
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket! 

Engedjék meg, hogy külön köszöntsem Veréb József volt polgármester urat, dr. 

Csimma Ferenc háziorvosunkat, Kovács Andrásné Marikát, Hajnal András 

tiszteletes urat, Kiss Zoltán jegyző urat, illetve képviselő társaimat. 

 Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, 

hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket a 

közöttünk élő szépkorúak iránt. 

 Október elseje az idősek világnapja. 28 évvel ezelőtt 1991-ben tartották az 

első ilyen ünnepnapot világszerte az Egyesült Nemzetek Szervezete jóvoltából. 

 Ma enyém a megtiszteltetés, hogy Vatta Község Önkormányzata és 

képviselőtársaim nevében köszöntsem Önöket az Idősek Napja alkalmából. Az  

itt jelenlévő vendégeink mind-mind hosszú, több évtizedes, küzdelmes 

munkáséveket hagytak már maguk mögött, így méltán megérdemlik az 

ünneplést. Nekünk, a következő generációnak pedig szívből jövő kötelességünk, 

hogy ezt a napot piros betűs ünneppé tegyük mindannyiunk közös naptárában, és 

hagyományként, tradícióként adjuk tovább gyermekeinknek. 

 A mindennapok harcaiban hajlamosak vagyunk megfeledkezni alapvetően 

fontos dolgokról: az örömről, a szeretetről, a boldogságról. Ezek az alapfogalmak 

különösen fontosak a mi korosztályunk számára. 

 Azt gondolná az ember, hogy a boldogság fogalmába nagy dolgok 

tartoznak. Pedig ez életünk csupa apró örömökből és boldog pillanatokból áll 

össze egyetlen egésszé. 

 A kor előrehaladtával egyre fontosabb az ember számára, hogy 

biztonságérzete legyen. Ezt egy társ vagy család, esetleg a barátok, kisebb 

közösségek adhatják meg számára. Az egymáshoz tartozás érzelmileg gazdagít 

bennünket. Ilyen emberi kapcsolatokban tapasztalható meg az egyik 

legnemesebb érzés: a másoknak szerzett öröm szépsége. Nagyon jó ajándékot 

kapni, de örömet szerezni sokkal jobb. 



 Az örömszerzéshez nem kell mindig pénz. Ahhoz elég az egymáshoz való 

figyelmesség, akár egy vigasztaló jó szó, egy kilesett óhaj, vagyis bármi – a 

lényeg az, hogy öröme teljék benne annak, aki kapja, mert aki adja, annak már a 

lelkét is ünneplőbe öltözteti a jóra való törekvés. 

 Kívánom, hogy legyen ez a mai ünnepi alkalmunk is örömteli. Mi, akik 

készültünk rá, mind-mind örömmel tettük. És bízom abban, hogy az ünnepeltek 

is örömmel fogadják mai rendezvényünket. 

 Az ebben a teremben ülő szépkorúak hordozzák generációkon keresztül 

azokat a tapasztalatokat, hagyományokat, melyek be vannak kódolva 

valamennyiünk génjeibe. Figyelnünk kell Önökre, hiszen önök azok, akik 

végigélve egy örömökben és küzdelmekben teli életet, az idős kor bölcsességével 

már helyre tudják tenni a dolgokat és tudják mi az a jó, amit tovább kell adni, és 

mi az a rossz, amit el kell kerülni az utánuk jövő generációknak. 

 Nekünk, a ma még aktívan dolgozóknak, az a feladatunk, hogy idős 

embertársaink számára olyan életkörülményeket biztosítsunk, mely lehetővé teszi 

számukra, az öregkorhoz méltó derűs életet. A család gondoskodása mellett az 

önkormányzatnak és a helyi civil társadalomnak is mindent meg kell tennie azért, 

hogy a megérdemelt pihenés éveiben megkapják mindazt a támaszt, mely 

megszépítheti, teljesebbé teheti napjaikat és érezzék, fontos részei az életünknek 

és nem hagyjuk magukra Önöket. 

 Úgy kell dolgoznunk, hogy érezzék, fontosak számunkra, és tudják azt is, 

hogy a mindennapokban mi is mindig számítunk bölcsességükre. 

 Őszinte szívvel kívánom, hogy az Önök felé fordulás, a szeretet, a figyelem 

ne csupán ezen a napon adassék meg az Önök számára. 

 A szeretet nem anyagi lehetőség függvénye, ahogyan a törődés, az 

odafigyelés sem. 

 



 Kívánom, hogy minden napjukat aranyozza be valami, amire szívesen 

gondolnak vissza, amikor este álomra hajtják a fejüket, ami erőt ad a nehezebb, 

betegesebb napokat is elviselni. Kívánok szerető gyerekeket, vidám unokákat, 

egészséges napokat, törődést mindannyiuknak!  

 Engedjék meg, hogy megragadjam az alkalmat és köszöntsem Vatta község 

legidősebb nénijét, aki a teremben is a legidősebb Jónás Jánosné Manci nénit, aki 

1925.09.21-én született, most 94 éves. 

Köszönteném községünk legidősebb bácsiját is Szabó Sándort, aki 1930.09.24-én 

született most 89 éves:  sajnos ő nem tudott eljönni. 

A teremben a legidősebb férfi Kerekes József, aki 1937.12.02-án született 

És van egy különleges vendégünk Kovács Andrásné: Marika, aki 50 évvel ezelőtt 

1969 szeptemberében kezdett el nálunk dolgozni az orvosi rendelőben, engedjék 

meg, hogy ez alkalomból őt is köszöntsem. 

A világon a legfontosabb az egészség ezt nem lehet megvenni nagyon 

vigyázzanak rá. 

Köszönöm a figyelmüket! 

 


