási a terület, van még bőven felfedeznivaló régé-
szeti emlék. Hallatlanul érdekes volt minden, a relatíve nagy ház falaitól és a
mozaikoktól kezdve, az oszlopfőkön és szobrokon keresztül a használati tár-
gyakig. Mindezeknek tapintással történő felfedezésére is lehetőségünk volt.
Ezután Balatonfüredre ereszkedtünk le, ahol kétórás szabadidő után egy
rövid, vezetett sétát tettünk a reformkori Füreden. Voltak, akik a kisvonattal
utazták körbe a várost. A Jókai-ház, a klasszicista Kerek-templom, Blaha
Lujza, a nemzet csalogányának villája után a híres Horváth házat néztük
meg, majd felkerestük a Kossuth forrást, és megcsodáltuk a Szívkórház épü-
letét. Felemlegettük az Anna-bálokat is. A Balaton partján a Tagore sétányon
Melocco Miklós Deák emlékművét tekintettük meg, majd a Nobel-díjas tudó-
sok által ültetett fákat, és a sétány névadójának, az indiai filozófus-költőnek,
Tagore-nek szobrát, valamint a Gandhi emlékművet.

Öt órakor indultunk vissza, így a tervezett időpontra érkeztünk Budapestre.
Az idegenvezető részletes magyarázatai és a láttatás révén sok hasznos
információhoz, élményhez jutottunk ezen az úton is. A Szerencsejáték Zrt.-
nek és a Nemzeti Alapítványnak külön köszönjük az anyagi támogatást,
amely nélkül nem tudtuk volna ezt a tartalmas programot realizálni és ennyi
helyszínt felkeresni.
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embertársai rehabilitációja iránt. 2015-ben, 66
éves korában hagyta el a földi világot, és 2019.
június 7-én ünnepelte volna 70. születésnapját.

Az ünnepélyes avatáson Czifráné dr. Urgyán
Ilona jegyző méltatta a 2011-ben Hajdúdorog
Város díszpolgárává választott ügyvéd mun-
kásságát. Rózsa Dezső, dr. Szabó Miklós barát-
ja, emlékező gondolataiban így fogalmazott: „A
mai nap bizonysága annak, hogy ez a város
szereti polgárait, hiszen a legszebb dolgot
teszik, amikor emléket állítanak az utókor szá-
mára.”

Dr. Szabóné Fodor Julianna, dr. Szabó Miklós
felesége is hangsúlyozta beszédében, hogy
férje – elismerései között – talán a Hajdúdorog
Város díszpolgári címére volt legbüszkébb, hiszen a közügyekben is aktívan
részt vállalt, mint önkormányzati képviselő, sőt ügyvédi praxisában is mindig
a polgárokat, sorstársakat szolgálta.

Köszönet illeti Csige Tamás Hajdúdorog polgármesterét, hiszen az emlék-
tábla finanszírozásával méltó emléket állított a Fehér Bot Alapítvány néhai
elnökének munkásságáért, közügyekben végzett munkájának elismerése-
ként.

Karcagi Márta művelődésszervező


