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Polgármesteri köszöntő
Tisztelt Olvasó!
Szeretettel köszöntöm a Hajdúsági Tükör
idei első számában! A tavasz számunkra másfélszáz esztendeje a természet kibontakozása mellett évről évre a szabadság élményét és ünnepét hozza el.
Március 15-e a magyar és a világtörténelem
legszebb fejezetei közé tartozik, nemzetünk tagjai a mai napig legkedvesebb ünnepüknek tartják.
A szabadságharc hősei példaként szolgálhatnak
a mai generációk számára a küzdelem, a kitartás és sok más tulajdonságuk alapján.
Az ezredforduló táján fogalmazódott meg az
igény, hogy a legnagyobb hajdúváros alapítson
folyóiratot, amely idővel akár az egykori hajdúkerület településeinek lapja is lehet. Nem sokkal később el is indítottuk az idén immár kilencedik évébe lépett Hajdúsági Tükört. Hajdúböszörménynek gazdag sajtótörténete van: a kilencszázas évek elejétől a városnak folyamatosan volt
saját lapja, a rendszerváltozás után a hetilap mellett megjelent a sugárzott televízió és rádió is, az
ezredfordulón a város honlapot indított, majd
néhány évvel később megalapítottuk a Hajdúsági Tükör folyóiratot.
Városunkban hagyomány, hogy március 15-én
nem csupán nemzeti ünnepünkre emlékezünk,
hanem a magyar sajtó napja alkalmából köszöntjük a helyi média munkatársait. A Városi Televízió 1996 márciusában sugározta első műsorát, így
húsz éve már intézményesült formában örökítjük
meg mozgóképen városunk történéseit és értékeit.
Isten éltesse sajtómunkásainkat!
Bízzunk benne, hogy a jövőben városunk
töretlen fejlődéséről és szépüléséről tudnak majd
beszámolni. Ehhez azonban összehangolt, tudatos munkára van szükség. Mindenki a saját területén tehet ezért a legtöbbet.
Azon meglévő értékeinket, amelyekre a legbüszkébbek vagyunk, elődeink áldozatos munkájukkal hozták létre. Településszerkezetünk,
utcáink, közterületeink képe, az elmúlt évszázadok felhalmozott tudásanyaga, csak néhány
dolog a sok közül. Ezek vesznek körül, ebben
éljük mindennapjainkat, nekünk természetes
közeg, de a valóságban őseink méterről méterre,
betűről betűre küzdöttek, mert ellenkezés – hol
felülről, hol belülről – mindig volt.
Ma rajtunk a sor, hogy az utánunk jövő generációk számára is látható, érzékelhető értékeket
teremtsünk.
A tervek készen állnak, a megvalósítás időszaka következik.
Kívánom, hogy minél többen éljük át ezek
megvalósulását, s hogy együtt örüljünk váro
sunk, térségünk és országunk újjászületésén.
Kiss Attila
polgármester
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