
 

“A Szent István Szervezet nevében szeretettel köszöntöm mindazokat, akik 

megtiszteltek jelenlétükkel, és akik egy újabb ünnepi pillanatnak a részesei is. Szervezetünk 4 

éves működése alatt több mindent létesített; kulturális, ifjúsági, sportrendezvényeket 

szervezett, de közben próbált figyelni a kiemelkedő életsorsokra/életutakra is. Az idei Szent 

István-napok kiemelkedő momentuma és egyben újdonsága is, hogy köszöntjük közösségünk 

legidősebb tagjait, a 85 éven felüli szépkorúakat.  

  Az emberi élet Isten ajándéka, minden nap kegyelem, de ebben a korban még inkább 

minden nap egy ajándék. Főleg akkor, amikor ilyen jó egészségi állapotban, mondhatjuk, 

hogy aktívan töltik mindennapjaikat. A férfiak közül hárman még önálló gazdaságot vezetnek. 

Ez is lehet példa a mai fiatalok számára.  

Ezt a szép kort 10-en élték meg, 6 nő és 4 férfi: 1920-ban született: id. Bogos Ignác, 

közösségünk legidősebb tagja; 1924-ben Szőcs Erzsébet; 1926-ban  Szőcs Juliánna;1927-ben 

Csáki József, Gáll Erzsébet, Gáll Margit, Szőgyör Juliánna; 1928-ban Szőgyör Veronika, 

Kósa Márton, Sipos Antal. Közülük heten tudtak eljönni, ketten betegség miatt nem tudnak 

velünk lenni, őket otthonukban köszöntjük fel. 

Életüket a helytállás és a szülőföldhöz való ragaszkodás jellemzi, egy olyan küzdelmes 

múlt, amelyben a második világháború és a kommunizmus emberpróbáló időszakát élték át. 

Ezért ez az ünnepség egy nagy hálaadás is. Talán a költővel együtt ők is mondhatják az alábbi 

fohászt:  

Erőt kértem Istentől, hogy messzire jussak. 

           Gyengévé tett, hogy alázatot és engedelmességet tanulhassak... 

 

          Egészséget kértem, hogy nagy dolgokat vigyek véghez. 

         Megnyomorított, hogy jobb célok felé fordulhassak... 

 

Gazdagságot kértem, hogy boldog lehessek. 

Elveszítettem mindenemet, hogy bölcsességet szerezhessek... 

 

Hatalmat kértem, hogy magasztaljanak az emberek. 

Tehetetlenné váltam, hogy megérezhessem Isten szükségét... 

 

Mindent kértem, hogy élvezhessem az életet. 

Életet nyertem, hogy mindent élvezhessek... 



 

Nem kaptam semmit abból, amit kértem- 

mégis meglett mindenem, amiben reménykedtem. 

 

Szinte önmagam ellenére, kimondatlan imáim meghallgatásra találtak. 

Én vagyok a legdúsabban megáldott az emberek között! 

 

Tisztelt Ünnepeltek, 

Nagy öröm számunkra, hogy itt vannak, további jó egészséget kívánunk idős 

napjaikra!”/Bogos Róbert/ 

 


