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prišli májové dni plné teplého slnka, dni, keď sa nám zdá,
že sa ľudia k sebe prihovárajú
jasnejším úsmevom. Vám dnes
patria všetky tie detské úsmevy,
plné čistých a úprimných citov,
lásky a vďačnosti.
Istý slávny človek povedal:
„Ja vkladám celú výchovu ľudského pokolenia do matkiných
rúk. O pravdivosti týchto slov
netreba vôbec pochybovať, lebo
sú to ruky láskavé a mäkké,
toľko ospevované prastarými
pokoleniami básnikov, ale aj zbrázdené hlbokými jarčekmi
života.“
Žiť život je veľká zodpovednosť. Naučiť ho žiť aj vaše
deti, je skutočné umenie. Bol
vám do rúk vložený púčik, ktorý
rastie a záleží naozaj len na vás,
ako bude vyzerať v plnom kvete.
Oslavujeme vás, drahé mamy,
lebo každý deň odovzdávate
svojim deťom kus seba. Držíte
nad nimi ochranné krídla, keď
kráčajú po ceste života. Aj keď z

tej správnej cesty niekedy vybočia, dokážete znova nájsť ten
správny smer. Stojíte pri nich v
dobrom, aj v zlom. Vaše oči neochvejne sledujú každý ich
krok. Sú to láskavé oči, ktorých
jas a krása rozoženie aj najtemnejšie mraky.
Mama aké jednoduché,
ale najľubozvučnejšie slovo. To
sladké a prosté slovíčko mama
znie tak dôverne a blízko. Jeho
zmysel je mu úplne jasný aj
vtedy, ak význam iných slov ešte nepozná. Veď jeho mama je
prvá veľká istota, ktorú v živote
má. Žilo s ňou v nežnom súzvuku ešte skôr, ako ju po prvý raz
zazrelo.
Slovo, ktoré sa prevažná
väčšina z nás naučila vyslovovať ako prvé. Slovo, ktoré bolo
už toľkokrát ospievané v poézii
či zhmotnené v umení v podobe
plastík alebo malieb. No najčastejšie sa pri vyslovení slova mama vynorí v našich mysliach tá
naša mama. Žena, ktorá nás

sprevádzala životom od nášho
počatia. Žena, ktorá je trpezlivá,
chápavá, milá a obetavá, ktorá
nám od malička ofúkava naše
„boľačky“, ktorá sa teší z našich
úspechov, ktorá sa trápi pre naše starosti. A predsa sa nedá
povedať, že týmto krásnym slovom môže byť označená každá
žena. Veď toľko je takých, ktoré
majú deti a nevedia alebo nechcú im byť matkou. A koľkým
ženám na svete príroda zobrala
nádej stať sa matkou, hoci ich
srdce je naplnené veľkou láskou a citom. Preto je na mieste
otázka: Čo vlastne ženu robí
matkou? Je to len to, že daruje
dieťaťu život? Aj keď tento fakt je
nádherný a neoceniteľný, skutočná matka sa z každej ženy
stáva až vtedy, keď dieťa rastie v
jej duši, nie iba po jej boku.
Nie je nič hrejivejšie ako
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„slnko“ vychádzajúce z milujúceho materinského srdca.
Srdcia našich mám sú
pre nás záhadou. Kde sa v nich
berie toľko citu, lásky, porozumenia, oddanosti, trpezlivosti,
sily, obetavosti, starostlivosti a
vznešenosti. Materinskú lásku
snáď ani opísať nemožno. Je
dobrotivá, je trpezlivá, nemyslí
na zlé, trpí pre neprávosti, všetko znáša, vo všetko dúfa a všetko vydrží. Nikdy nezahynie a
nedá sa ničím nahradiť.
Ďakujem vám aj v mene vašich
detí za každé milé slovo, bozk a
úsmev, povzbudenie, ale aj za
pokarhanie, ktoré im možno pomôže zamyslieť sa nad sebou.
Buďte nám zdravé a krásne, také, aké ste boli doteraz.
Anna Nemčíková
Primátorka mesta

5. mája 2006 o 14.00 hod.
Pietna spomienka venovaná Dňu víťazstva nad fašizmom,
pred Baníckym múzeom v Gelnici
14. mája 2006 o 15.30 hod.
Deň matiek ,,Koncert venovaný našim drahým mamám"
v Penzióne Zámoček
15. mája 2006 o 19.00 hod.
Superšopa, Spoločenská sála mesta Gelnica, verejná
nahrávka humoristickej relácie
24. mája 2006 o 10.00 hod.
Na kolesách proti rakovine, Futbalový štadión mesta Gelnica.
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