
Mesajul adresat cu prilejul Zilei Internaţionale A Persoanelor Vârstnice
(1 Octombrie) de către președintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor

"Elena Cuza" Bârlad, magistrat pensionar Nicolaie Mihai

Deşi ar trebui, stimaţi cititori, ca despre persoanele vârstnice - că sunt sau nu pensionari - să
se vorbească zilnic, acest fapt nu se petrece. Totuşi, CINEVA a dispus ca în fiecare an să existe o
zi specială dedicată acestui segment de populaţie. Ziua aceasta s-a stabilit să fie 1 OCTOMBRIE.

Stimaţi prieteni, întreaga lume este, în acest moment, frământată de probleme grave, cum
ar fi: sărăcia, şomajul, crizele şi recesiunile economice, instabilitate politică, terorism, războaie
civile sau conflicte deschise care generează deplasări de zeci de mii de refugiaţi către zone (ţări)
mai puţin expuse primejdiilor, cum este Europa, de exemplu.

Toate acestea creează dificultăţi greu de soluţionat, mai ales că aglomerează în mod
mecanic soluţionarea cerinţelor interne ale mai tuturor statelor, inclusiv România.

Statul Român se străduieşte, nu ştim până când şi cu ce rezultate, să facă faţă tuturor
încercărilor la care contemporanietatea mondială ne supune. Să sperăm că înţelepciunea
conducătorilor, a politicienilor, chiar a societăţii civile cu organismele ei, va reuşi să ne scoată din
impas şi, eventual, să putem face faţă tuturor posibilelor obligaţii pe care ni le vom asuma sau care
ni se vor impune.

Membrii Casei noastre de Ajutor Reciproc, simpatizanţii noştri, componenţii familiilor pe
care ne bizuim, sperăm să înţeleagă dificultăţile perioadei pe care o parcurgem.

Conducerea Casei, Consiliul Director, de care depinde, de fapt, stabilitatea instituţiei şli
continuarea activităţilor la care ne-am angajat, vor face tot ceea ce depinde de responsabilitatea cu
care au fost investiţi de Adunarea Generală ca pensionarii noştri, membri ai Casei, ori simpatizanţi,
să simtă ajutorul primit la nevoie, în aşa fel încât viaţa lor să capete un sens, în dorinţa de a trăi
măcar decent.

Acum, când 1 Octombrie e aproape, să facem din ZIUA PERSOANELOR
VÂRSTNICE, un motiv de creştere a speranţei în noi înşine, fiindcă „Speranţa este tinereţea
vârstei a treia”.

Iată de ce, stimaţi prieteni şi colegi, în calitatea mea de reprezentant al dumneavoastră, îmi
exprim încrederea în forțele noastre comune, pentru ca să putem veni rapid şi eficient în sprijinul
rezolvării dorinţelor de mai bine, de pace, de linişte, de înţelegere şi de respect.

Vă transmit urările mele de bine, care sper să fie aceleaşi ca şi gândul dumneavoastră,
pentru ca Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice s-o transformăm, atât cât e posibil, într-un
prilej de bucurie, mai ales că noi am zidit Ţara care se cheamă România şi pe care dorim s-o lăsăm
copiilor şi nepoţilor noştri întreagă, suverană şi puternică.

Doresc tuturor LA MULŢI ANI !
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