Vasile Boloş, pledoarie pentru respectarea bătrâneţii
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Consilierul judeţean Vasile Boloş a impresionat audienţa şedinţei de joi, 31 ianuarie, a
Consiliului Judeţean Mureş când înainte de votul final pentru majorarea costului mediu
lunar pentru beneficiarii Căminului de persoane vârstnice de la Ideciu de Jos a luat
cuvântul şi a lecturat un scurt citat despre bătrâneţe aparţinând scriitorului şi filozofului
român Andrei Pleşu. „Bătrâneţea poate fi vârsta bolilor şi a împuţinării dar şi vârsta
înţelepciunii, a experienţei, a prestigiului. Bătrânii azilelor sunt trişti, bătrânii cetăţii sunt
impunători”, a afirmat consilierul social-democrat.
Cu gândul la Căminul din Ideciu de Jos
Totodată, preşedintele Comisiei social-culturale din cadrul Consiliului Judeţean Mureş a
făcut un scurt comentariu pe marginea citatului din Andrei Pleşu, arătând că din
nefericire numărul bătrânilor aflaţi în azile este cu mult mai mare decât al seniorilor
cetăţii. „Evident, că atunci când se referea la bătrânii impunători ai cetăţii, autorul se
gândea la un număr restrâns de oameni cum sunt actorul Radu Beligan, istoricii Neagu
Djuvara, Dinu Berindei, Dinu C. Giurescu sau la oameni cum sunt Mircea Ionescu
Quintus sau Ion Iliescu şi de ce nu chiar la ex-regele Mihai şi nu mulţi încă. Dar când 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 sprijiniţi în aşezăminte
comunitare. Un astfel de aşezământ este şi Căminul de persoane vârstnice de la Ideciu
de Jos, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Mureş”, a subliniat Vasile Boloş.
Respect pentru vârstnici
Referindu-se la ajutarea vârstnicilor aflaţi în dificultate, consilierul PSD a arătat că
intervenţiile instituţiilor statului pentru sprijinirea acestora ar trebui să reprezinte o
prioritate onorantă pentru aleşi. „Se apreciază cu caracter de generalitate că măsura în
care o comunitate îşi poate ajuta copiii şi bătrânii aflaţi în dificultate este o măsură a
gradului de civilizaţie a acestora. După cum se ştie, în judeţul Mureş această grijă a fost
şi este o prioritate constantă a Consiliului Judeţean, fapt care, în opinia mea ne
onorează”, a conchis Vasile Boloş.

