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Prin Rezolutia O.N.U. 45/1 iunie 1991 s-a hotarât ca ziua de 1 OCTOMBRIE,
sa devina În fiecare an, pentru toate statele lumii, Ziua Internationala a
Vârstnicilor,fiind dedicata omagierii si respectarii celor vârstnici. Prin acest fapt
nu se doreste doar consacrarea unui moment festiv, ci si asigurarea unui trai
decent al persoanelor vârstnice,precum si promovarea demnitatii acestora.
Astazi, 1 octombrie, ne plecam cu respect in fata concetatenilor nostri
vârstnici,pentru
contributia Însemnata pe care au adus-o de-a lungul anilor
la dezvoltarea societatii românesti.
Desi adresam urarile în aceasta zi de 1 octombrie, respectul nostru se îndreapta
în fiecare zi catre persoanele de vârsta a treia, a caror experienta de viata si
întelepciune trebuie valorificate în continuare pentru a perpetua capacitatea
umana de a construi, pentru a sustine cresterea economica de care trebuie sa se
bucure toti membrii societatii, inclusiv persoanele vârstnice.
Dumneavoastra, sunteti, asa cum sunt si parintii nostrii,plini de
întelepciune,dupa o îndelungata experienta de viata,stiti foarte bine,ca noi toti,
înca de la nastere ne luptam sa ajungem batrâni. Viata pentru foarte multi dintre
noi trece asa de usor încât pur si simplu te trezesti batrân. Etapele vietii se
succed cu repeziciune;copilaria,adolescenta, tineretea,maturitatea,batrânetea.
Se pare însa ca, tot viata a demonstrat-o,etapa cea mai grea este batrânetea.
Francezul Voltaire a decis ca a "îmbatrâni" este singurul mijloc de a trai mai mult.
Trebuie sa ne gândim ca în fiecare dintre noi exista dorinta de a ajunge la
batrânete. Dar sensul îmbatrânirii nu trebuie sa fie un obstacol pentru generatiile
ce vin, ci din contra, va trebui sa devina un obiectiv, caci batrânetea este ca un
far, la care vor ajunge doar cei puternici, reusind sa strabata valurile vietii.
Asadar, la Început de octombrie, când miezul rumen al toamnei ne
picura pe umeri parfumul rodului bogat, sa întoarcem privirea si sufletul-În
reverenta-catre
parintii si bunicii nostri. Sa le spunem "Sarut mâna" si sa
Încercam sa le daruim recunostinta noastra!
În aceasta zi de sarbatoare, conducerea Casei Judetene de Pensii
lalomita
adreseaza
pensionarilor,
tuturor vârstnicilor, calde urari de
sanatate, tinerete fara batrânete, viata lunga si Iinistita alaturi de cei dragi".
LA MULTI ANI!
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