
Szép korúak köszöntése 

  

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!  

 

Tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött ma a Csíkszentdomokosi 

polgármesteri hivatal dísztermébe a szép korúak ünnepére! Különös tisztelettel köszöntöm a 

meghívottainkat, a szép kort megélt ünnepeltjeinket. Azt kívánom, hogy idős napjaikban 

védje és oltalmazza a Csíksomlyó-i Boldogságos Szűz Mária.  

 

Hála és öröm van a lelkemben, hogy szólhatok Magukhoz. Isten áldását kérem 

szüleimre, rokonaimra, óvó nénimre, tanáraimra, rokonaimra, szomszédjaimra és minden 

csíkszentdomokosi szép kort megélt ünnepeltre. Most a nyolcadik alkalommal köszöntjük a 

szép korúakat, és erre a napra az elmúlt hetekben sokat készültünk. Örülünk annak, hogy 

találkozhatunk, és együtt hálát adhatunk a jó Istennek minden egyes napért évért és a sok 

évtizedért. 

 Pasca Szilárd segédlelkészt kérem arra, hogy adjon áldást és kérjük együtt a 

Mindenható Isten kegyelmét. 

 Fogadják szeretettel Karda Róbert polgármester köszöntőbeszédét. 

 A Márton Áron Általános Iskola részéről az igazgatónőt Veress Anna-Arankát kérem, 

hogy ossza meg velünk gondolatait.   

 A nyugdíjasok közössége ebben az évben is lelkesen készült György Irma tanítónő 

irányításával. Fogadják őket is nagy szeretettel.  

A mai nap szervezéséért köszönet és elismerés illeti a polgármestereket, polgármesteri 

hivatal munkatársait, az iskola igazgatóságát, a csíkszentdomokosi Közbirtokosság vezető 

tanácsát és a tanácsosokat. Isten fizesse meg minden törekvésüket. 

Kedves Szép korúak! Fogadják szeretettel a szerény ajándékot, amivel a szervezők 

megajándékozzák az ünnep alkalmával. 

Isten tartsa meg, áldja meg és védelmezze idős napjaik minden percében.  

    

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! 

 

Kalamár Mária, 

2019. október 20, polgármesteri hivatal díszterme  



Szép korúak köszöntése 

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök Mindenkit! 

 

Túrmezei Erzsébet sorait olvashatják a kártyán és onnan idézek az ünnep alkalmával:  

„Most nem sietek, 

most nem rohanok, 

most nem tervezek, 

most nem akarok, 

most nem teszek semmit sem, 

csak engedem, hogy szeressen az Isten. 

Most megnyugoszom, 

most elpihenek 

békén, szabadon, 

mint gyenge gyerek, 

és nem teszek semmit sem, 

csak engedem, hogy szeressen az Isten.” 

Szeresse, védje és áldja meg az Isten mindannyiukat.  

 

Fogadják szeretettel a Márton Áron Általános Iskola diákjait, akik szívvel-lélekkel 

készültek a mai ünnepre – Deák Szidónia zenetanárnő irányításával.  

 

 Székely Annamária – A Hargita alján lakom én 

 Fúvós fiúk – Kimegyek a hegyre, Márványkőből 

 Népdalcsoport – Kicsi csillag, Gyergyó felől 

 Márton Zsanett – Három fehér kendőt veszek 

 Népdalcsoport - Székelyföldön 

 

 

Veress Anna-Aranka, 

2019. október 20, polgármesteri hivatal díszterme  

 



 

 

 

 



 

 

 


