Az Idősek Világnapja alkalmából Nyírbogát Önkormányzata is köszöntötte
a település idős lakóit
Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata az Idősek Világnapja alkalmából 2017. szeptember 30-án
ünnepséget szervezett, melyre meghívta a település minden 65. életévét betöltött lakosát. Dr.
Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester köszöntő beszédében elmondta: „ Már hagyománnyá vált
önkormányzatunknál, hogy az idősek világnapja alkalmából összejövünk, hogy kifejezzük hálánkat,
tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek
után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Társadalmunk tartóoszlopai Önök, az idős
emberek, azok a nyugdíjasok, akik megtanítottak bennünket szeretetben-hitben élni. Önök azok, akik
egy egész életet végig dolgoztak a szeretteikért, a családjukért.”
A rendezvényt megtisztelte Dr. Simon Miklós, térségünk országgyűlési képviselője, aki arra hívta
fel mindenki figyelmét, hogy a tisztelet és megbecsülés az év minden napján kijár az időseknek.
Ünnepségünkön a Nyírbogáti Mesekert Óvoda Micimackó csoportja látványos bemutatóját csodáltuk
meg. Bákonyi Evelin, Fülöp Hajnalka, Kardos Anna Sára és Rizsák Enikő 8. osztályos tanulók verssel
köszöntötték az ünnepelteket. Uri Izabella 4. osztályos tanuló népdallal, a 4. osztályos tanulók
néptánccal, Bujáki József a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium 10. évfolyamos diákja horton
technikán alapuló modern tánccal kedveskedett a jelenlévőknek.
Kovács Viktória tisztán csengő énekhangjával, operett előadásával varázsolta el a jelenlévőket.
A Nyugdíjas Egyesület tagjai nem csak ünnepeltek voltak, hanem részesei a programunknak. Ők ezen
a napon is bebizonyították, hogy rájuk mindig számíthatunk, énekhangjukkal megtelt a terem.
Az ünnepi műsor keretében önkormányzatunk külön köszöntötte 80. születésnapját ünneplő Fekete
Mihály bácsit, aki polgármester - jegyző asszonytól és képviselő úrtól átvehette az önkormányzat
képviselő-testülete ajándékát. További jó egészséget és boldog életet kívántak a születésnaposnak.
Köszöntöttük még a 40-45-65 éves házassági évfordulósokat. A köszöntők soraiba Szerencsi Imre
református lelkész, Terdik Mihály görög katolikus parochus és Horváth János plébános úr is
beállt, akik a Jó Isten áldását kérték rájuk, majd együtt elénekeltük az „Éljenek soká, számos éven át!”
kezdetű éneket. Voltak, akik a meghatódás könnyeivel küszködtek.
Önkormányzatunk azokról az idős emberekről sem feledkezett meg, akik az Egyesített Szociális
Intézmény lakói, Őket az idősek otthonában vidította fel Lakatos Norbert tangóharmonikájával.
Ünnepségünk végén pedig a jelenlévő szép korú vendégeink szívét örvendeztette meg, majd
tangóharmonikával átkísérte az időseket az általános iskola aulájába, ahol egy finom ebéd kíséretében
tovább folytatódott a vigadalom.
Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó polgármester asszony kötelességének tartja a tisztességben
megöregedett nyírbogáti lakosok köszöntését, megünneplését. Minden szép korú hölgynek és úrnak
azt kívánta, hogy az élet minden egyes napján érezzék, hogy nem hagyjuk magukra őket, hogy minden
fontos dologban igényt tartunk tanácsaikra, hogy az élet minden napján számítunk segítségükre.
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