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Tízezren a 90 éves Göncz Árpádért 
 

 

 

Árpi bácsi ma nem csak virtuális köszöntéseket kapott.  

"Beiktatása helyszínéről köszöntjük Göncz Árpádot. Ma 93 éves a harmadik 

köztársaság első elnöke, mindannyiunk Árpi bácsija. Sok boldogságot, jó 

egészséget kívánunk!" 

 

Gulyás Balázs, Százezren az internetadó ellen facebook-csoport; 

Vajda Zoltán, 60ezren a MAGÁN nyugdíjukért facebook-csoport. 

Oszd meg és kérjük lájkold a Tízezren a 90 éves Göncz Árpádért oldalt, amely 

már három éve Árpi bácsi legnagyobb tisztelői közössége. 

https://www.facebook.com/GonczArpad 

Ma 93 éves Göncz Árpád, mindannyiunk Árpi bácsija.  Küzdelmes élete 

ellenére mindig megőrizte derűjét, kedvességét. A magas hivatalban is ember 

tudott maradni, nem véletlenül a legnépszerűbb köztársasági elnök ma is. Sok 

boldogságot, jó egészséget kívánunk neki! 

https://www.facebook.com/GonczArpad?fref=photo
https://www.facebook.com/60kmanyup
https://www.facebook.com/GonczArpad
https://www.facebook.com/GonczArpad
https://www.facebook.com/GonczArpad/photos/a.244366478977778.59609.244360162311743/778736075540813/?type=1


 

Györgyi Nyerkiné Nekem ő testesíti meg Magyarország Elnökét, a többi csak 

imitáció, de nem sikerül valami jól 

József Veréb Isten éltesse, óvja, védje a kedves Árpi bácsinkat a kedves és jó 

Zsuzsa nénivel, akinek közelgő névnapja alkalmából, még sok-sok szép 

névnapot kívánunk örök hálával és nagy szeretettel! 

Marcsi Weiczl Isten éltesse jó egészségben, boldogságban. 

Éva Molnár Göncz Árpád a fogalom valódi értelmében liberális volt és az is 

maradt és ma Magyarországon ez szitokszó.  

Judit Somogyi Az egyetlen élő politikus, akit ma Magyarországon szívből 

köszönt minden ember. 

Annabella Horanyi Sok-sok szeretettel köszöntöm! Az egyetlen tisztességes 

politikus, akivel találkoztam. 

 

Laczikné Hódos Zsuzsa Nem kérdés a tisztelet, kívánok nekik boldogságot, erőt, 

egészséget kedves családjával együtt. 
 

Pálné Turcsán Még egy ilyen Elnök urunk nem lesz, Isten éltesse, jó egészséget. 

Lajosné Szendi Elnök Úr!, Árpi BÁCSI jó egészséget, és szeretetemet küldöm 

születésnapja alkalmából. Szendiné 

 

Lászó Madaras Ő egy igaz ember. 

Magdi Tompa Kedves, aranyos ember, de nekem ő az IGAZI ELNÖK 

 

Fáklya Tiborné Hosszú, boldog éveket kívánunk Köztársasági Elnök Úrnak! 

Még sokáig legyen a magyar emberek Árpi bácsija! 

Szőnyi Ani Elnök Úr! A Jó Isten éltesse erőben, egészségben sokáig! 

Ilonka Vass Isten éltesse sokáig erőben és egészségben szerető családja 

körében!! Tisztelettel és szeretettel gondolunk Önre és sokat imádkozunk Önért! 

Valéria Gyányiné Szarka Isten éltesse sokáig az egyetlen igaz Köztársasági 

Elnököt, aki mindig ember tudott maradni!!!!! 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000185423515&fref=ufi
https://www.facebook.com/csurika54?fref=ufi
https://www.facebook.com/marcsi.weiczl?fref=ufi
https://www.facebook.com/eva.molnar.75286?fref=ufi
https://www.facebook.com/judit.somogyi.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/annabella.horanyi?fref=ufi
https://www.facebook.com/GonczArpad/photos/a.244366478977778.59609.244360162311743/778726338875120/?type=1
https://www.facebook.com/GonczArpad/photos/a.244366478977778.59609.244360162311743/778726338875120/?type=1
https://www.facebook.com/zsuzsa.laczikjozsefne?fref=ufi
https://www.facebook.com/palne.turcsan?fref=ufi
https://www.facebook.com/lajosne.szendi?fref=ufi
https://www.facebook.com/laszo.madaras?fref=ufi
https://www.facebook.com/magdi.tompa.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/faklya.tiborne?fref=ufi
https://www.facebook.com/szonyi.ani?fref=ufi
https://www.facebook.com/ilonka.vass.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/valeria.gyanyineszarka?fref=ufi


Zotlán Róth Mindenek felett!  Jó Ember, Jó politikus, és Remek író-műfordító.  

Éva Oláh Jó Önt látni. Nagyon sokáig legyen még közöttünk. 

Andrea Deutsch Volt szerencsém hozzá személyesen is és egy végtelenül 

kedves, intelligens ember, ahogy a kedves felesége is!!! Kívánok Boldog 

Születésnapot és még sokáig nagyon jó egészséget!!! 

 

Marika Csader Elnök úr! Önre minden magasságból fel lehet nézni! Boldog 

születésnapot és jó egészséget kívánok.  

József Bodai Isten éltesse sokáig. Ő egy igazi elnök. Példát vehetnének róla. 

Károly Tar Boldog születésnapot Árpi bácsi! Kossuth Lajos, Széchenyi István, 

Göncz Árpád 

Éva Bódiné Fekete Nagyon emberközeli és művelt, okos emberként képviselte 

hazánkat mindig! TISZTELETEM!  

Anna Anikó Bata Soha még egy ilyen becsületes ember nem lesz az elnökségben 

Nem lehetne kicsikét visszaülni abba a székbe ? 

Panka Misinszki Nagyon Boldog Születésnapot még hosszú éveken át, 

egészségben, boldogságban drága Árpi bácsi!  

Ferenc Speier Boldog szülinapot Arpi bá nagyra becsülöm nem is lesz talán 

ilyen köztársasági elnöke Magyarországnak. 

Szilvia Obrácz-Nagy Az első és talán eddig egyetlen népszerű Elnökünk. Most 

már mindenki Árpi bácsija! Isten éltesse sokáig erőben, egészségben! 

Richie Serban A leghitelesebb, legtiszteletreméltóbb magyar politikus. Isten 

éltesse még sokáig. 

Tamás Zimmermann Isten éltesse Drága Árpi bácsi !  Számomra Ő az 

ETALON, úgy is, mint Köztársasági Elnök, úgy is, mint Demokrata, úgy is, 

mint Ember!  Sajnos utódai nyomába sem érhetnek! 

 

Lászlóné Borbély Boldog születésnapot!: Nagyon tiszteljük és szeretjük őt, a 

legjobb elnököt, aki csak volt. 

Csilla Keri Ő, a nagybetűs EMBER!!! 

Selam Pató Isten éltesse végtelenül szeretett és tisztelt Árpi Bácsinkat, aki 

sokunk szívében-tudatában örökös köztársasági elnökünk marad! 

https://www.facebook.com/zotlan.roth?fref=ufi
https://www.facebook.com/eva.olah.9022?fref=ufi
https://www.facebook.com/andrea.lauter.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/marika.csader?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003057602076&fref=ufi
https://www.facebook.com/karoly.tar.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/eva.bodinefekete?fref=ufi
https://www.facebook.com/annaaniko.bata?fref=ufi
https://www.facebook.com/panka.misinszki?fref=ufi
https://www.facebook.com/ferenc.speier.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/szilvia.obracznagy?fref=ufi
https://www.facebook.com/richie.serban?fref=ufi
https://www.facebook.com/tamas.zimmermann?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004742537090&fref=ufi
https://www.facebook.com/csilla.keri.73?fref=ufi
https://www.facebook.com/selam.pato?fref=ufi


Gyula Kovács egy igaz ember 

Rózsa Nyilasné Nagyon boldog Születésnapot kívánok! Nagyra értékelem a 

Politikai Pályafutását, de bizonyára kevesebben tudják, hogy Önnek köszönhető, 

pl, hogy a magyar közönség láthatta a Tövismadarak remek sorozatot, szívből 

gratulálok, a számtalan Műfordításért, és az EMBERI, példamutató, kitartó 

magatartásáért PÉLDAÉRTÉKŰ! 

Erőben és Egészségben gazdag további Szép Életet kívánunk neki, és Isten 

éltesse önt /elnök úr/. A családom nevében is. (Szakács, Fülöp) üdvözlettel: 

Szakács Dávid eu. idő : (23:58) 2015 Február 10. 

Ken Keston Árpi bácsi nemzeti kincs, éljen nagyon sokáig! 

Izabella Szécskay Jutka Bodó Egy tüneményes, nagyon tisztességes EMBER, 

akire csak felnézni lehet! 

 

Juli Zaja NAGYON BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT KIVÁNUNK NEKI 

ISTEN ÉLTESSE MÉG NAGYON SOKÁIG,Ő LEHETNE A PÉLDA A 

MOSTANIAKNAK !!!!!!! 

József Attila Sárközy Kiss A rendszerváltás legtisztességesebb politikusa /is/!! 

Se előtte, se utána... Isten tehetne kivételt, kérem ...Vigyázzon Rá!!...Boldog 

Születésnapot!!! 

Erzsike Józsefné Györgyfi Isten éltesse még sokáig, erőben, egészségben! anno a 

Samsungban találkoztam Vele, elbeszélgetett az emberekkel és áradt belőle az 

emberek iránti szeretet! 

Luca Teleky Isten éltesse erőben, egészségben nagyon sokáig, boldog 

születésnapot 

Tamás Somhegyi Már 15 évesen is gentleman volt! Kívánok neki én is jó 

egészséget és sok boldogságot. És köszönjük, hogy van! 

László Vas ISTEN ÉLTESSE NAGYON SOKÁIG ERŐBEN EGÉSZSÉGBEN! 

Gabriella Koroknainé Katók Talán, egyedüli a politikai életben, aki szeretetet, 

és tiszteletet érdemel!! 

Rajtad kívül Hodosán Róza, Bernadette Nagy, Zsófia Vajkai és további 9 004 

ember kedveli ezt. 

1 220 megosztás 

https://www.facebook.com/gyula.kovacs.904?fref=ufi
https://www.facebook.com/rozsa.nyilasne?fref=ufi
https://www.facebook.com/ken.keston?fref=ufi
https://www.facebook.com/izabella.szecskay?fref=ufi
https://www.facebook.com/juli.zaja.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/jozsefattila.sarkozykiss?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006697575734&fref=ufi
https://www.facebook.com/luca.teleky.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/tsomhegyi?fref=ufi
https://www.facebook.com/laszlo.vas.73?fref=ufi
https://www.facebook.com/gabriella.koroknainekatok?fref=ufi
https://www.facebook.com/roza.hodosan
https://www.facebook.com/bernadette.nagy.16
https://www.facebook.com/zsofia.vajkai
https://www.facebook.com/browse/likes?id=778390742242013&actorid=244360162311743
https://www.facebook.com/browse/likes?id=778390742242013&actorid=244360162311743
https://www.facebook.com/shares/view?id=778390742242013

