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Kedves Olvasó!

„Ez országgyűlésnek hivatása a hazát megmenteni.
Oly komoly, oly nagyszerű hivatás, melynél a nemzet 
élete, halála percektől függ.
Elébb egy nagy dolog vár reá. Meg kell a hazát men-
tenie. Magyar név becsületét fenntartania; tekinté-
lyét megalapítani, szabadságát és önállóságát meg-
szilárdítania, hogy sem ármány, sem árulás, sem vak 
szenvedély, sem hódítási vágy ne merjen hozzányúlni.
A nemzet képviselőinek mindenekelőtt fe
kell emelkedniük a körülmények színvonalára.”

Kossuth 1848. július 3-án vetette papírra fenti 
gondolatait, amikorra már győzedelmeskedett a 
forradalom. Bécs ugyan elfogadta a követeléseket, 
felelős kormányt nevezett ki, hazánk maga mögött 
hagyhatta a feudalizmust, és elkezdték lerakni a 
modern Magyarország alapjait, azonban ezzel egy 
időben támogatni kezdte a magyarok ellen fellépő 
nemzetiségeket, s készült országunk letámadásá-
ra, a visszarendeződésre. Nemzetközi segítséggel 
vérbe fojtották szabadságharcunkat, ugyanakkor 
nem lehetett meg nem történtnek nyilvánítani azt 
a közel másfél esztendőt.

Március 15-én tehát nemzeti ébredésünket, a 
magyar szabadságot ünnepeljük. 171 éve ezen a 
napon tört ki Pesten a forradalom. Európa és a 
világ ránk figyelt, mert bár több városban is hason-
ló események zajlottak, a legtovább mi magyarok 
tartottunk ki.

Hálával tartozunk a márciusi ifjaknak, mert 
bátrak voltak, s ugyanilyen hálával gondolunk a 
szabadságharc hőseire, nemzetünk bölcs vezetői-

re, hiszen mindannyian az önálló magyar nemzet 
megteremtéséért harcoltak. Ők ugyan nem élhet-
ték meg a szabad Magyarország megszületését, de 
rengeteget tettek azért, hogy az elmúlt évszázad 
utolsó tizedétől már egy valóban önálló, szuve-
rén nemzet tagjaiként élhessünk. Külön köszönet 
a gondviselésnek, azért a kitüntetett figyelemért, 
hogy a mi életünkben valósult meg mindez. Az 
1990 előtt elhunyt generációk csak álmodoztak a 
szabadságról, legjobbjaink harcoltak is érte, való-
ságos tapasztalatuk viszont nem volt, nem lehetett.

A Hajdúsági Tükör kezdettől fogva feladatá-
nak tekintette az értékek közvetítését, a helyi és a 
hajdúsági tehetségek bemutatását. Lapunk immár 
12. éve van jelen, gazdagítva városunk és a térség 
kultúráját és természetesen tömegtájékoztatását.

Március 15-e a Szabad Sajtó Napja is, ami szá-
munkra kiemelt jelentőségű. Manapság, amikor az 
álhírgyártás nemzetközi gyakorlattá vált, külön-
leges olyan lapot, médiumot olvasni, nézni, amely 
nem a bulvárosodás irányába mozdult el.

Bízom benne, hogy a Hajdúsági Tükör hozzá-
járul szellemi épülésünkhöz, napjaink bonyolult 
folyamatainak megértéséhez és vidékünk értéke-
inek feltárásához.

Köszöntöm tehát Önöket nemzeti ünnepünkön, 
idei első megjelenésünk alkalmából pedig jó egész-
séget, vidám esztendőt kívánok mindannyiuknak!

Kiss Attila
polgármester
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