Câteva însemnări de la fața locului
Cum poate fi? Ce poate fi? Așa întreba lumea la Retz, în Austria, când EUROPEA
International i-a înmânat României drapelul asociației. Și la fel făceam și noi, cei din Munții
Carpați, deoarece trebuia să jucăm în acest an într-o premieră. Memento: Școlile de resurse
de pe continent, adică școlile verzi cum li se mai spune, s-au hotărât să existe împreună
începând cu anul 1993, la Liceul Agricol Ettelbrück, situat în Ducatul Luxembourg, unde sau semnat petiția și actul de constituire ale Asociației EUROPEA. Noi am ales Clujul pentru
derularea seminarului, Clujul fiind un oraș extrem de curat și cu aeroport internațional, cu un
centru universitar excelent, cu arbori, biblioteci, laboratoare și sere... Astfel, Clujul îți dă
impresia că trăiești într-o țară normală, unde nu ți-e rușine deloc prin faptul că ești român.
Dintre conferențiarii invitați aici au lăsat o impresie foarte bună doamna Ioana Mera de la
Agenția Națională pentru formare profesională, domnul Marian Drăgoi de la Universitatea
din Suceava. În ceea ce-l privește pe Profesorul Norocel-Valeriu Nicolescu de la
Universitatea Transilvania din Brașov, chiar dacă asta îi deranjează pe unii, a făcut o impresie
excelentă în rândul asistenței europene cu o engleză de Oxford, observație făcută de însuși
Charlie Askew de la Easton and Otley College din Marea Britanie. Vă mărturisim aici și cum
și-a continuat discursul profesorul Askew: de ce domnul Nicolescu nu-i președintele
României ? Hai, nu președintele, dar măcar premierul… Hai, nu premierul, dar măcar
ministrul pădurilor… Credem că există totuși o problemă: domnul profesor, asemeni
albatrosului baudelairian, ca să poată zbura elegant așa cum numai dumnealui știe, are nevoie
de spații mari, de niște imensități de dimensiuni continentale, după care urmează desantul
peste pădurile boreale, peste luxuriantele silve amazoniene, peste… La un moment dat a fost
pierdut clopoțelul pentru chemare la apel, până la urmă regăsit, apoi steagul Slovaciei a fost
și el rătăcit pe undeva. Ultima seară s-a încheiat apoteotic cu costumele lui Sebastian Paic
cântate la diverse instrumente de suflat de către virtuozul Anghel Marc pe când steagul
EUROPEA era predat profesorilor Jari Järvenranta și Pirkko Kivinnen, acești "green
teachers" ai școlii finlandeze. Asta înseamnă că drapelul EUROPEA se află pe mai departe pe
mâini foarte bune. Noi le mulțumim aici, încă odată, tuturor participanților, atât străini cât și
români, care fac Asociația EUROPEA International să existe, să funcționeze și să rămână
mereu activă.
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