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Щороку в останню неділю червня ми відзначаємо День молоді – свято не тільки
для тих, хто молодий за віком, а й тих, чия душа сповнена молодим запалом та
невичерпною енергією, цікавими ідеями та нескореним оптимізмом.

Скільки б нам не було років, але цей день для кожного з нас є особливим та унікальним.
Чому? Та хоча б з тих міркувань, що молодість завжди несе в собі масу позитивних
емоцій, дає впевненість і зміцнює віру у завтрашній кращий день, утверджує ті непохитні
цінності, котрі допомагають долати життєві перешкоди та йти вперед до досягнення
своїх задумів.

Вже шостий рік поспіль напередодні цього свята не полишає надія, що все-таки цього
року закінчиться війна… І так щороку… Адже ця війна забрала тисячі життів, залишивши
зламані та скалічені долі, забрала молодих та ідейних наших з вами земляків – українців,
патріотів, справжніх героїв, завдяки яким ми не чуємо пострілів, не живемо під прицілом
зброї, ми бачимо щирі дитячі посмішки, забуваючи на мить про страшні наслідки війни для
українських родин… Але там, на Сході України, наші військові ще й досі захищають від
навали російського агресора кожного з нас, жертвують собою заради майбутнього
кожної дитини, втрачають здоров’я і щодня чекають на зустріч з рідними, коханими,
друзями… Саме для них це свято буде тоді по-справжньому святом, коли всі вони
повернуться до рідної домівки, коли так звана державна підтримка не буде утопією, коли
їхні діти житимуть під довгоочікуваним мирним небом та у заможній Україні.

Та попри всі ці тяжкі й переломні часи потрібних кожному з нас змін на краще, молоді
люди ще й досі шукають так званого щасливого „місця під сонцем” далеко за межами
країни, оскільки змушені дбати не тільки про себе, а й про власні сім’ї, про дітей та
батьків. Але український народ настільки сильний духом, що зламати нас неможливо
нічим. Тому ми завжди сподіваємося на краще, віримо, що доля все-таки буде
прихильною до кожного нас та до нашої вистражданої віками держави. А щоб цього
досягти, треба докласти чимало спільних зусиль, не нехтувати моральними принципами
та нормами, не втрачати віру, духовні цінності та культурні надбання кожної родини,
звідки беруть початок і дитинство, і юність, і молодість…

Молодість – це неповторна та відповідальна пора, коли людина вступає у самостійне
життя, обирає свій омріяний шлях, ухвалює перші життєво-важливі рішення. Це та пора,
коли маленька перемога стає запорукою великого успіху. Молоді люди – це творці
сьогодення і майбутнього. Їхні енергія та завзяття, оптимізм та наполегливість, ідейність
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та відкритість знаходять своє втілення у бізнесі, спорті, науці, політиці, мистецтві,
культурній, освітній та лісовій галузях, медицині та на виробництві. А наша обдарована і
талановита молодь досягає позитивних результатів на тих щабелях життя, котрі,
хочеться сподіватися, дадуть змогу знайти себе потрібними та корисними у нашій
державі, де будуть гідно оцінені їхні знання, наполегливість та завзяття.

З нагоди свята хочу привітати всіх краян і побажати невичерпної творчої енергії,
нев’янучої молодості в душі, масу позитивних емоцій, незалежних думок та здоров’я,
впевненості у власних силах, гідно долати перешкоди та реалізовувати власні добрі
задуми. Хай Господь Бог оберігає ваші родини, зміцнює віру, допомагає приймати вдалі
життєві рішення та вміло обирати достойний для кожного шлях.

Твердо знайте, що молодість – це не вік, це – стан душі. Тому залишайтеся завжди
молодими та духовного багатими!

З повагою,

Завідувач сектору сім’ї та молоді

Райдержадміністрації

Т.Горова
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