O PRIORITATE CONSTANTĂ

Stimate Domnule Preşedinte,
Doamnă şi Domnule Vicepreşedinte,
Stimaţi colegi,
Mă adresez Dvs atât în calitatea mea de membru al Comisiei social-culturale cât
şi în aceea de decan de vârstă al Consiliului Judeţean Mureş.
Am să prefaţez intervenţia mea cu un scurt citat din Andrei Pleşu, un intelectual
pe care-l apreciez foarte mult,”Bătrâneţea….poate fi vârsta bolilor şi a împuţinării, dar şi
vârsta înţelepciunii, a experienţei, a prestigiului. Bătrînii azilelor sunt trişti. Bătrânii cetăţii
sunt impunători”. Evident că atunci când se referă la “bătrînii impunători ai cetăţii”
autorul citat se gândea la un număr restrâns oameni cum sunt: actorul Radu Beligan,
istoricii Neagu Djuvara, Dan Berindei şi Dinu C. Giurescu, sau la oamenii politici ca
Mircea Ionescu Quintus sau Ion Iliescu sau poate chiar la ex-regele Mihai şi nu mulţi
alţii. Când autorul se referea la “bătrânii trişti din azile” avea, cu siguranţă, în vedere
sute sau chiar mii de oameni anonimi pe care viaţa i-a adus în situaţia de a fi îngrijiţi în
aceste aşezăminte comunitare.
Un astfel de aşezământ este şi “Căminul de persoane vârstnice” de la Ideciu de
Jos, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Mureş, pentru a cărui bună funcţionare
proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar
pentru anul 2013, aflat în discuţie pe ordinea de zi de astăzi, face referire.
Se apreciază, cu caracter de generalitate, că măsura în care o comunitate îi
poate ajuta pe copiii şi bătrînii aflaţi în dificultate este o măsură a gradului de civilizaţie
al acesteia. După cum se ştie în judeţul Mureş această grijă a fost şi este o prioritate
constantă a Consiliului Judeţean fapt ce, în opinia mea, onorează instituţia noastră.

Considerentele exprimate mai sus cred că ne impun să votăm, fără rezerve,
acest proiect de hotărâre.
Vă mulţumesc pentru atenţie.

Prof.univ.dr.ing.VASILE BOLOŞ, consilier judeţean USL(PSD)
(Alocuţiune prezentată în şedinţa din 31 ianuarie 2013 a Consiliului Judeţean
Mureş, publicată în Ziarul „Cuvântul liber”,Tg. Mureş, 5 februarie 2013)

