Autóbuszos kirándulás a hajdú városokba és Nyíregyházára
Szeptember 15-16.–án került sor - Arday Lajos túraszakosztály-vezető szervezésében - a valamennyi hajdúvárost és
Nyíregyházát érintő kétnapos autóbuszos kirándulásra.
Az első város, amit felkerestünk, a közel 24 ezer lakosú Hajdúszoboszló volt. I. Géza fejedelem adománylevelében
említik e települést először 1075-ben. 1606-ban ide és hat másik hajdúvárosba telepíti le Bocskai István fejedelem hajdúit,
akiknek nemesi címet adományoz. A török dúlás során a település elnéptelenedik. A vár falmaradványainál, ill. a
belvárosi református templom megtekintésével kezdtük a városnézést, majd az óvárosi főtéri séta után felkerestük a
fürdővárosi városrészt. 1925-ben olajkeresés közben találtak a hévízre, amire alapozva Magyarország - Budapest és Hévíz
után - harmadik legnépszerűbb fürdővárosa alakult itt ki.
Ezután a Debrecen melletti Bocskai-kertben egy csárdában babgulyással vártak bennünket ebédre. A kis pihenő után
indultunk is a közel 13 ezres Hajdúhadházra, ahol Hajdú-Bihar megye legnagyobb roma közössége él. A város lakosainak
11 %-a cigány nemzetiségű. A Bocskai tér megtekintése után elmentünk a dr. Földi János Kéttannyelvű Általános és
Alapfokú Művészeti Iskolába, amelynek falait nagyméretű pannók díszítik.
Innen utunk a ragyogó kiránduló időben a hajdúvárosok fővárosába, a több mint 31 ezres Hajdúböszörménybe vezetett,
ahol megtekintettük mindkét református templomot helyi idegenvezetőinkkel, és sétát tettünk a város gyönyörű főterén,
ahol a kirándulás résztvevőiről csoportkép is készült.

Megtudtuk, hogy már 1248-ben okmányokban említik a települést Nagyböszörmény néven. A hajdúk 1609-ben történt
betelepítésével változik meg a neve. A böszörmény a középkorban itt élő mohamedán vallású bolgár-török etnikumú
lakosság neve volt.
A kirándulás a több mint 9200 lakosú Hajdúdorogon folytatódott, ahol megtekintettük az 1660-ban épült görögkeleti
székesegyházat, ahol épp egy esküvő szertartása zajlott. Az 1639-től városi rangú település 1886-ban lemondott városi
rangjáról, s 1989 óta nyerte el ismét a városi címet.
A napot a 19 ezres Hajdúnánás emberekkel teli főterén folytattuk, ahol éppen vendégművészek léptek fel egy
rendezvényen a Bocskai téren felépített színpadon. Az ünnepi kavalkádot és a koncertet nem sokáig élvezhettük, mert egy
rövid zápor kergetett vissza bennünket buszunkba. A főtérről az 1962-ben létesült, a külföldiek által is kedvelt
hajdúnánási gyógyfürdő területén lévő Korona szállóba indultunk tovább. Mire oda megérkeztünk, szerencsére az eső is
elállt, s a szobák elfoglalása után az este nyolcig nyitva tartó strandfürdő nyitott medencéiben lubickolhattunk. A
szállodánkkal szomszédos étteremben egy kései vacsorával fejeztük be jó hangulatban napunkat.
Másnap a reggeli után továbbindultunk Nyíregyháza-Sóstóra, ahol volt időnk a vadaspark alapos bejárására, majd
elmentünk a tóig, s megnéztük a sóstói fürdőváros nevezetes épületeit és a már nem működő kisvasut megmaradt részét a
mozdonnyal. Ezt követően nyíregyházi városnézésen vehettünk részt, s a történelmi belváros egyik éttermében
elfogyaszott ebéd után indultunk haza Budapestre. (Illés Mihály)

