Tisztelt egyesületi tagok!
Kedves Vendégek!
Születésnapot ünneplünk. A Hejőbábai Nyugdíjasok Őszirózsa Egyesülete tizedik
születésnapját.
Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy részese voltam a születés pillanatától a 10
év hétköznapjainak, ünnepnapjainak.
Mozgalmas volt az elmúlt tíz év. Tele sok-sok örömteli pillanattal, közös emlékekkel,
együtt eltöltött élményekkel. A mindennapok velejárói voltak a gondok, a
szomorúság, egy-egy tag távozása vagy elvesztése miatt és egészségügyi gondok
miatt. Tíz évvel ezelőtt, amikor Baráth József nyugdíjas elnök irányításával
megalakult a klub, sokan nem hittek abban, hogy ez az egyesület, ma tíz év után is,
ezen ünnepi asztalnál ülve ünnepli a tizedik születésnapját. Én személyesen is hittem
benne, hogy képesek lesznek együtt maradni, összetartani , felépíteni és megtartani
egy közösséget. Nagyon sok közös élmény, jó dolog történt az elmúlt tíz évben.
Együtt ünnepelték a névnapokat, születésnapokat, házassági évfordulókat, együtt
kirándultak, rendeztek közös összejöveteleket farsangkor, nőnapkor, karácsonykor,
szilveszterkor. Kirándultak, közös színházlátogatáson, vacsorákon vettek részt.
Részesei voltak a község kulturális életének.
Nem volt olyan községi rendezvény, ahol a nyugdíjas klub ne vette volna ki a részét
vagy szerepléssel, vagy a jelenlétükkel. Szerepeltek, táncoltak, énekeltek,
koszorúztak. De nemcsak a község életében vállaltak szerepet, hanem eljártak
rendezvényekre, versenyekre, főző versenyekre. Sokat tettek és tesznek azért, hogy a
hagyományokból kicsit átörökítsenek.
Kiválóan és jól együttműködtek a községben az intézményekkel, egymás
rendezvényein részt vettek. Még emlékszünk arra az évekre, amikor az óvoda vagy
iskola karácsonyi műsorán, egy színpadon álltak a legifjabbak és a legidősebbek.
Amikor hagyományteremtő céllal mesét olvastak vagy faragni tanították a
legkisebbeket.
A községben nem volt olyan esemény, falunap, családi nap vagy nemzeti ünnep,
amikor ez a kiscsapat, valamilyen formában ne lett volna jelen. Az egyházakkal, a
civil szervezetekkel élő kapcsolatot ápolnak. Mindig, mindenkor és mindenben
lehetett számítani rájuk. Az elmúlt tíz évben nem tudtam olyat kérni, amire ők nemet
mondtak.
Tisztelt Ünnepeltek!
Boldog születésnapot kívánok!
A következő évekre jó egészséget, ugyanilyen fiatalos lendületet, jó kedvet, sok- sok
örömteli pillanatot, boldogságot, erőt, egészséget.
Maradjanak meg nekünk, velünk, hogy még nagyon sokáig köszönthessük önöket.
Köszönjük, hogy részesei lehetünk az ünnepnek.

