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Tisztelt Olvasó!

Szeretettel köszöntöm a Hajdúsági Tükör karácso-
nyi számában. Lapunk kilenc éve, lassan egy évtize-
de van jelen a Hajdúság és a magyar kultúra életé-
ben. Nem könnyű időszakban indultunk el, hiszen 
akkoriban a gazdasági világválság mellett hazánk is 
pénzügyi és szellemi mélyponton volt. 

Ma egy fejlődő, szépülő országban élünk, amely 
kezdi visszaszerezni egykori helyét az európai nem-
zetek sorában. Ezen nemzetek egy része ugyanak-
kor elvesztette gyökereit, régi értékeit, s mivel Euró-
pa vezető hatalmairól van szó, így egész földrészünk 
szenved az ő hibás gondolataiktól. 

Ha visszatérnének eredeti hitvallásukhoz, talán 
ismét jó irányba mennének dolgaink. Azok a nemze-
tek, közösségek fognak fennmaradni, akik mai zűr-
zavaros világunkban is meg tudták őrizni saját arcu-
kat. Természetesen a fejlődésnek nem szabad ellen-
állni, azonban az nem állhat a múlt tagadásából, a 
hagyományos értékek elutasításából. A múlt, a gyö-
kerek egyoldalú elutasítása önmagában még nem fej-
lődés, nem előrelépés, ahogyan az azokhoz való gör-
csös ragaszkodás sem vezet sehová.

Most karácsony jön, ünnepeljük együtt Jézust, az 
újjászületést. Ne legyen lelkiismeret-furdalásunk: sen-
kit sem sértünk azzal, hogy saját szokásaink szerint 
élünk, saját ünnepeinket megüljük. Mi sem sérel-
mezzük azt, ha más népek, más kultúrák ugyanezt 
teszik. Legyünk büszkék eredményeinkre, értékeink-
re, és fogadjuk el a másokét is! Ez élteti évszázadok 
óta a világot és Európát egyaránt. Nem kell új dol-
gokat kitalálni, csupán a korábbi, jól bevált „receptet” 
kell elővenni. Ha ezt belátja kontinensünk vezetése, 
sokkal szebb és normálisabb jövő áll előttünk, mint 
ami jelenleg felsejlik.       

Weöres Sándor soraival kívánok boldog ünnepeket 
valamennyi olvasónknak és szerzőnknek.

Köszöntlek, karácsony
Fagy-csillagos éje,
Megdermedt napkelte,
Szürke madár röpte,
Új esztendő közelsége
Mikulás hónapja.
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