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Tisztelt Olvasó!

Szeretettel köszöntöm a Hajdúsági Tükör már-
ciusi számában. Lapunkat 11 éve alapítottuk azzal a 
szándékkal, hogy a város és a Hajdúság tükre legyen.

Az itt élő emberek évszázadokon keresztül a 
mezőgazdaság művelését fejlesztették magas szín-
vonalra, majd az oktatás és a kultúra területén is 
letették névjegyüket. Mi – a mai generációk – már 
olyan városban élünk, ahol nemcsak kitűnő isko-
lák – intézmények működnek, de egyetemi kar és 
világszínvonalú ipari termelés is jellemzik minden-
napjainkat.

Hajdúböszörmény élhető város, nem ígér többet, 
mint amit adni tud. Ugyanúgy, ahogy az itt élők.

Nálunk mindig is a tettek, a cselekedetek szá-
mítottak, a nagyotmondást mosolyogva, legyintve 
fogadták. Kötelesek vagyunk városunk öröktől fog-
va létező tisztaságát, a föld gazdagságát megőrizni. 
A jónak tűnő, de átgondolatlan, vagy pillanatnyilag 
kecsegtető lehetőségek sem szabad, hogy megté-
vesszenek. Lakókörnyezetünk, életterünk nem egy 
kísérleti laboratórium, ahol a rosszul sikerült pró-
bálkozások után visszatérhetünk az eredeti ötle-
tekhez. A környezetszennyezés, a természeti viszo-

nyokba való fölösleges beavatkozás helyrehozha-
tatlan károkat okozhatnak.

Térségünk évszázadokig nemzetünk és kon-
tinensünk éléstára volt. Így nézzünk és gondol-
junk a földre, a tájra! A tömegtermelés, a fogyasz-
tás önmagáért való magasztalása egy ideig eltérí-
tett bennünket hagyományos értékeinktől, azon-
ban ma már egyre nagyobb szerepet kapnak a ter-
mészetes növénytermesztés és állattartás és egy-

általán a környezettudatos magatartás gondolata.
Hajdúböszörmény első írásos említése 1248-

ból származik, vagyis az idén 770 éves városunk. 
Mezővárosi létünk és a hajdúkiváltságolás mind 
történelmi tények és emlékek, amelyek erősítik a 
kötődésünket, identitásunkat. Ez adja kitartásunk, 
erőnk legjavát.

A március nekünk, magyaroknak a tavasz, az 
újjászületés mellett a szabadság élményét hozza el. 
Évről évre megállunk, visszaemlékezünk és tisztel-
günk a márciusi ifjak történelemformáló tette előtt. 
Akkor csupa bizakodás és tettvágy volt a levegőben, 
világmegváltó terveket fogalmaztak meg. Azóta 
több traumán esett át nemzetünk, amely néha pesz-
szimistává tesz, ugyanakkor mégis kizárólag az elő-
retekintés és a hit visz tovább bennünket.

Bízzunk mi is a jövőnkben, magunkban és 
közösségünkben!

Az előttünk álló sorsfordító napokra és hetekre 
bölcsességet, józanságot kívánok mindannyiunknak.
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