REFLECŢII DUPĂ O LANSARE DE CARTE

Vineri 27 iunie 2014 am participat, în Sala Mică a Palatului Culturii
din Tg Mureş, la lansarea volumului intitulat;" Cealaltă Românie”, apărut
la editura EDU, semnat de jurnalistul Alex Toth de la ziarul “Zi de zi”.
Volumul, al cărui conţinut îl cunoşteam în bună măsură din
articolele publicate de Alex Toth în paginile ziarului mureşean menţionat,
oferă cititorului prilejul de a cunoaşte destinul a 33 de tineri mureşeni
care au performat profesional în diverse domenii, şi la diferite nivele, în
spaţii din afara României.
Lansarea, desfăşurată într-o formulă interactivă inedită, a permis
exprimarea unor opinii interesante şi definitorii pentru cei care le-au
formulat, fie că erau personalităţi din lumea academică şi politică
mureşeană, fie membrii ai familiilor celor prezenţi în volum dar în mod
deosebit de unul din cei mai proeminenţi tineri incluşi în volum.
Lectura volumului ne pune în faţă unei dileme dificile: să ne
bucurăm fără rezerve de rezultatele celor menţionaţi sau să ne domine
regretul că ele nu au fost obţinute în spaţiul naţional contribuind astfel la
ridicarea nivelului României în diverse domenii. Titlul volumului ne
sugerează că de fapt ei formează o a doua Românie, dar una virtuală.
Personal aş fi optat pentru ca titlul volumului să fie “Şi ei sunt România”.
Este greu de răspuns acestei dileme într-o formulă scurtă dar, cu
siguranţă, se impune o meditaţie mult mai profundă asupra temei.
Ca unul care de câteva decenii sunt în contact cu tinerii studenţi
care-şi construiesc o formaţie profesională cu dorinţa de a se realiza cu
adevărat, cred că azi, într-o lume globalizată, este important să te
validezi într-o competiţie adevărată şi să dobândeşti un statut valoric

acolo unde acest lucru este posibil de făcut la cel mai înalt nivel. Aceată
acţiune o pot face numai cei puternici atât profesional cât şi spiritual,
evident cu sprijinul moral al celor care le sunt aproape.
Apreciez la superlativ demersul jurnalistic a lui Alex Toth de a ne
pune în faţă un”dosar”de modele de reuşite care sper să fie un motiv în
plus pentru cei care şi-au asumat responsabilităţi în structurarea şi
construcţia unei noi societăţi româneşti, compatibilă cu standardele din
ţările avansate, să-şi dovedească competenţa şi buna credinţă pentru ca
generaţia tânără să se poată dezvolta la cote ridicate şi aici, acasă, în
România.
Vasile Boloş

(Postare Facebook , 29 iunie 2014)

