
Idősek napja 2012. 

Tisztelettel és meleg szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket a 

mai ünnepségünkön. 

Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk 

azért, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és 

szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után 

köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. 

Az idősek napján had köszöntsem Önöket néhány gondolattal a 

szeretetről: 

Mi emberek furcsa lények vagyunk. Tudunk örülni, sírni, 

dühöngeni, de a legfontosabb, hogy szeretni tudunk. 

Szeretni a legcsodálatosabb dolog a világon. Mindegy, hogy 

szeretetről vagy szerelemről beszélünk, de szeretni a legnagyobb 

öröm. Tudni azt, hogy vannak emberek, akik fontosak számunkra, 

az is egy csoda.  

A szeretetben a legjobb dolog adni: ölelést, csókot, tanácsot, 

mindegy mit, csak szívből szóljon.  

A szeretet végtelen és határtalan. Minden ember tudja, hogy szeretet 

nélkül  nem lehet élni.  

Oly kicsi a szív, hogy fér bele mégis ennyi szeretet? Nem lehet tudni, 

de nem is ez a lényeg: Hanem, hogy adjunk meg mindent 

szeretteinknek, hisz ha mi adunk, kapunk is, és így lesz teljes a világ, 

együtt szeretetben. 

Egy bölcs mondás miszerint : 

A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legerősebb 

kötőképessége, és a legnagyobb teherbíró ereje.  

 

Pál 1. Levele a Korintusiakhoz az alábbiak szerint szól: 

„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet 

nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem 

keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. 

Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent 



elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha 

el nem múlik...”    

„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a 
világ nem vele kezdődött.” (Sütő András fogalmazta meg ezeket a szép 
gondolatokat)  

A mi világunk Önökkel: apáink, nagyapáink életével, munkásságával 
kezdődött. Önök építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi 
generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Mindennapi 
munkánkhoz az elődök példáiból meríthetünk erőt, hitet és bátorságot. 
Sokan mondják az idősek közül, hogy megették már a kenyerük javát. Én ezt 
úgy gondolom, megtették, amit várt tőlük a család, a nemzet s most már a 
pihenés éveit töltik. 
Aktívan és passzívan, anyai gondokkal, gyengülő egészséggel, a gyerekek, 
unokák nyújtotta örömökkel, borúval-derűvel morzsolják a lassúbbodó 
tempójú napokat. 
Mi, mindnyájan, akik ma jelen vagyunk ezen az ünnepségen, kívánjuk 
Önöknek, hogy a több évtizede közösen kiválasztott úton haladjanak tovább 
jó egészségben. 

E gondolatokkal Kívánok Önöknek a varsányi önkormányzat képviselő 

testülete, és a Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében nagyon jó egészséget, 

hosszú boldog életet. 

Kívánom, hogy érezzék környezetük figyelmét, családjuk szeretetét.  

Kérem fogadják következő összeállításunkat olyan szeretettel, mint 

ahogy ennek bemutatására készültek a Muskátli hagyományőrző 

csoport tagjai és az Iglice Néptánccsoport. 
 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 

 
Pintérné Kanyó Judit 

polgármester 


