
Raluca Turcan: Pensionarii vor si trebuie sa fie implicati in viata comunitatii
Pensionarii vor si trebuie sa fie implicati in viata comunitatii! Aceasta este o concluzie clara a intalnirilor
pe care Raluca Turcan le-a avut cu cateva zeci de pensionari din Sibiu, locuitori ai cartierelor din
Colegiul 2 Sibiu. Pensionarii au fost invitati la un ceai, pentru a discuta direct cu deputatul care ii
reprezinta in Parlamentul Romaniei despre problemele pe care le au si despre solutiile pe care dansii le
asteapta.
  
  Raluca Turcan, a venit la una din intalniri chiar impreuna cu sotul sau, Valeriu Turcan, si a discutat cu
pensionarii atat despre chestiuni care tin de comunitate, cat si despre greutatile si problemele lor
personale. Sibienii in varsta care au dorit sa o cunosca personal, au fost placut impresionati de prezenta
Ralucai Turcan, convingandu-se ca este un om interesat sincer de problemele lor.
  
  Pe de alta parte, le-a placut foarte mult ideea organizarii unei serii de astfel de intalniri, considerand ca
este cel mai bun mod de a afla, unii de la ceilalti, lucrurile importante in care se pot implica impreuna cu
Raluca Turcan.
  
  Cele cateva ore petrecute impreuna au fost un bun prilej de mai buna cunoastere, de a schimba pareri
despre viata de zi cu zi, de a discuta despre proiectele Ralucai Turcan pentru Sibiu.
  
  Pensionarii prezenti i-au multumit Ralucai Turcan pentru tot ceea ce face pentru ei si au spus ca o vor
sustine in continuare. S-au bucurat foarte mult ca un politician tanar si-a aplecat atentia asupra lor, i-a
ascultat cu sufletul deschis si i-a incurajat sa se implice in actiunile pentru Sibiu.
  
  La randul ei, Raluca Turcan i-a asigurat ca vor avea oricand usa biroului sau de parlamentar deschisa,
pentru a-i asculta si a gasi o rezolvare problemelor aparute.
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