Ők ültették azokat a fákat…
A szépkorúakat ünnepelte Zirc városa
– Amikor ránézünk a szépkorúakra, jusson eszünkbe, hogy az a környezet, amelyben
élünk, nekik köszönhető. Ők neveltek minket, megtanítottak a szépre, jóra. Ők építették
azokat a házakat, amelyekben élünk, ők ültették azokat a virágokat, amelyeknek a
szépségében gyönyörködhetünk, azokat a fákat, amelyeknek a gyümölcseiből ehetünk –
mondta Idősek Nap-i köszöntőbeszédében Ottó Péter polgármester.
Az ünnep üzenetéről elmerengve úgy fogalmazott: legalább ilyenkor álljunk meg egy
szóra, legyünk együtt, kicsik, középkorúak, szépkorúak. Emlékezzünk, és gondoljunk arra,
hogy mi az, amit másképpen kellene csinálni a mindennapokban, hogyan tudnánk egymást
jobban megbecsülni. Köszöntése zárásaként a városvezető felolvasta Dsida Jenő „Az öreg óra
énekel” című versét.
A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium étkezőjében megrendezett ünnepségen
különböző generációk találkoztak. A műsort a legkisebbek, az óvodások kezdték, akik
mesével, verssel, énekkel, mondókával, jelenettel köszöntötték a néniket, bácsikat. Majd a
kicsit idősebbek folytatták, két ötödik osztályos tanuló, Vajcs Luca és Tárkányi-Nagy Roberta
humoros percei következtek. Az Elvito Ének És Táncegyüttes – Vincze Kittivel és Lakatos
Bencével – a táncdalfesztiválok világába kalauzolta vissza a publikumot, megadva az
alaphangot az estéhez. A műsorba a szépkorúak is bekapcsolódtak, Sashalmi Jánosné saját
versét olvasta fel, Szabó Pálné szájharmonikán játszott. Az ünnepségen köszöntötték Zirc
városának legidősebb lakóját, a 95 éves Bittmann Rudolfnét.
Takács Józsefné, a Veszprém Megyei Vöröskereszt Zirci Területi Szervezetének vezetője
köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki a rendezvény megvalósulásához bármilyen formában
hozzájárult. A mulatsághoz a talpalávalót Mészáros József biztosította.

Generációk találkozása: az óvodások kedves kis műsorral köszöntötték a szépkorúakat, még egy répát is
kihúztak közös erővel a földből

90 évesek köszöntése
Az Idősek Világnapja 1991-ben került bevezetésre, minden év október 1-jén ünnepeljük a szépkorúakat.
A kilencvenedik életévüket betöltőket azonban külön köszönti a város, amennyiben ezt kérik. Ennek
eljárása a következő: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az életkorának megfelelő összeggel jutalmazza a 90
éves állampolgárt, egyben megkérdezi, hogy kér-e köszöntést a települési önkormányzattól. Amennyiben
igen a válasz, az igazgatóság közli az adatokat a település jegyzőjével és megküldi az önkormányzat
részére a Magyarország miniszterelnöke által aláírt emléklapot. Az ünnepeltet a polgármester,
akadályoztatása esetén az alpolgármester köszönti a jegyzővel.

Kelemen Gábor

