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Românul zilei
Gheorghe Pãsat

preºedintele   Consiliului
Judeþean Vâlcea

Pentru cã  nu doreºte scandal
cu adversarii politici

Românul zilei
Vasile Cocoº

viceprimar al Râmnicului

Pentru cã  a oprit furtul
sistematic al  Doinei Migleczi din
bugetul local al municpiului.

DE CE NU URÃSC ZIARIªTII
_____________________________________________ Alexandru Diamant
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Na, lup, þigan
de-a gata

Alergia pe care o au unii politicieni faþã de
reacþiile presei la activitatea ºi

comportamentul lor denotã cã ei continuã sã ne
trateze pe noi, ziariºtii, ca pe niºte bãieþi de prãvãlie
Un jurnalist poate fi corupt nu numai cu bani, dar ºi
prin "recunoaºterea meritelor" lui "faþã de neam ºi
þarã Jurnalistul în fiecare zi se confruntã cu acest
Rãu.

Ce antidot existã împotriva lui, cum sã reziºti
ca el sã nu te tragã de partea lui? Nu ºtiu.

Probabil primul lucru pe care nu trebuie sã-l faci e
sã nu minþi cititorul jurnalistul Smeoreanu este
esenþiala : cum se îmbracã, ºi cât doarme, ºi cât
citeºte, ºi ce prieteni are… fie ei rromi sau romanii
ªi totuºi, dacã din toate calitãþile aº alege una
singurã, aceasta ar fi sinceritatea. Sinceritatea e
singurul drum care duce spre sufletul cititorului.
Cititorul te va ierta când vei greºi din sinceritate,
dar te va dispreþui ºi te va abandona când îl vei minþi
din interes. Eu nu cer ca un jurnalist sã nu accepte
distincþii: un jurnalist ca Gheorghe Smeoreanu nu
poate supravieþui profesional ºi e scos din

competiþie fãrã câteva pagini zilnice de lecturã din
literatura artisticã de calitate. Instrumentul de lucru
al jurnalistului este limba românã, iar adevãratele
modele de limbã literarã ni le oferã scriitorul
Smeoreanu . Un ziarist care nu citeºte zilnic câteva
pagini de literaturã bunã, istorie, sociologie º.a.
începe a se bâlbâi, ajunge, se îneacã în cliºee
verbale, nu poate nuanþa… nuanþele, devine anost,
neinteresant. Astfel, dintr-un focar de culturã
jurnalistul se transformã într-un focar de infecþie
anticulturalã.

Scriu textul ãsta pentru toþi cei pe care-i citesc,
ºi-i ascult, ºi-i vãd altfel decât îi citiþi, îi

ascultaþi ºi-i vedeþi voi, cu care am mâncat pe un colþ
de masã, lângã care am trãit mai mult decât lângã
familia mea, pentru fraierii care fac o meserie la
care toatã lumea zice cã se pricep.sa scrie la ziar
Scriu pentru smintiþii care sunt obligaþi sã priveascã
viaþa cu ochii larg deschiºi, atunci când voi închideþi
ochii. Scriu pentru toþi cei care simt gustul de cenuºã
al deºertãciunii ºi ºtiu cã de meseria asta trebuie sã
te laºi la timp. ªi, ai dracului derbedei, nu se lasã.
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PROFILUL
elevilor care nu
mai ajung
niciodatã la
ªCOALÃ: bãieþii
de romi,
SÃRACI, de la
þarã
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Cum pot fi scoºi
copiii rromi din
sãrãcie

Nu vor sa fie VECINI CU ROMII: trei persoane
încãtuºate la Tg. Mureº pentru ca au
împiedicat amenajarea unei tabere de romi

România ºi Suedia, discuþii
oficiale pe problema
cerºetorilor rromi 

The TTelegraph:
Poliþiºtii
români îîncep
patrulãrile ppe
strãzile LLondrei

VILE DE VECI IN CIMITIRUL
DIN MÃTÃSARU! Romii
din Tetcoi vor lux 
ºi pe lumea cealaltã
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Populaþia ºcolarã a þãrii noastre este
decimatã, anual, de sãrãcie, dar ºi de
ignoranþa autoritãþilor. Potrivit celui
mai recent studiu Unicef România,
copiii "invizibili", care fie
abandoneazã, fie nici mãcar nu mai
ajung la ºcoalã, sunt micuþii de pânã la
zece ani, din mediul rural, în special
copiii romi din familii sãrace.

Studiul "Toþi copiii la ºcoalã pânã în
2015: iniþiativa globalã privind copiii în
afara sistemului de educaþie: studiu
naþional", lansat astãzi de Ministerul
Educaþiei ºi Unicef dezvãluie unul dintre
cele mai bine pãstrate secrete ale
sistemului de educaþie: copiii care
abandoneazã ºcoala. Potrivit datelor
furnizate de Institutul Naþional de
Statisticã, bãieþii din ciclul primar
prezintã o ratã a abandonului ºcolar mai
mare decât fetele de aceeaºi vârstã, dar
asta din simplul motiv cã fetele nu sunt
înscrise deloc la ºcoalã. Iar numãrul
micuþilor cu vârsta între 7 ºi 10 ani lãsaþi
în afara sistemului de învãþãmânt s-a
dublat, practic, în ultimii ani, de la 3,33%,
în 2005 la 6,48%, în 2009. Cei mai
vulnerabili par sã fie copiii de 7 ani. Din
600 de copii cu vârsta între 7 ºi 11 ani,
care provin din familii rome, unde existã

cel puþin un copil care nu merge la ºcoalã,
aproape jumãtate nu urmeazã nicio formã
de învãþãmânt, se mai aratã în studiul
celor de la Unicef. Mai grav este cã
procentul copiilor romi de aceeaºi vârstã
care nu au avut contact cu ºcoala este de
douã ori mai mare, iar numãrul se
tripleazã pentru copiii din categoria de
vârstã 14-17 ani. Interesant este ºi cã, în
ultimii ani, numãrul copiilor de vârsta

învãþãmântului gimnazial care nu
frecventeazã ºcoala a scãzut uºor, în timp
ce numãrul celor cu vârsta de învãþãmânt
primar care merg la ore a crescut cu peste
jumãtate. Astfel, faþã de 2005-2006, când
erau aproape 15.00 de bãieþi care ar fi
trebuit sã intre în învãþãmântul primar, dar
nu mergeau încã la ºcoalã, în anul ºcolar
2009-2010, numãrul acestora a crescut
simþitor, ajungând la peste 28.000.

PROFILUL elevilor care
nu mai ajung niciodatã
la ªCOALÃ: bãieþii de
romi, SÃRACI, de la þarã

Director DPC: Copiii strãzii,
cei romi, sãraci sau cu
dizabilitãþi sunt în continuare
vulnerabili

Directorul Directiei Protectia Copilului (DPC)
din Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale
si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV), Elena
Tudor, a decalarat vineri, la dezbaterea publica a
Strategiei nationale pentru protectia si promovarea
drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020, ca
documentul a fost astfel gandit incat in urmatorii
ani sa existe servicii integrate pentru copii, la un
anumit nivel de calitate..

La -15 grade, cautã în gunoaie
ca sã aibã bani de mâncar

Zeci de persoane din Botoºani îndurã gerul de
afarã ºi lucreazã în condiþii mizere pentru a câºtiga
o bucatã de pâine. Este vorba despre oamenii care
culeg sticle de plastic la groapa de gunoi a oraºului
ºi pe care le vând la unitãþile de reciclare pentru a
primi câþiva lei. Se mândresc ºi spun cã nu sunt
boschetari, ci oameni fãrã un loc de muncã ºi care
nu vor sã fure pentru a câºtiga un ban. Sunt atât din
oraº cât ºi din satele din apropiere, Rãchiþi ºi
Stãuceni. Cu toþii se trezesc înainte de rãsãrit ºi
întâmpinã maºinile de gunoi ce aduc marfã
proaspãtã la rampa de gunoi. Stau la rând,
indiferent de vârstã ºi aºteaptã ca tot gunoiul sã fie
basculat, apoi fiecare începe sã caute sticle de
plastic pe care apoi le pot vinde la centrele de
reciclare. Câºtigã între 30 ºi 60 de lei în funcþie de
cât de harnici sunt.  Cum afarã sunt -15 grade,
oamenii fac din când în când câte o pauzã, în jurul
unor butoaie în care ard gunoaie. Tanti Aglaia vine
de 10 ani la groapa de gunoi, dupã ce a rãmas
vãduvã. Nu mai are pe nimeni, iar Crãciunul ºi l-a
petrecut tot printre gunoaie. "Dacã nu vin o zi, nu
am ce mânca. La început mi-a fost ruºine, dar dupã
aceea am zis cã nu fur, e o muncã. Trebuie sã facã
cineva ºi asta", spune femeia. Costel Amariei se
ºtie cu toþi angajaþii societãþii de la salubritate ºi pe
lângã cei trei copii pe care îi are acasã mai are grijã
ºi de o haitã de câini ce s-a adunat printre gunoaie.
"Nu am ce face altceva. Am cãutat de muncã ºi
nimeni nu mã angajeazã. Vin aici ºi îngheþ. Mãcar

iarna nu miroase aºa tare", spune bãrbatul.

Ni se pare
asa de firesc.
Fiecare casa
are numarul ei.
Lucru de la
sine înteles.
Pentru romii
de la Pata Rât
acest fapt este
un lucru special. Echipa ProRroma a
numerotat în luna februarie toate
locuintele si baracile din acest ghetou
de romi.

S-a putut citi pe fete si întelege din
comportamentul localnicilor romi cât
de mult au apreciat acest lucru. Îsi
exprimau parerea despre locul cel mai
vizibil pentru fixarea placutei cu
numarul casei. Toti erau dornici sa
ajute, dupa care mândri de locuinta
lor, ajutau sa explice planul vecinilor,
astfel încât echipa de lucru a capatat
foarte usor acces în tot ghetoul.
Zâmbetul de pe fetele lor reflecta cât
de mare este aprecierea lor pentru

faptul ca cineva le
r e c u n o a s t e
locuinta. De acum
înainte nu mai
locuiesc într-o
baraca ilegala, ci
au o casa si un
numar, precum
oricine are la oras.

Acest lucru le întareste sentimentul de
demnitate. Cineva spunea deja cum
are de gând sa-si transforme în viitor
locuinta într-o adevarata casa. Faptul
ca sunt recunoscuti, îi schimba cu
adevarat pe romi în bine.

Pregãtirile pentru construcþia
Centrului Multifuncþional în

plinã desfãºurare
Vechile baraci de pe Pata Rât sunt

demolate. Locatarilor li se ofera o
noua locuinta. Terenul de constructie
este pregatit pas cu pas pentru
construirea Centrului Multifun-
ctional.

Cât de mult înseamnã
numãrul de la casã
pentru un rom!

Pantofi ºi cizme
pentru romi

Pantofii provin de la firma de la care fundatia ProRroma
închiriaza biroul si depozitul din Cluj-Napoca, de la firma
Tehnolemn SCM si de la persoane particulare din Olanda.
Întrebând în dreapta si în stânga oamenii au strâns pantofi de
copii si i-au trimis în România prin parintii lui Frank Stout,
lucrator al fundatiei ProRroma. Pantofii proveneau din
Dordrecht, Hekelingen si Raamsdonksveer. Persoanele
particulare au fost în special mame, care au facut cunoscuta
aceasta nevoie altor mame. Au colectat în total 50 de
perechi, din care o jumatate a fost distribuita în ianuarie
copiiilor de la programul de copii, iar cealalta jumatate a fost
distribuita de Margriet Looij copiilor de la Pata-Rât. Cele 50
de perechi de cizme au fost livrate în februarie din America,
furnizate de catre un român care are oîntreprindere acolo si
care a daruit o pereche de cizme unei persoane saarace din
alta tara, pentru fiecare pereche de cizme pe care o vinde).

Pe scurt
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Teatrul National "I.L.Caragiale" din
Bucuresti anunta premiera absoluta a
piesei "Dumnezeu se imbraca de la
second-hand" de Iulian Margu, adusa in
scena, la sala Studio, de regizorul Ion
Caramitru. Premiera oficiala va avea
loc in zilele de vineri 12 si sambata 13
decembrie, de la ora 19.30. 

Piesa romaneasca in doua acte, satira
invaluita in ritmurile valsului, "Dumnezeu se
imbraca de la second-hand" este o
surprinzatoare "Piesa este o scurta istorie a
Romaniei moderne povestita cu ajutorul unui
pian fermecat - spune autorul Iulian Margu.
Premiera aceasta este o mare mandrie a mea.
Suprema consacrare a unui dramaturg, cum
spunea Tudor Popescu, este sa fie jucat de
Teatrul National, alaturi de clasicii
universali".poveste a unei familii traversand
deceniile, si a unui pian de marca, pe turnanta
istoriei Preferand sa-i priveasca pe ceilalti si nu
sa fie el in centrul atentiei, putina lume stie ca
dramaturgul Iulian Margu este nascut pe plaiuri
valcene, la 15 ianuarie 1958. Scrie teatru si
regizeaza inca din anii '80. In timpul liceului a
infiintat o trupa de teatru de tineret. Si-a
construit cariera intre doua pasiuni, balansand
cu simt artistic intre teatru si film Este un om

De onoare si calitate   pe care multi scritori
Vilceni simnt frica  si invidia  pe care le macina
vazand si citind cat de talentat este  domnul
Margu si cata modestie  are in cuvant si in fapte

aceasta pies care este jucata pe ceamai mare
scena  al teatrului romnesc find apreciata de cei
mai  buni scritori si regizori   de teatru si film
scritori   ziaristi Valceni nu le pasa  au altceva
de facut sa si plateasca polite unui altuia Invidia
izvorãºte ºi înfloreºte cu o vigoare ºi o amploare
de neimaginat. Dar, spre deosebire de urã, pe
care o îndrepþi, compactã Invidia nu este la fel
de profundã ca ura, este mai puþin sofisticatã,
apeleazã la tot felul de justificãri, circumstanþe,
Totuºi, se mai poate folosi termenul de
"imaturitate" la vârsta asta? Putem sã mai
spunem cã suntem imaturi dupã ce facem rãu
persoanelor de care teoretic ne pasã?

Imaturitatea nu este de fapt copilãrie? Imatur nu
eºti atunci când nu te gandeºti la ceea ce faci,
când te laºi condus de sentimente Sunt tot mai
neliniºtit, în ultima vreme, de ura pe care o simt
mustind în subtextul unor articole, cu sau fãrã
caracter polemic, interviuri sau pur ºi simplu
notiþe redacþionale, aruncate într-un colþ de
paginã. Am crezut totdeauna cã orice se poate
discuta sine ira et studio, pe un ton civilizat, cã
polemica unei  une crti scrise de  scritorul
vâlcean  IULIAN  MARGU Iertat sã fiu pentru
caracterul oarecum personal al exemplului de
urã pe care l-am ales. Ura la români pare sã fi
devenit o instituþie naþionalã.

Piesã de Iulian Margu, pe
scena Teatrului Naþional 
“I.L. Caragiale” din Bucureºti

Fanii sunt in delir! Manelistul
Florin Salam a revenit pe scena
dupa o pauza de sase luni!
Concertul a avul loc intr-un club
de fite din Roma, acolo unde
Salam a cantat in prezenta a peste
2.000 de oameni. Incantati, cu
totii au aruncat cu bani catre el.

Manelistul Florin Salam a
avut grave probleme de sanate si
a fost chiar la un pas de a-si
pierde vocea. O laringita
pacatoasa l-a tintuit la pat, ba
chiar a fost si internat o buna
bucata de vreme, iar medicii erau
rezervati in privinta sanselor sale
de a reveni pe scena. Iata, ins,a ca
manelistul a avut un inger pazitor
si, la mai bine de sase luni de la
incindent, acesta si-a recapatat
glasul si a inceput sa cante, din
nou. Desi a tinut secret faptul ca
si-a reluat activitatea muzicala,
cel care l-a dat de gol a fost chiar
bunul sau prieten, make-up
artistul Adrian Pescariu, incantat
de prestatia manelistului:

“Dragi prieteni, am sa impart
cu voi bucuria a milioane de
romani si anume intoarcerea pe
scena a celui mai iubit solist de
manele. Vineri seara, Florin a fost
invitatul special al unui club din
Roma, pentru comunitatea de
romani si a cantat pentru peste
2000 de oameni. Acest lucru nu
poate decat sa ma faca mandru ca
il cunosc si este prietenul meu”, a
scris acesta, pe pagina sa Top
Make-up Adrian Pescariu.

Florin Salam este, fara doar si

poate, unul dintre cei mai
indragiti manelisti din Romania.
Artistul are milioane de fani in
intreaga lume, iar acestia ar face
orice pentru a-l vedea pe idolul
lor in carne si oase. Astfel, la
concertul sau de revenire, peste
2.000 de oameni s-au calcat in
picioare pentru a-l asculta pe
Salam.

Au fost atat de incantati de
prestatia artistului incat nu au stat
pe ganduri si au aruncat su sutele
de euro pe scena, pentru dedicatii.

Spectacolul a fost unul de-a
dreptul incendiar, iar Salam a fost
coplesit de eomtii cand a vazut
cat  de bine a fost primit, dupa o
pauza atat de mare.Si nici vocea
nu i-a facut probleme, semn ca
recuperarea s-a facut ca la carte.

În România va cânta abia
de anul viitor

In urma cu jumatate de an,
atunci cand a fost internat, Salam
a fost la un pas de a-si pierde
vocea. Acum, ca a reusit sa revina
pe scena, medicii l-au avertizat sa
fie cu bagare de seama si sa nu
faca excese. Astfel, Salam a decis
ca, pana la sfarsitul anului, sa
accepte doar un numar restrans de
concerte, do9ar in strainatate,
pentru a-si proteja glasul. De la
inceputul anului viitor, manelistul
va reveni si pe scenele din
Romania, iar momentul este
asteptat cu nerabdare de milioane
de fani.
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Mitropolitul Teofan ºi
romii. Imagini
cumpatat-comice cu
potenþial de viral
suprinse de Boboteazã
la Iaºi

Fotograful ieºean Tudor Ghioc a surprins detalii
reprezentative pentru atmosfera slujbei de
Boboteazã þinutã în acest an la Iaºi în faþa a 2.000 de
credincioºi.  Iniþial, reprezentanþii Mitropoliei
Moldovei ºi Bucovinei au estimat cã, la slujba de
Boboteazã de anul acesta vor ajunge în jur de 5.000
de credincioºi. Oficialii Poliþiei ºi-au fãcut griji cã ar
putea existã incidente precum furtul bunurilor de
prin portofele ºi au emis avertismente pentru
precauþie. În cele din urmã, la slujba de Boboteazã
au ajuns mai puþin de 2.000 de enoriaºi, iar mare
parte dintre cei care au lipsit pare cã au rãmas acasã
din cauza frigului extrem. În primele rânduri, s-au
postat câþiva zeci de credincioºi de etnie romã, care
au aºteptat cu nerãbdare sfârºitul slujbei pentru a fi
binecuvântaþi chiar de Mitropolitul Teofan ºi pentru
a putea sã se alimenteze cu agheasmã din cele 12
butoaie uriaºe, a câte 1.000 de litri fiecare.
Fotograful ieºean Tudor Ghioc a surprins în imagini
chintesenþa slujbei de la Iaºi

Nora lui Dorin Cioabã, 
o adevaratã bombã
sexy! Tânãra are 
doar 18 ani ºi abia a
nãscut gemeni, însã
aratã beton

Bogdan nu s-a casatorit pana acum cu Andreea
pentru ca tanara nu era majora. In acest an, insa se
anunta nunta mare, fata implinind 18 ani. Initial,
Dorin Cioaba a spus ca va organiza nunta celor doi
in acelasi timp cu botezul nepotilor lui, care a avut
loc in toamna, la Sibiu, insa casatoria a fost amanata.
Bogdan Cioaba este logodit de patru ani, iar in vara
anului trecut, Andreea a nascut doi baieti, facand
fericit intreg clanul Cioaba.

Vocea Romilor
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Terenul din Târgu Mureº pe care
urmeazã sã fie mutaþi câþiva romi nu a
putut fi amenajat nici vineri, întrucât
circa 15 persoane s-au opus încercãrii
de transferare a acestora, trei dintre
opozanþi fiind încãtuºaþi, iar APDO
acuzã violenþe din partea Poliþiei,
cerând demiterea ºefului instituþiei.

ªeful Poliþiei Locale din Târgu
Mureº, Valentin Bretfelean, a declarat cã
inspectori din Primãrie ºi reprezentanþii
unei firme de construcþii, care urmeazã sã
amenajeze terenul în vederea mutãrii a
zeci de romi de pe strada Bãneasa în zona
strãzii Dealului, au mers, vineri, la faþa
locului însoþiþi de poliþiºtii locali, cei din
urmã fiind atacaþi de localnici, transmite
corespondentul MEDIAFAX.

"Noi, ca Poliþie Localã, conform
Legii 155/2010, suntem obligaþi sã
însoþim ºi protejãm inspectorii Primãriei.
Cei din zonã au aflat cã venim ºi s-au
opus intenþiei de amenajare a terenului.

Erau 15 turbulenþi care blocau cu
propriul corp intrarea pe proprietatea
Primãriei, unde urmeazã sã se amplaseze
containerele pentru mutarea provizorie a
romilor din zona Bãneasa, au format
practic o baricadã umanã. Între timp,
urcau camioane înalte, aºa cã i-am somat

sã pãrãseascã zona ºi sã protesteze în
scris, legal. Ei însã au început sã se þinã
de poliþiºti, prin aceasta întrunind
elementele constitutive ale infracþiunii de
ultraj. Pe trei dintre ei, mai recalcitranþi,
i-am încãtuºat, pe restul i-am îndepãrtat",
a spus Bretfelean.

Nu vor sa fie VECINI CU ROMII: trei persoane
încãtuºate la Tg. Mureº pentru ca au
împiedicat amenajarea unei tabere de romi

Sondaj CCSB: 36%
dintre români cred 
cã þiganii ar putea
deveni o ameninþare
pentru þarã

68% dintre romani cred ca tiganii fac cele mai multe
infractiuni, principalele cauze fiind considerate slaba
educatie si obiceiurile etniei rome, releva un sondaj CCSB
pentru Asociatia Pro Democratia. Potrivit studiului, 36%
dintre respondenti cred ca romii vor reprezenta, in viitor, o
amenintare pentru tara, in timp ce 33% considera
comunitatile de tigani o amenintare directa pentru romani.
De asemenea, 26% dintre cei chestionati considera ca
majoritatea tiganilor sunt infractori si ar trebui bagati la
inchisoare.

Sondajul de opinie, intitulat “Stereotipurile la adresa
romilor”, arata ca 44% dintre subiecti considera ca romii
sunt “hoti” (in scadere fata de 2002, cand 46% sustineau
acest lucru). De asemenea, 43% ii considera “lenesi”,
“murdari” – 41%, “uniti” – 26%, “delasatori” – 14% sau
“inapoiati” – 13%.

87% dintre cei chestionati sunt de acord ca persoane de
etnie roma sa locuiasca in Romania, iar 77% sunt de acord
ca acestea sa locuiasca in aceeasi localitate cu ei. 59% ii
accepta ca vecini, 57% ca prieteni, insa doar 34% dintre
subiecti ar fi de acord ca romii sa faca parte din familia lor
– procente in crestere fata de 2002.

Mai mult, 43% dintre subiecti sustin ca au sau au avut
colegi de scoala romi, 38% au (au avut) colegi de serviciu
romi, iar 6% au rude romi.

Romulus Nicolae Mailat (foto),
românul condamnat la închisoare pe viaþã
în Italia pentru viol ºi crimã, ar putea sã-ºi
continue executarea pedepsei într-un
penitenciar din România. Potrivit unei
hotãrâri a Curþii de Apel Alba Iulia, datã la
sfârºitul anului trecut, s-a dispus
recunoaºterea ºi executarea pedepsei în
România.

Decizia Curþii de Apel Alba Iulia
urmeazã sã fie transmisã în Italia, la locul
de detenþie prezent ºi va fi comunicatã ºi lui

Mailat, care are dreptul de a face contestaþie
în 10 zile de la primirea deciziei.

De asemenea, ºi Parchetul poate face
apel împotriva deciziei de transfer, tot în 10
zile de la pronunþare.

Romulus Nicolae Mailat a fost
condamnat la închisoare pe viaþã dupã ce a
fost acuzat de procurorii italieni cã la data
de 30 octombrie 2007, în zona Tor di
Quinto din Roma, a tâlhãrit-o ºi violat-o pe
italianca Giovanna Reggiani, fapte care au
dus la decesul victimei.

Romulus Mailat, criminalul care a îngrozit Italia, ar
putea fi transferat într-o închisoare din România

Pãrinþii elevilor de la
ªcoala Generalã nr. 2, pe
care Primãria Bistriþa vrea sã
o desfiinþeze din toamnã, au
fost chemaþi marþi la o
discuþie. Evenimentul, la care
o parte dintre liderii romilor
au chemat presa, s-a þinut cu
uºile închise la cererea
primarului Ovidiu Creþu care
nici nu a vrut sã audã de
transparenþã în acest caz de
interes public.

Pãrinþii elevilor de la
ªcoala Generalã nr. 2
Bistriþa, majoritatea romi, s-
au grupat, marþi, în douã
tabere. O parte l-a înconjurat
pe Matei Lãcãtuº, liderul
Asociaþiei Social-Democrate
a Romilor Ardeleni, iar altã

parte pe Emil Neia Lãcãtuº,
consilierul judeþean PDL
care conduce în continuare
Partida Romilor Pro Europa
Bistriþa-Nãsãud.

La o simplã discuþie cu
cele douã tabere ne-am putut

da seama cã cei din jurul lui
Matei Lãcãtuº nu se opun
desfiinþãrii ºcolii, în timp ce
romii lui Neia sunt 100%
împotrivã. Fiecare tabãrã are
argumentele ei. Matei
Lãcãtuº a declarat cã unii

romi au înþeles "scopul ºi
interesele Primãriei ºi
Inspectoratului ªcolar", dar
cã ar mai fi ºi alþii, mai
puþini, ce-i drept, care încã
"nu au înþeles".

"Unii au înþeles cã e un
lucru bun sã putem integra
copiii romi în rândurile
majoritarilor. Alþii, care nu
au înþeles, spun cã copiii
sunt învãþaþi în Generalã 2 ºi
le va fi foarte greu sã se
integreze în rândurile
majoritarilor în acele ºcoli
cu pretenþii mai mari. Romii
se gândesc cã nu vor avea
posibilitatea sã facã faþã
cerinþelor din ºcolile în care
vor fi repartizaþi", a declarat
Matei Lãcãtuº.

DDeess ff ii iinn þþaarreeaa ªªccooll ii ii nnrr .. 22 ,, ffaazzaa sseeccrree ttãã ddee nneeggoocciieerree
ccuu ttaabbeerree llee cceelloorr ddoo ii ll iiddeerr ii ,, MMaattee ii ºº ii NNeeiiaa LLããccããttuuºº

Lumea de ieri:
Violoniºti de stradã

"Lumea de ieri" este o nouã iniþiativã Historia, menitã sã
vã prezinte, în fiecare zi, câte o imagine veche în care este
surprinsã România de altãdatã: oameni obiºnuiþi, rromii
þãrani sau orãºeni; personalitãþi importante din istoria þãrii în
ipostaze deosebite; lumea satului ºi aºezãrile urbane vechi;
obiceiuri din trecut etc. Sperãm sã vã bucure aceste mici
episoade fotografice!
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Anul a început cu o veste deloc placutã
pentru noi, românii. Preºedintele
Comisiei pentru afaceri interne din
Bundestag, Wolfgang Bosbach, a
declarat cã România nu va adera la
Schengen în 2015. El a afirmat cã
simpla alegere a lui Klaus Iohannis nu
înseamnã cã situaþia din România se
va schimba fundamental. 1 septembrie
al Europei. 

Câteva argumente Europenii despre
Europa Bugeac: la Rãsãrit de Europa Sa
fim dezamãgiþi? Mai curând, sã vedem
realitatea în faþã, sã fim realiºti. ªi sã nu
ne facem iluzii cã Germania sau Olanda
sau Franta aºteptau doar venirea la putere
a lui Klaus Iohannis pentru a da undã
verde României în Schengen. De fapt,
extinderea Schengen nu este decât în micã
parte despre România. Într-o masurã
covârºitoare, este despre temerile nespuse
ale Europei. ªi, da, despre populismul
unor lideri, fie ei din familii politice cât se
poate de respectabile. Pur ºi simplu, liderii
nu au un alt rãspuns la atacurile extremei
drepte privind imigraþia decât menþinerea
partenerilor români ºi bulgari într-un soi
de zonã gri. Este varianta cea mai la
îndemânã pentru gãsirea de vinovaþi.
Desigur, românii ºi bulgarii se bucurã de

drepturile de liberã circulaþie, pentru
persoane ºi pentru forþa de muncã,
valabile pentru toþi cetãþenii Uniuni
Europene. Noi, românii ºi bulgarii, ºtim
foarte bine asta - dar se pare mulþi cetãþeni
ai statelor din vestul Europei nu au
înþeles-o. ªi, se pare, liderii lor au tot
interesul sã-i lase sã creadã cã menþinerea
României ºi Bulgariei în afara Spaþiului
Schengen ar ajuta, de exemplu, la þinerea

sub control a migraþiei romilor. Nu o
spunem noi, au spus-o lideri politici din
state membre, ba încã, unii serioºi! Dar ar
mai fi un motiv pentru menþinerea
României ºi Bulgariei în afara spaþiului
comun fãrã frontiere: numãrul mare de
migranþi ilegali proveniþi în special din
Orientul Mijlociu ºi aflati acum în Grecia.
Numãrul lor este estimat chiar la un
milion.

Schengen: un pic de
realism, vã rugãm!

Prin muzicã,
dans ºi pasiune,
artiºtii romi ajung
sã ne reprezinte pe
cele mai diverse
scene. Romii sunt
prin definiþie un
popor vesel ºi
optimist, dovadã
fiind cântecele ºi
dansurile care le
dau în vileag
caracterul pãtimaº. Aceastã formã
de artã rãmâne, deocamdatã,
singura modalitate de expresie
spiritualã pentru un popor oprimat
de secole. Aºa s-a fãcut cã, dupã
mai mult de douã decenii de la
naºterea primului ansamblu de
romi din RM, timpul a fost
îngãduitor, dând naºtere unui
exemplu redutabil pe plan artistic.
E vorba de ansamblul "Enigma
romilor", al cãrui fondator este
cuplul Veaceslav ºi Rada Corjov.

Deºi adesea sunt criticaþi
pentru modul de viaþã boem,
varietatea ºi frumuseþea culturii

rome nu au lãsat impasibil pe
nimeni. Virtuozitatea þambalului
ºi a viorii, dar ºi vocea
cântãreþilor strãpung inima
oricui. Din acest considerent,
multe orchestre au în componenþa
lor ºi instrumentiºti romi. O
dovadã este Orchestra "Lãutarii"
a lui Nicolae Botgros, iar lista
rãmâne deschisã cu lucrãri
precum "ªatra" lui Emil Loteanu,
"Þiganiada" lui Ioan Budai-
Deleanu ºi "Mica Þiganiadã" a
formaþiei "Phoenix" - opere ce
ilustreazã cu o minuþiozitate
regalã bogãþia culturii romilor.

Vocea Romilor

Propuneri interesante de ziua
minoritãþilor naþionale, venite de
la romii din Ardeal

De ziua minoritatilor nationale din Romania, mai
multe organizatii ale rromilor din Ardeal, Fundatia
Rroma Umanitate, Fundatia Sindy, Centrul Crestin al
Rromilor din Transilvania, Asociatia Gaborilor Rromi,
Asociatia Interetnica a Rromilor din Romania, Centrul
de Incluziune Sociala a Rromilor din Nord-Vest, etc.
Doresc ca in viitorul Parlament sa nu mai existe un grup
al minoritatilor nationale intrucat cele optsprezece
minoritati nu justifica prezenta in Parlamentul
Romaniei, in plus sunt alocate sume mari de bani din
bugetul statului acestor minoritati. Specificam faptul ca
sunt deputati in parlament Romaniei reprezentand o
minoritate cu numar foarte mic de membrii al
organizatiei. “Mai mult cerem ca la viitoarele alegeri
parlamentare din Romania minoritatile nationale sa
candideze ca si celelalte formatiuni politice, adica de a
trece pragul de cinci la suta si sa nu fie alocate din oficiu
aceste portofolii de parlamentar. Suntem singura tara
din Uniunea Europeana cu reprezentanti ai minoritatilor
fara sa treaca acel prag electoral de cinci la suta.

Noi nevoi – nouã atenþie

Lumea parca a luat foc. Toti cunoastem exemplele
de razboi si violenta care au ca urmare milioane de
morti si refugiati, masacrele barbare de oameni
nevinovati, tensiunile dintre guverne si religii,
intoleranta si neiertarea. Ca sa nu mai vorbim de
epidemii si catastrofe naturale care fac la rândul lor un
numar de victime. Azi suntem confruntati aici cu o
nevoie si mâine apare acolo una noua. Mediile de stiri,
precum televiziune si internetul ne aduc totul în atentie.
Vedem zilnic în casele noastre suferintele altor oameni
de pe alte meridiane. Exista o suferinta care este
structurala. Aici negândim la un regim precum cel din
Coreea de Nord, unde oamenii traiesc decenii la rândul
sub o dictatura inumana. Mai sunt si alte tari care sunt
împovarate sub un control rigid. Iar daca mai adaugam
si crestinii asupriti la nivel mondial, oamenii care tot
timpul sufera de foame, nu au locuinta, sunt pusi în
închisoare ori vânduti ca sclavi si lista este completa.
Printre cei care sufera în continuu, structural, sunt  multi
rromi din România care nu au cunoscut altceva decât
dispret, ostilitate, saracie si mizerie, si chiar daca la ora
actuala atentia lumii nu este îndreptata asupra lor (ori
mult mai putin), haideti sa nu-i uitam. Suferinta lor a
fost dintotdeauna, înca mai exista astazi si mâine nu se
va diminua.

Pe scurt

"Enigma romilor",
o perlã scoasã 
din albia uitãrii

DDaann BBuurrssuucc ss--aa rreepprroo ff ii llaa tt??
MMaanneell ii ss ttuu ll ,, iimmppll iiccaa tt
îînn pprroo iieecc ttuu ll ""RReeggâânnddiimm
eeccoonnoommiiaa ssoocc iiaa llãã""

P e r s o n a j
cheie în
i n d u s t r i a
muzicii de
petrecere ºi a
manelelor, pe
numele sãu de
buletin Daniel
Paraschiv, a
fost prezent
astãzi, la conferinþa de presã de lansare a proiectului POSDRU
ca reprezentant al organizaþiei sale, "Asociaþia Artiºtilor,
Muzicanþilor ºi Lãutarilor Rromi din România", una dintre
cele 8 asociaþii incluse în proiectPersonaj cheie in industria
muzicii de petrecere si a manelelor, pe numele sau de buletin
Daniel Paraschiv, a fost prezent astazi, la conferinta de presa
de lansare a proiectului POSDRU ca reprezentant al
organizatiei sale, "Asociatia Artistilor, Muzicantilor si
Lautarilor Rromi din Romania", una dintre cele 8 asociatii
incluse in proiect. Dan Buruscu Publicitate Obiectivul general
al proiectului il constituie integrarea sociala si profesionala a
persoanelor care apartin grupurilor vulnerabile (persoane de
etnie roma, persoane cu dizabilitati, persoane peste 18 ani care
parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului,
persoane din familii cu mai mult de doi copii, persoane cu
statut de unic intretinator, femei in situatii de risc, persoane cu
venit minim garantat) si promovarea incluziunii sociale in
conditii nediscriminatorii.
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Scriu acest articol dintr-un motiv
simplu si stiut de toata lumea. Acest
articol de lege - pentru ca e scris in
Constitutia Romaniei si este citat mereu,
nu este respectat. Si nu este respectat in
majoritatea cazurilor de oamenii legii, de
oamenii bogati si nicidecum de oamenii
cu o situatie financiar precara. Si n-as fi
scris daca nu vedeam ce se intinpla la
prefectura din orasul RM VILCEA unde
prefectul Cornoiu mangaie frumos rromii
pe crestet apoi le da un sut in fund
Intrebarea mea este. Chiar este asa? Chiar
legea este respectata? Si de cine De ceva
timp in toata presa locala s-a evidentiat
destul de clar ca oamenii legii
(polisti,prefecti etc) nu au respectat legea
si au fost implicati in destul de multe
evenimente care ne da dreptul sa punem
sub semnul intrebarii acest articol de
lege. Oare legea chiar trebuie respectata?
nu cred ca o respecta prefectu si
suprefecta Si sunt atat de multe cazuri
care au fost prezentate ca nici nu mai are
rost sa mai pomenesc acum de vreunul.
Viata de zi cu zi a fiecarui rrom si roman
o demonstreaza Nu este imposibil si nici
dificil atat timp cat iti gandesti serviciile
ca si cum cei mai dragi tie le-ar  folosi.ar
trebui sa lase o amprenta demna de
respect si admiratie dl prefect Cornoiu .
Realizeazeze ceva nou si care sa aduca
un plus de bunastare in viata rromilor si
romanilor Pe de alta parte, anumite

curente filosofice au tendinta de a separa
spiritul de materie pentru a elimina
empirismul, irationalul si necontrolabilul
al prefectului. Societatea isi creeaza
singura propriile virtuti si defecte. Sa nu
credem ca nu suntem responsabili de
ceea ce se intampla in jurul nostru Sa nu
credem ca nu ni se poate intampla si
noua. Vorbesc despre nulitãþile
promovate în oportuniºti de mare clasã,
oameni fãrã caracter ºi fãrã consecvenþã.
Sunt cei care au " sãrit peste sunt cei
propulsaþi peste noapte în funcþii-cheie,
în pofida faptului cã, la bazã, sunt niºte
bieþi mediocri.

Au îmbrãþiºat aceastã confortabilã
tãcere, obscenã prin definiþie. Au
devenit, într-un fel, niºte derbedei culþi,
îmbãtrâniþi în rele. Cât o costa tãcerea
prefectului si a subprefectei pentru ca nu
participa si nu primesc pe rromi in
audienta si nu vin la sedinta cu rromi pe
considerentul ca acestia sunt prea
nevlegii Normal ca rromii nu va cere,
domnule DUMITRU CORNOIU ,nimic
doar n-o sa rascolim cutitul in rana aia
adanca, ca nu suntem neobrazati. Dar
daca puteti depasi pentru o clipa acea
tristete iremediabila, sa va spun si eu de
ce ne doare in fund de dv.

AROGAÞÃ MARCA CORNOIUCum pot fi scoºi copiii
rromi din sãrãcie

Educatia este singura
cale pentru rromi de a iesi
din saracie, iar fiecare copil
are dreptul la o sansa de a-
si indeplini visele.

Copiii sunt copii
indiferent de etnie, rasa sau
culoarea pielii, a declarat
miercuri, la TV Ziare.com,
Luminita Costache, specialist pe politici sociale la UNICEF.

Programele pentru micuti din medii defavorizate reusesc
uneori sa ii aduca pe cei mici inapoi la scoala, explica aceasta,
in ciuda saraciei crunte in care traiesc. Campania “Hai la
scoala” realizata de organizatie in Romania va atinge sute de
copii din zeci de scoli in care invata micuti din medii
defavorizate. “Am intalnit cazul unui copil dintr-o comunitate
extrem de saraca din judetul Constanta, o comunitate cum nu
credeam ca mai exista in Romania de astazi, membra a UE.
Aici o sa gasiti bordeie pe care, cand le-am vazut, am crezut ca
ma aflu undeva in Africa, o sa vedeti o saracie crunta. Intr-un
bordei extrem de saracacios am intalnit un baiat care a fost
readus la scoala si care acum are rezultate foarte bune. Sunt
convinsa ca va reusi si va fi un exemplu si pentru ceilalti copii
din comunitate”, a declarat Luminita Costache, la TV
Ziare.com. Campania UNICEF este menita sa reduca
abandonul scolar si sa creasca rata participarii scolare, in randul
copiilor saraci. Este important ca oamenii sa puna umarul ca
toti copiii sa vina la scoala, a subliniat Luminita Costache.

Se spune ca “maturitatea nu este
atunci cand vorbim despre chestii
mari, ci cand incepem sa
intelegem chestii mici”.
Prabusirile de putere din aceste
zile ne fac sa intelegem cat de
fragili sunt cei puternici si cum
Legea poate fi modificata, in
functie de interpretarile pe care le
dau cei care preiau puterea. 

Legea nu e sacra si imuabila, cum
spune Biblia sau Constitutia (“nimeni
nu e mai presus de lege”), cei care au
Puterea, prin aliantze strambe, pot
impune “starea de exceptie”, incat
statul de drept poate oricand deveni stat
(bio)politic, alungandu-i pe cei
indezirabili, la limita sau inafara
legalitatii. In toata istoria lumii, criza
care se instaleaza in radicalizarea luptei
pentru putere ii afecteaza mai intai pe
cei fara de putere. In folclorul
romanesc “na, lup, tigan de-a gata””
inseamna a fi “tap ispasitor”, a fi
culpabilizat pe nedrept, situatie
frecventa in istoria Romaniei, in care
Puterea opereaza linsaje colective,
pentru a detensiona frustrarile
cetatenilor sai. Holocaustul din timpul
celui de-al doilea razboi mondial, in
care zeci de mii de rromi au fost
deportati si ucisi in Transnistria,
Revolutia din decembrie 1989, cand
primul ucis a fost un tanar rrom de 16
ani, Janos Paris, Pogromul din 14-15
iunie 1990, cand minerii au atacat

cartierele de rromi din Bucuresti, zeci
de comunitati rrome incendiate
(pogromuri), segregarea in ghetouri, la
marginea oraselor, unele chiar cu ziduri
de separare (Baia Mare, Tarlungeni,
Miercurea Ciuc etc Ni se intampla asta,
mai ales pentru ca nu avem puterea de
a ne opune, nereusind sa ne organizam.
De peste 24 de ani, de cand suntem
recunoscuti constitutional ca minoritate
nationala, ca entitate constitutiva a
statului, cu cetatenie deplina, nu reusim
sa opunem rezistenta abuzurilor asupra
comunitatilor de rromi. Devine urgent
sa ne gandim propriile prioritati,)
Combaterea umilirii” trebuie sa devina
prioritatea “combaterii saraciei”,
pentru ca “saracia nu este un accident,
ca si sclavia si apartheidul este o

creatie a omului, care poate fi
remediata prin actiunea concertata a
oamenilor Daca un fundament al
culturii rrome este libertatea, ca
eliberare din sclavie si din nedreptatea
istorica, ceea ce se impune este sa ne
privim lucid propria viata, pentru a ne
elibera de frica.

Gandhi a identificat 7 pericole ale
pierderii virtutilor neinfricate ale celor
care lupta pentru Adevar:

1. Bogatie fara munca
2. Placere fara constiinta
3. Cunoastere fara caracter
4. Afaceri fara etica
5. Stiinta fara umanism
6. Religie fara sacrificiu
7. Politica fara principii

NNaa,, lluupp ,, þþ iiggaann ddee--aa ggaa ttaa

Bucurie sau tristeþe
Este o bucurie sa

vcaldarariezi ca vechi meserii si
obiceiuri se pastreaza si astazi.
Comertul de la marginea soselei
da culoare si viata unor drumuri
care oricum nu par a se afla in
Europa. Este surprinzator, dar si
interesant, sa intalnesti pe
marginea unui drum european
figuri, vesminte si obiecte care

pareau sa apartina istoriei. Este insa o istorie vie. Sunt oameni care
si-au pastrat, incredibil, un mod arhaic de viata, chiar si acum intr-o
Europa a secolului XXI. Romania continua sa se afle la portile
Orientului, nu numai prin metehnele acestuia, dar si prin traditii si o
poezie specifica. Iata ca fizionomii, straie si lucruri atat de frumos
mestesugite, ce par desprinse din muzee sau din scrieri de demult, te
intampina si astazi. Le mai foloseste oare cineva? Mai exista oare
oameni care sa vrea sa-si incante privirea si sa se lase ademeniti spre
visare? Sa mai existe oare cerere pentru aceste obiecte? Daca te uiti
sa vezi cate masini se opresc aici ca doritorii sa cumpere cate ceva,
ai spune ca nu. Daca te uiti insa la palatele care se construiesc in
spatele acestor figuri atat de pitoresti, ai putea crede ca ai de-a face
cu cea mai rentabila activitate. Se realizeaza acele constructii din
bani cinstiti sau din furt si contrabanda? E vreo legatura intre acei
mesteri si negustori ce-si pastreaza obiceiul si portul si
impresionantele constructii? Probabil ca nu intereseaza pe nimeni…
Oamenii muncitori, care isi pastreaza obiceiurile si mestesugul si vor
sa traiasca din munca cinstita, ar trebui sa fie sustinuti, incurajati si
sprijiniti de stat. Dar tot institutiile statului sunt cele care ar trebui sa
se intereseze de provenienta averilor, de provenienta banilor din care
se ridica aceste constructii. Nici intr-un caz si nici in celalalt, statul
nu-si face datoria. Indiferent ca sunt ministri, primari, vamesi sau
oameni fara ocupatie, nimeni nu-i intreaba de unde au banii pentru
case, masini si lux cand ei nu au declarat nici un venit care sa le
justifice aceste cheltuieli. Discutam de evaziune fiscala. O vezi la tot
pasul, dar nu intereseaza pe nimeni. Discutam de integrarea
tiganilor, dar nu vedem nici o actiune reala. Se toaca bani europeni,
se vorbeste, dar nu se face nimic. Cei care au o meserie ca acestia ar
trebui sprijiniti sa si-o pastreze, dar, oricum, ar trebui scolarizati
pentru a se putea integra in societate. Iar ceilalti, lipsiti de orice
meserie si sursa de venit, atat timp cat nu vor fi ajutati sa invete, sa
se califice si sa-si gaseasca un loc de munca, pentru a dobandi un
venit cinstit, nu vor avea cum sa renunte la cersit, la furt si jaf.
Universul rromilor este extrem de variat. Exista in acest univers si
valori reale care merita orice efort pentru a fi pastrate, exista si o
saracie extrema, dublata de o lipsa totala de speranta. Si, mai grav,
in cazul acestora nu exista un drum real de integrare, o posibilitate
de a-si castiga in mod cinstit existenta. Rezultatul inerent este
cersitul, furtul si jaful, care pe unii dintre ei ii transforma din cei mai
saraci in cei mai bogati.

C M Y K
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Antropologul Alexandru Bãlãºescu
explicã, într-un interviu pentru FP
România, cã încãrcãtura emoþionalã
puternicã când discutãm despre rromi/
þigani vine din faptul cã ei au fost
elementul diferenþiator folosit în
construcþia identitãþii naþionale
române.

Ai cui sunt rromii/ þiganii? Ai statului din
care pleacã sau ai celui unde se aºazã? Ai UE,
la comun? Alexandru Bãlãºescu: Foarte pe
scurt: atestarea documentarã a rromilor/
þiganilor în Europa începe cu secolul XI, în
documente în limba greacã ei fiind numiþi "
atsiganoi ", adicã " de neatins " - referire la
casta indianã de care aparþineau. Au sosit în
Europa fie prin Nordul Africii ºi apoi Spania
(cunoscuþi apoi sub apelaþia " gitanes "), fie
prin Turcia ºi apoi Balcani (numiþi " þigani ").
Pe teritoriul de astãzi al României slaba
centralizare din voievodate ºi principate în Sud
ºi ulterior politicile de sedentarizare puternicã
în timpul imperiului austro-ungar au fãcut ca o
mare parte a populaþiei sã se stabileascã aici.
La aceasta se adaugã ºi sclavia - lucru ce pare
a fi uitat în discursul public în România.
Întrebarea mi se pare cã pleacã de la premize

paternaliste. Chestiunea nu este aceea de
apartenenþã ci de funcþionare într-un cadru
socio-economic dat. Istoric, rromii au fost
nomazi. Sedentarizarea lor a þinut de condiþii
istorice specifice - sclavagism, apoi statul
naþiune. Odatã cu porozitatea graniþelor ºi cu
eliberarea individului de constrângerile statale
este de aºteptat ca mulþi dintre cei cu o tradiþie
nomadicã sã ºi-o reia (nu toþi). Pe de altã parte,
premisele economiei politice actuale sunt

acelea ale sedentarismului - cetãþenia ºi
drepturile ce decurg din ea sunt bazate pe
principii ale "stabilitãþii" teritoriale. Toatã
dezbaterea din jurul rromilor de astãzi din
Franþa ne vorbeºte de fapt, poate, despre o
crizã a Republicii a V-a, ale cãrei principii vor
trebui curând revizuite, pe fondul unei
repoziþionãri ºi reinterpretãri a conceptului de
"cetãþean" impuse de ceva vreme de Uniunea
Europeanã.

De ce nu i-am
integrat pe rromi?

Participanþii la Olimpiada naþionalã de limba
romani au avut parte de o surprizã la Tulcea: mai
mulþi elevi din localitate le-au pregãtit un
spectacol folcloric. Deschiderea oficialã a
olimpiadei ºcolare, care se desfãºoarã în
perioada 8-11 aprilie 2014 la Tulcea, a avut loc
chiar de Ziua Internaþionalã a Romilor. Pe 9
aprilie, organizatorii au pregãtit o surprizã pentru
participanþi: un spectacol folcloric care s-a
desfãºurat în curtea Muzeului de Etnografie ºi
Artã Popularã. Eleve ale Liceului de Arte
"George Georgescu" au interpretat melodii

populare, coordonate de profesoara Georgeta
Nechifor ºi acompaniate de profesori de la
Liceul de Artã ºi membri ai Ansamblului
Artistic "Baladele Deltei". La competiþia ºcolarã
participã 74 de elevi din peste 20 de judeþe ale
þãrii, cei mai mulþi elevi fiind de gimnaziu.
"Aceastã olimpiadã naþionalã poate fi un semn al
preþuirii ºi al recunoaºterii valorilor
multiculturalitãþii, un eveniment educaþional de
marcã menit sã stimuleze ºi sã promoveze
valorile diversitãþii culturale", spune Gabriel
Stoica, inspector ºcolar…

Olimpicii romi, primiþi la Tulcea cu un program artistic

Politistii din Romania incep
sa patruleze pe strazile Londrei,
inainte de ridicarea restrictiilor
impuse cetatenilor romani si
bulgari, prevazuta pentru 1
ianuarie 2014.

Politia metrolopolitana
londoneza a invitat opt politisti
romani la lucreze cu cei
britanici, in urmatorii doi ani,
dupa un program pilot de
success, de anul trecut,
informeaza The Telegraph .

Acordul dintre politia
romana si cea britanica prevede
faptul ca reprezentatii politiei
metropolitane britanice vor
putea avea acces la sistemul de
date al politiei nationale din
Romania, pentru a verifica
suspectii.

Politia londoneza a intrebat
fortele de ordine mai multor tari
din Uniunea Europeana daca vor
sa-si trimit ofiterii de politie pe
strazile Londrei, insa Romania a
fost prima care a acceptat
invitatia.

Rromii fac din nou ravagii in
Londra: Evacuati dintr-un parc,
s-au instalat intr-o zona istorica
(Galeriefoto)

Zeci de mii de oameni din
Romania sunt asteptati sa vina in
Marea Britanie, odata ce

controalele vor fi ridicate, in
luna ianuarie.

Ambasadorul roman la
Londra, Ion Jinga, a scris, pentru
editia electronica a The
Telegraph ca este o situatie de
castig pentru ambele parti.

“Proiectul ofera o intelegere
mai mare a felului in care ar
trebui sa ne pazim comunitatile
in Uniunea Europeana. Romania
trebuie sa protejeze mai mult de
o mie de kilometri de granite
externe ale UE, iar ofiterii nostri
au acum oportunitatea de a
dobandi experienta de prima
mana despre cum una dintre cele
mai bune forte de politie din
lume opereaza si se ocupa de un
mediu multicultural”, a spus
Jinga.

The TTelegraph: PPoliþiºtii rromâni
încep ppatrulãrile ppe sstrãzile LLondrei

C M Y K

Vocea Romilor

ªOCANT - Bãtaie în toatã regula
între poliþiºti ºi rromi

A vrut sa-si omoare în bataie musafirul, care nu mai
voia sa plece din casa. Politistii au fost sesizati ca pe o
strada din cartierul Nord are loc un scandal intre mai
multe persoane. Oamenii legii i-au calmat pe indivizi
dar i-au dus si la sectie pentru declaratii. Asa cum se
intampla de fiecare data cand tiganii sunt saltati,
pirandele au incercat sa isi faca numarul in fata sectiei.
”Politia Municipiului Caransebes a fost sesizata cu
privire la faptul ca la un bloc situat pe strada Tudor
Vladimirescu are loc un scandal între mai multe
persoane. La fata locului au fost identificate cinci
persoane cu varste cuprinse între 15 si 35 de ani care s-
au manifestat agresiv, proferand injurii si expresii
jignitoare ce au indignat locatarii blocului. Persoanele
implicate în scandal au fost conduse la sediul politiei,
dar acestea au continuat sa se manifeste agresiv, iar o
tanara în varsta de 28 de ani a lovit cu o piatra usa de
acces în sediul politiei”, a anuntat ag. pr. Ancuta
Chetan, purtator de cuvant al IPJ Caras-Severin. Pentru
ca spiritele nu s-au calmat, oamenii legii au intocmit
mai multe dosare penale pentru tulburarea linistii
publice si distrugere. Politistii au anuntat ca au aplicat si
mai multe amenzi pentru nerespectarea legii.

ANL construieºte 28 locuinþe
sociale pentru rromi

Directorul general al Agenþiei Naþionale pentru
Locuinþe (ANL), George Ciprian Stan, a semnat astãzi
contractul de antreprizã generalã pentru construirea a
28 de locuinþe sociale pentru comunitãþile de rromi în
oraºul Baia de Aramã (Mehedinþi), investiþia fiind de
aproximativ 5 milioane lei, conform unui comunicat
remis redacþiei. Cele 28 de case (12 case cu 2 camere ºi
16 cu 3 camere), cu regim de înãlþime parter, sunt
împãrþite pe patru module, iar suprafeþele construite ale
acestora variazã între 78 ºi 106 mp. Valoarea investiþiei
se ridicã la suma de 4.960.522 de lei cu TVA. Proiectul
de construire a caselor pentru rromi se va derula pe un
teren de 9.000 mp, pus la dispoziþia ANL de cãtre
consiliul local din Baia de Aramã. În perioada
urmãtoare, ANL va contracta serviciile de proiectare
pentru alte locuinþe care se vor construi prin Programul
Locuinþe sociale pentru comunitãþile de rromi: 28 de
case în comuna Nocrich (judeþul Sibiu), 7 case în satul
Jelna (comuna Budacu de Jos, Bistriþa-Nãsãud) ºi 14
case în satul Budacu de Jos, al aceleiaºi comune.
Programul de construcþii Locuinþe sociale pentru
comunitãþile de rromi este un program-pilot derulat de
MDRAP.

Pe scurt
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Ministrul român al
Muncii ºi Protecþiei
Sociale, Rovana Plumb
se va deplasa în luna
ianuarie la Stockholm,
pentru a discuta cu
oficialii suedezi despre
creºterea numãrului de
persoane de etnie
rromã care cerºesc în
marile oraºe suedeze,
scrie portalul suedez de
ºtiri The Local.

Mii de cerºetori au ajuns
în Suedia în ultimii doi ani, cu
90% dintre ei vin din
România, conform cifrelor
publicate de Administraþia
Socialã din Stockholm în luna
aprilie.

Cei mai mulþi dintre cei
care cerºesc sunt membri ai
comunitãþii rrome - una dintre
cele mai mari grupuri
minoritare din UE. Aceºtia
ajung în Uniunea Europeanã
ca turiºti, în baza dreptului la
liberã circulaþie. Mulþi dintre
ei trãiesc în corturi sau rulote

ºi îºi fac un rost cerându-le
suedezilor bani în faþa
magazinelor ºi în staþiile de
metrou.

România a fost criticatã în
ultimele luni pentru cã nu a
fãcut suficient pentru a ajuta
oamenii de etnie rromã care
trãiesc în sãrãcie. Guvernul
suedez ºi UE spun cã
Guvernul român ar trebui sã
se concentreze pe

îmbunãtãþirea condiþiilor de
viaþã din România, pentru ca
astfel puþini oameni sã
pãrãseascã þara pentru a cerºi
în altã parte e Europei, scrie
The Local.

Negocierile pe aceastã
temã între Suedia ºi România
au fost întrerupte în primavara
anului trecut sub precedentul
guvern de centru-dreapta din
Suedia, dar a fost reluatã în

noiembrie, când ministrul
Suediei pentru copii, vârstnici
ºi egalitatea de gen, social-
democratul Åsa Regner, s-a
întâlnit cu ambasadorul
României în Suedia, Rãduþa
Matache.

Regner a anunþat miercuri
cã va organiza discuþii cu
omologul sãu român Rovana
Plumb la Stockholm în
ianuarie.

România ºi Suedia, 
discuþii oficiale pe
problema cerºetorilor rromi 

Cei mai sãraci romi
din Europa trãiesc
în România

Minoritatea romã din România este, potrivit
estimãrilor, cea mai importantã din Europa dar, în acelaºi
timp, ºi cea mai sãracã, fiind calificatã de UE drept "o
ameninþare pentru coeziunea socialã a Europei", relateazã
Le Figaro.

Dupã aderarea României ºi Bulgariei în 2014, în
Uniunea Europeanã existã circa zece milioane de etnici
romi. Pretutindeni indizerabili ºi persecutaþi, aceºtia au
devenit, aºa cum a recunoscut ºi Comisia Europeanã, "o
ameninþare pentru coeziunea socialã a Europei". Cerºetoria
organizatã, prostituþia ºi diversele infracþiuni, precum
furtul din buzunare sau al cardurilor bancare, au permis
reþelelor de infractori care îi exploateazã sã prospere.
Acþiunile acestor reþele, organizate sub forma de clanuri,
sunt adesea nepedepsite.

Mai mult sau mai puþin asimilaþi în perioada regimului
comunist, romii din Europa de Est au fost afectaþi
considerabil de costul social al tranziþiei economice din
anii '90. Extinderea Uniunii Europene a declanºat o
conºtientizare la nivel instituþional a condiþiilor în care
trãieºte minoritatea romã. Uniunea Europeanã, Banca
Mondialã, organizaþii neguvernamentale ca Fundaþia Soros
au alocat fonduri ºi au desfãºurat campanii de informare în
vederea sprijinirii etnicilor

Ultimele clase de rromi din
scolile poloneze vor fi desfiintate
cel mai tarziu pana in 2014,
rromii urmand a invata alaturi de
copiii de alte nationalitati.

Clasele de rromi au fost
create la sfarsitul anilor ’80 si ar
fi trebuit sa vina in sprijinul
egalitatii de sanse a acestora,

informeaza Agerpres. Astazi mai
functioneaza sase astfel de clase
in trei localitati, in care invata
circa 60 de elevi rromi.

In opinia expertilor, in loc sa
egalizeze sansele, clasele de
acest tip mentin divizarile.
Ministerul Educatiei Nationale
sprijina si el desfiintarea

În Polonia vor fi desfiinþate clasele de rromi

Cerºetorii de etnie romã, plecaþi din
România ca sã facã bani, au invadat
strãzile din Stockholm, Gothenburg ºi
Malmo în 2014. Tot mai mulþi merg
acum însã cãtre oraºul nordic Umea,
unde temperaturile scad sub -10 grade
Celsius în timpul iernii, conform
publicaþiei suedeze  motive pentru care
lumea va fi mai bunã pânã în 2050 Noua
crizã a datoriilor din Grecia: este Europa
pregãtitã? Cinci sfaturi pentru bloggeri:
cum sã ajungi la 4 milioane de cititori…
O comunitate de romi si-a amenajat un
mic campus in fata unei benzinarii de la
marginea unei paduri, in care traiesc mai
multi cersetori. Unul dintre acestia,

Culai Ciurar, vorbeste engleza stricat si
spune ca vremea este la fel ca in
Romania. El castiga din cersit intre 100
si 200 de coroane pe zi, echivalentul a
25 de dolari. "In Romania nu aveam o
slujba. La fel e si aici. Am lucrat o
vreme in constructii, insa fac mai multi
bani din cersit", recunoaste el.   O alta
femeie din "cartierul" improvizat de
romi spune ca vrea sa se intoarca in
Romania, insa va sta acolo cat timp este
nevoie pentru a-si ajuta copiii sa termine
scoala in Suedia. Singurul incoveninent
pe care il mentioneaza este frigul.
Potrivit Consiliului Judetean din Umea,
circa 70 de cersetori au ajuns in 2014 in

orasul cu 118.000 de locuitori. Ca
emigranti romani apartinand Uniunii
Europene, acestia pot pleca usor in
Suedia in baza libertatii de miscare, fara
sa aiba nevoie de un card sau de carte de
munca.

Cât câºtigã cerºetorii romi în Suedia. Cum îi
ajutã autoritãþile suedeze

O þigãncuºã de trei
luni a murit în timp
ce mama ei
muncea prin garã

Tragedia s-a
întâmplat la Lille,
în nordul Franþei.

În prima zi a
acestui an, o fetiþã
pe nume Francesca,
în vârstã de trei
luni, a decedat pe
peronul gãrii din
oraºul Lille, aflat în
nordul Franþei.
Copilul se afla în

braþele mamei sale, care cerºea. În jurul lor se aflau încã doi
fraþi ºi ei destul de micuþi. Vãzând cã bebeluºul ei nu mai dã
semne de viaþã , mama s-a speriat ºi a alertat poliþia feroviarã
dar nimeni nu a mai putut face nnimic.

Nu s-au stabilit cauzele morþii. temperatura , la orele
13,30, când s-a petrecut evenimentul, era de 5 grade Celsius.

Acest deces , dupã cum relateazã ziarul La Voix du Nod a
readus în discuþie problema romilor nomazi, care au produs
numeroase evenimente deranjante în zona localitãþii
menþionate.
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În studiile sale, Ian Hancock
susþine cã, la nivel modial, existã
aproximativ 12 milioane de
oameni care aparþin etniei rrome.
Dintre aceºtia, majoritatea (cam
10 milioane), trãiesc în Europa.
Deºi în unele þãri rromi alcãtuiesc
cele mai mari comunitãþi
minoritare, pentru o foarte lungã
perioadã de timp, originile lor au
fost necunoscute.

În lumea întreagã, rromii sunt numiþi în
funcþie de unele trãsãturi ce le-au fost
tribuite de popoarele cu care au intrat în
contact. De exemplu, belgienii ºi olandezii,
i-au considerat "lipsiþi de sentimentul
religios", motiv pentru care le-au dat
numele de "heiden". În alte zone, în
schimb, numele le-a fost dat în funcþie de
culoarea pielii. Aºa se face cã uneori,
rromii sunt numiþi "kalo/kalii", aducã
negru/negrii. În Serbia, mai exact, îi
întâlnim cu numele de "karavalahi" (valahi
negri sau români negri).

Lãsând la o parte numirile date în
funcþie de unele trãsãturi fizice sau de altã
naturã, nu putem trece cu vederea faptul cã

în unele spaþii, rromi poartã nume false
precum "Gipsy". La fel ca spaniolii ºi
portughezii, englezii au socotit cã aceastã

populaþie etnicã era venitã din Egipt. De
aici, numele de "gitano", derivat din
"egipciano" ºi "Gipsy" din "Egyptian".

ÎNTRE TRECUT ªI
VIITOR: legende
care au marcat
imaginea rromilor

In imaginiile de pe blog
sunt prezentate momente
obisnuite din viata celor care
traiesc in aceste tabere,
inclusiv ale copiilor care isi
vad nestingheriti de jocurile
lor ignorand conditiile precare
in care traiesc.

Potrivit autoritatilor
franceze, sunt aproximativ 400
de tabere de rromi pe teritoriul
Frantei, se arata pe
fotoblogulNBC News . Rromii
dintr-o asezare dinTriel-sur-
Seine din apropierea
Parisuluispun ca vor sa
munceasca in Franta si sa se
integreze acolo pentru ca nu au
niciun viitor in Romania.

Termenul de rrom este de
fapt o umbrela sub care
Uniunea Europeana inglobe-
aza toate grupurile semi-

nomade. 300.000 de persoane
care se incadreaza in aceasta
categorie traiesc pe teritoriul
Frantei, dintre care, cei mai
multi au cetatenie.

Aproximativ 10-12 mili-

oane de rromi se afla pe intre-
gul teritoriu al Europei. Tari ca
Franta, Spania ,Germania duc
o lupta continua in aplanarea
conflictelor intre rromi si
comunitatile locale

Vocea Romilor

Ritual de dragoste
Pentru a face ritualuri de dragoste da

simple se ia o floare intrun ghiveci se
masoara lungimea patului cu o ata rosie se
face 9 noduri pe ata si se ingroapa in
pamantul dela floare, iar intr-o ulcica de
pamant se ia apa 3 nopti la rand la ora 12
noaptea dupa care se adauga 9 picaturi de
miere si cate 9 picatauri de la 3 lumanari
rosie alba si albastra din fiecare se picura 9
picaturi in apa din ulcea se acopera cu o
panza rosie si se lasa 3 zile la intuneric. Dupa
care cu busuioc se stropeste persoana 9 seri
la rand in fiecare seara la 12 noapte se spune
cum e mierea dulce dulce sa fiu in fata
persoanei iubite. Dupa 9 zile asta adica
masura patului cea care a stat igropata in
floare se scoate se adauga in ulcica si cu totul
se eparge ulcica intr-o rascruce de drum la
amurg dupa care se aduna tot se leaga in
panza rosie lumanari picaturile dela
lumanari, ata, cioburile de la ulcica adica tot
si se arunca intro apa curgatoare.

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti

MMoommeennttee dd iinn vv iiaa þþaa
rr rroommii lloorr dd iinn
ttaabbeerree llee dd iinn FFrraann þþaa

Aproximativ 15.000 – 20.000 de romi, in
principal romani si bulgari, traiesc in suburbii
sarace sau pe strazile din Franta, conform unui
raport al Inspectoratului General din
Administratie (IGA) citat de presa franceza.
Potrivit raportului, citat de site-ul de stiri
Midilibre.fr, romii sunt concentrati la periferia
Parisului si in jurul oraselor Lille, Marsilia,
Lyon, Nantes, Toulouse, Nice, Strasbourg,
Montpellier si Grenoble, scrie Mediafax.

“Aproximativ 15.000 – 20.000 de romi
traiesc in Franta, in suburbii sarace si pe strazi.
In cea mai mare parte cetateni romani si bulgari,
migrand din ratiuni economice sau din cauza
actelor de persecutare, sunt supusi restrictiilor
pe piata muncii pana la 1 ianuarie 2014?,
precizeaza site-ul citat.

“Romii («oameni», in limba romani) provin
din cea mai saraca minoritate etnica din Europa.
Cei mai multi dintre cei care traiesc in Franta
vin din Romania si Bulgaria, o mica parte
provin din state extracomunitare precum Serbia,

Bosnia sau R.Moldova. Fiind sedentari, saracia
ii constrange sa traieasca pe strazi sau in
suburbii sarace, in cabane de lemn sau in
caravane. Totusi, nu trebuie confundati cu
nomazii de nationalitate franceza, pentru care
localitatile trebuie sa amenajeze spatii speciale.
Apelativul de «rom» se refera la originea etnica,
astfel ca autoritatile franceze nu folosesc acest
termen, vorbind de cetateni romani si bulgari
care locuiesc in tabere ilegale sau in structuri de
integrare speciale”, explica site-ul francez.

Deutsche Welle: Rromii
români ºi bulgari 
au invadat Duisburgul
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Citind aceste articole am cazut pe
ganduri� Mie personal nu mi se pare ca
acestea ar fi motivele pentru care
suntem refuzati in Schengen. Faptul ca
Romania indeplineste conditiile tehnice
este un lucru atestat pe plan european.
Deci nu ar trebui sa fie probleme. 

Probleme la frontiera, cu securizarea
s.a.m.d, au si state membre Schengen. Iar asa
zisa problema a romilor mi se pare a fi una falsa.
Nu spun ca nu ar exista probleme de integrare a
romilor, nu voi discuta aici cauzele. Dar ca
problema romilor e aceea care blocheaza
integrarea Romaniei in Spatiul Schengen mi se
pare a fi o exagerare. Si astfel de exagerari se fac,
de obicei, de catre extrema dreapta. Mi se pare,
mai degraba, ca nimeni din UE nu doreste sa
studieze serios problemele cu care se confrunta
romii, obiceiurile lor, modul lor de viata. Spre
exemplu de ce destul de multi romi refuza (?!)
sa-si trimita copiii la scoala? Nu spun ca toti ar
face lucrul acesta. Pentru ce multi dintre ei sunt
saraci? Nu spun ca nu ar exista si romi bogati,
chiar foarte bogati. Cei care sunt bogati cum si-
au castigat averea? Prin furt? Dar oare nu sunt si
romani sadea in aceeasi situatie? Care e
diferenta? Cum este tratata femeia de etnie roma
de catre sotul ei? Este sotul ei posesiv, o trateaza
ca pe o sclava? De ce unii romi isi casatoresc
copiii si inca de la varste fragede? De unde
provine acest obicei si ce semnificatie are?
Dezvolta acest obicei un anumit simbolism? De
unde provin romii? Exista izvoare istorice care
sa ateste provenienta lor din India? Limba
romilor cum e? In ce familie de limbi o putem
incadra (slava, germana, latina, alta)? Se tot

vorbeste de integrarea romilor, dar nu vad pe
cineva dispus sa faca o cercetare sociologica
serioasa asupra acestui grup etnic. Pentru ca
adevarul este ca noi cunoastem destul de putine
lucruri despre romi. Totusi, sa nu uitam ca romii
au dat si mari artisti, cu care ne mandrim. Unul
din talentele lor este muzica. Sunt deosebit de
talentati in muzica, executanti remarcabili
(acordeon, vioara, voce si nu numai). Care sunt
celelalte talente ale lor? Se spune ca sunt foarte
buni lucratori in metal (ar fi si aici cateva
intrebari – de ce in metal? De unde aceasta
traditie a lucrului in metal? Ma gandesc la faptul
ca ar fi vorba de o traditie, nu?). N-am auzit, spre
exemplu, ca romii ar sti sa lucreze lemnul foarte
bine. Se tot spune despre romi ca fura si de aici
neincrederea in ei. Altii cersesc. Se spune ca nu
muncesc sau ca nu vor sa munceasca, ca nu le
place munca. De ce s-au impamantenit astfel de
obiceiuri la romi? De asemenea deranjeaza ca
sunt murdari si ca traiesc in murdarie. Si asupra

acestui aspect aceeasi intrebare: de ce au adoptat
si adopta in continuare acest mod de viata? Ma
intorc la conditia femeii de etnie roma. Sa
presupunem ca o tiganca vrea sa se rupa de
tiganie si sa duca o viata aidoma populatiei
majoritare: vrea sa invete, sa aiba servici 07.00-
15.00, sa traiasca departe de satra, la bloc,
impreuna cu sotul si copiii, sa mearga impreuna
cu sotul la Festivalul George Enescu, la Sala
Palatului. Daca decide astfel intampina ostilitate,
greutati din partea comunitatii rome din care
face parte? Cine ar impiedica-o sa duca un alt
mod de viata: familia, seful comunitatii
respective? De ce ar impiedica-o? Care ar fi
resorturile psihice profunde ale membrilor
familiei care i-ar determina sa o impiedice sa
duca un alt mod de viata, unul nou? De ce unii
romi (si au fost cazuri destule) prefera violenta
ca forma de a se exprima pe sine? Sunt diferiti
tiganii din Romania fata de tiganii din alte tari?
Daca da, care ar fi diferentele?

România nu-ºi poate
lega romii de glie

magma an pace - lasa-ma in pace
hai te plimbosaosame – hai sa ne
plimbam
jeav manta ando parko? – mergi cu mine
prin parc?
hai i tu avreal – hai si tu pe afara
chechi so ceaso? – cat este ceasul?
tehala la ce ora intalnisaosame? - maine
la cat ne intalnim?
bengailo – nebun
sukar san – ce frumos esti
bar – gard, piatra
jucal – caine
praleo - frate
moro - al meu
deshalo – zace
devla – dumnezeu
te bengav – sa inebunesc
ciupidema - pupa-ma
san shukar – esti frumos
star? – de ce?

Dicþionar româno-rromLocuri de muncã
pentru rromi

Persoanele de
etnie rroma aflate in
cautarea unui loc de
munca sunt asteptate
vinerea viitoare la
bursa de joburi
dedicata acestei
comunitati ce va fi
organizata la
Bucuresti de
Agentia Municipala
pentru Ocuparea
Fortei de Munca (AMOFM). Actiunea va avea loc in incinta Salii de
Sport a Colegiului Tehnic Petru Maior din bd. Timisoara nr 6.
Potrivit oficialilor AMOFM, pana ieri isi anuntasera participarea 80
de agenti economici, cu o oferta de 1.991 de locuri de munca din
toate categoriile, atat pPersoanele de etnie rroma aflate in cautarea
unui loc de munca sunt asteptate vinerea viitoare la bursa de joburi
dedicata acestei comunitati ce va fi organizata la Bucuresti de
Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca (AMOFM).

Actiunea va avea loc in incinta Salii de Sport a Colegiului Tehnic
Petru Maior din bd. Timisoara nr 6. Potrivit oficialilor AMOFM,
pana ieri isi anuntasera participarea 80 de agenti economici, cu o
oferta de 1.991 de locuri de munca din toate categoriile, atat pentru
cei cu studii superioare, cat si pentru cei cu studii medii, muncitori
calificati sau necalificati.

Berbec
Este foarte probabil sã aparã probleme cu
colegii. Partenerul s-ar putea sã te enerveze

dacã el/ea te obligã sã faci lucruri care nu îþi plac sau
dacã îþi face un alt program decât cel pe care þi l-ai fãcut
singur. Ai chef sã ieºi la plimbare ºi sã-þi vizitezi prietenii.
Cautã noi modalitãþi de a câºtiga niºte bani în plus.

Taur
Certurile cu ºeful tãu se vor agrava dacã îi
vei spune pãrerea ta. Încearcã sã fii mai

supus. Asta nu înseamnã sã cedezi de tot. Încearcã sã
nu naºti discuþii dacã ºtii cã vei rãni sentimentele
cuiva. Ar trebui sã ai în vedere începerea unui proiect
acasã în care sã-i implici pe toþi membrii familiei.

Gemeni
Evitã confruntãrile cu colegii care nu-ºi fac
treaba. Dorinþa ta de a-i ajuta pe ceilalþi te

duce la obosealã dacã nu înveþi sã spui nu. Noi
parteneri romantici te vor pune în lumina reflectorului.
S-ar putea ca cineva sã încerce sã îþi distrugã reputaþia.

Rac
Ai face mult mai bine dacã în loc sã te
distrezi în casã ai ieºi sã îþi vizitezi prietenii

sau rudele. Nu îþi pierde vremea cu discuþii inutile.
Încearcã sã faci câteva schimbãri în casa ta; o renovare
þi-ar putea prinde bine.

Leu
Nu îþi lãsa partenerul sã înceapã o ceartã.
Pasiunea trebuie redirecþionatã pozitiv.

Oportunitãþile vor apãrea când te aºtepþi mai puþin.
Vei vedea cã eºti puþin norocos sãptãmâna asta. S-ar
putea sã afli cã un coleg te-a minþit.

Fecioarã
S-ar putea sã nu ajungi la un acord cu
perechea ta în privinþa lucrurilor pe care aþi

vrea sã le faceþi. Analizeazã posibilitatea începerii unei
mici afaceri în timpul liber cu prietenii sau rudele.
Cautã posibilitãþi de a câºtiga bani în plus.
Contribuþiile filantropice îþi vor aduce laude.

Balanþã
Sãptãmâna aceasta eºti dinamic ºi inventiv.
Te strãduieºti sã finalizezi chestiuni

financiare care nu te privesc direct. Dorinþa de a
medita la probleme delicate se concretizeazã în a
doua parte a sãptãmânii. Atunci te retragi în turnul
tãu de fildeº.

Scorpion
Schimbãrile din cariera ta vor aduce roade
generoase. Oportunitãþile de a ieºi cu clienþi

sau colegi sunt în interesul tãu. S-ar putea sã fii
îndrãgostit sãptãmâna asta, dar cine ºtie ce îþi va
aduce ziua de mâine. Încearcã sã fii rãbdãtor ºi
înþelegãtor.

Sãgetãtor
Trebuie sã fii atent la probleme minore cu
sãnãtatea, cauzate de stres. S-ar putea sã

aparã probleme cu copiii dacã încerci sã îþi încalci o
promisiune pe care le-ai fãcut-o. Viziteazã-þi prietenii
sau rudele.

Capricorn
Fii deschis în discuþiile cu tinerii. Simþul
practic deosebit pe care îl ai te ajutã sã

demarezi o afacere din care vei câºtiga bine. Nu vei
avea nici o problemã în relaþiile cu clienþii. Mai întâi
aflã dacã sunt cãsãtoriþi.

Vãrsãtor
Te implici într-o activitate intelectualã, dar
eºti tulburat de mici neplãceri în relaþiile cu

partenerii. Dacã reuºeºti sã te concentrezi suficient, ai
ºansa sã câºtigi bine. Nu-þi forþa norocul ºi fii prudent.

Peºti
S-ar putea sã ai probleme personale, dar
datoriile de serviciu sunt apãsãtoare. Nu

conta pe nici un ajutor de la rude. Prânzul, o plimbare
lungã sau o cinã romanticã vor întãri relaþia în care
eºti implicat.

HHOORROOSSCCOOPP RROOMMAANNOO
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Tocãniþã
þigãneascã

Timp de preparare: 30 min

Gata in: 30 min

Ingrediente
800 g carne tocatã (pulpã de porc)
2 legaturi ceapã verde
200 g pastã de ardei capia
600 g roºii
2 ardei iuþi
sare
cimbru uscat
piper roºu ºi negru
1 lingurita zahãr
50 ml ulei de floarea- soarelui

Preparare
Se curãþã ceapa, se spalã, se taie

mãrunt ºi se pune într-o tigaie, cu puþin
ulei, sã se cãleascã. Dupã ce a devenit
sticloasã, se adaugã carnea tocatã.

Cât timp se cãlesc, este bine sã se
adauge apã puþin câte puþin, ca sã nu se
lipeascã ºi sã strice gustul.

Dupã ce s-a cãlit carnea, se adaugã
pasta de ardei capia ºi roºiile tãiate
cubuleþe. Se condimenteazã, dupã gust, cu
sare, piper mãcinat ºi boabe ºi cimbru
mãcinat.

Se bagã pentru câteva minute în
cuptorul încins. Dupã ce a scãzut, se
adaugã cimbru ºi ardei iute pe deasupra. Se
serveºte cu mãmãligã sau cu pâine caldã.
Se orneazã cu verdeaþã ºi frunzuliþe de
cimbru.

Sã halim bine
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FUNDAÞIA BOBY NEO DROM

Luni, Instituþia Prefectului a gãzduit un
grup de lucru mixt care dezbate situaþia
romilor din judeþul Botoºani ºi la care
au luat parte pe lângã liderii minoritari,
reprezentanþi ai unor instituþii publice
deconcentrate.

În cadrul ºedinþei au fost ridicate diverse
probleme de cãtre romi din 12 unitãþi
administrative a judeþului ºi care au cerut
sprijinul pentru reabilitarea locuinþelor sociale
din Sãveni, Dorohoi ºi mai ales Botoºani, s-au
plâns cã nu s-au angajat suficienþi mediatori
ºcolari sau sanitari, sau cã se impune construirea
unor centre de permanenþã medicalã în anumite
zone rurale.

De asemenea, s-a cerut o centralã termicã la
Cristineºti ºi extinderea reþelelor electrice la
locuinþe din Coºula sau  tefãneºti. Culmea, ar fi
cerut ºi un microbuz ºcolar.

"Extinderea reþelelor electrice se impune
pentru ca toate locuinþele din Coºula sau
ªtefãneºti sã aibã curent electric, în timp ce
copiii din Cristineºti au nevoie de un microbuz
pentru a nu mai merge pe jos 7 kilometri pânã
la ºcoalã. În zona Coºula se cautã o soluþie
pentru copiii ai cãror pãrinþi pleacã toamna la
munci agricole sezoniere ºi, neavând cu cine sã-

i lase, aceºtia absenteazã de la ºcoalã", se aratã
într-un comunicat de presã transmis de
Prefecturã.

Paradoxal, comuna Cristineºti se aflã în lista
celor care au primit microbuz ºcolar direct de la
premierul Victor Ponta pe când liderul PSD a
fost la Botoºani.

"Este primit, este înmatriculat,
funcþioneazã. Nu pricep care sunt cei care 7
kilometri pe jos la ºcoalã. Nu este nici o

problemã în sensul acesta, motorinã au
asiguratã, deci nu înþeleg", a comentat situaþia
viceprimarul comunei Cristineºti, Vasile
Azoicãi.

Alesul a mai spus cã într-adevãr existã o
problemã însã în cazul liceenilor care fac naveta
la unitãþile de învãþãmânt din Dorohoi sau
endriceni, nicidecum cu copii care merg pe jos
câte 7 kilometri la ºcoalã ºi cã probabil mesajul
minoritarilor a fost înþeles greºit de Prefecturã.

Microbuzul pentru ”Mãria
Ta” de la Cristineºti... 
a intrat la apã

Grãdiniþa cu Program
Normal ºi Prelungit Numãrul 10
Alba Iulia este una specialã. Am
avut ocazia sã o vizitez de mai
multe ori ºi, de fiecare datã,
impresia cu care am plecat de
acolo a fost una cât se poate de
plãcutã. Subiectele despre
problemele rromilor sunt mult
discutate ºi disputate, aºa cã am
cerut pãrerea cadrelor didactice
de la aceastã grãdiniþã în care
copiii sunt în majoritate de etnie
rromã, despre felul în care aceºti
copiii reuºesc sã se integreze ºi
despre felul în care pãrinþii lor
înþeleg importanþa educaþiei:

"Grãdiniþa funcþioneazã cu 6
grupe de copii, dintre care 4
grupe cu Program Normal ºi 2
grupe cu Program Prelungit. În
cele 4 grupe cu Program
Normal, din cei 100 de copii
înscriºi, 90 sunt de etnie rromã.
Dintre aceºtia, 80%
frecventeazã zilnic ºi 20%
sporadic sau deloc. Lipsurile
materiale, dar ºi comoditatea
pãrinþilor, care nu lucreazã, sunt
doar unele dintre motivele
nefrecventãrii grãdiniþei.
Majoritatea familiilor trãiesc din
ajutorul social sau alocaþiile
copiilor.
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Rromii reprezintã a doua cea mai
mare minoritate etnicã din România
conform recensãmântului din 2011,
deºi trebuie luat în considerare fapul
cã mulþi dintre aceºtia nu au
participat la recensãmânt, sau au
declarat cã sunt români. Astfel,
estimãrile variazã între 1,5 ºi 3
milioane de rromi pe teritoriul
României, faþã de cei aproximativ
621,000 din recensãmânt.

Studiul de faþã a fost realizat pe
un eºantion de 1400 de respondenþi,
cu o marjã de eroare de 2,6%.
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Vedeta Antenei 1 a avut
parte de un incident foarte
neplacut in timpul realizarii
uneia dintre editiile
emisiunii pe care o prezinta
” Tablou de nunta”. In localitatea
Plataresti de langa Capitala, blonda a
fost asteptata la filmari de un grup
destul de consistent de fani, format
din aproximativ 20 decopii rromi ,
care au inconjurat imediat masina si
au inceput sa loveasca in geamuri .
Roxana a incercat de cateva ori sa
coboare din automobil, insa a fost
imposibil, pentru ca admiratorii ei au

inceput sa o atinga si chiar sa traga de
haine. “Mie imi si este frica de
aglomeratie , iar ei erau foarte
insistenti. Ma imbranceau si strigau
fara sa mai astepte si raspunsul meu:
“Pot sa pun mana pe tine?”. A fost
destul de neplacut”, ne-a relatat
blonda. Roxana si echipa Antenei 1 s-
au vazut nevoiti sa plece, amanand cu
cateva ore filmarile.

Roxana Ionescu, harþuitã
de rromi

C M Y K

Viorele, cât de mic vei fi!
Pe Victor Ponta îl aºteaptã vremuri grele. Baronii PSD

Radu Mazãre, Marian Opriºanºi alþii, dar ºi câþiva senatori
precum Cãtãlin Ivan îi cer demisia din fruntea partidului.

Geoanã sunã pe-nserat
Se zvoneºte cã Mircea Geoanã a contactat telefonic pe

unii lideri socialiºti vâlceni pentru a-i atrage în noul sãu
partid. Sunã seara. Oare de ce?

Vin dar nu vin în PMP
Ex preºedintele Bãsescu a stat cam douã sãptãmâni la

Olãneºti. În tot timpul acesta nu a contactat deloc PMP-ul
vâlcean. ªtie Udrea de ce... Nu cumva dosarul Bica-
Cocoº?

Schimbãm, schimbãm...
Noua majoritate liberalã de la CJ Vâlcea a început sã

dea cu barda în directori. Prima victimã, directorul de la
muzeul „Nicolae Bãlcescu“, înlocuit cu un... popã? Ce are
a face popia cu... istoria? Urmeazã alþi directori...

Vine DNA! Cine nu-i gata, îl ia cu duba!
Se zice cã DNA-ul îºi va face în curând prezenþa la

Consiliul Judeþean Vâlcea. De ce? Cicã vâlcenii au
doborât recordul la achiziþii de... hârtie?

Sondaje, sondaje
Liberalii deþin controlul municipiului, cu 63%, în

schimb stânga dominã judeþul cu 54%. Totuºi nu este aºa
mult ca pe vremuri!!! Pierderea lui Ion Cîlea poate duce la
decolorarea judeþului din roºu în... galben-portocaliu!!

Vrãjeli...
adevãrate!

Nu
putem
conta
pe ei Adrian Busu Alina Teodorescu Cristian Buican Cristinel Marian Ion Nicolae

Aprovizionare suplimentarã cu
lemne de foc pe timpul iernii

Global Aid Inter-
national (www.gainhelpt.
nu) din Olanda a donat 
600,00  pentru lemnele de
foc, iar din partea unor
donatori loiali din Belgia s-
au mai primit înca  300,00
pentru acelasi scop. În total
s-au distribuit ceva mai
mult de 16 metri cub de
lemne romilor de pe Pata
Rât si în plus 4,5 metri cub
de lemne gradinitei
ProRroma.

Peste 500.000 din locuitorii þãrii noastre sunt: cãldãrari,
rudari, gabori, argintari, lãutari, ursari, fierari, cãrãmidari,
ciubotari, pietrari, spoitori, tocilari ºi  florari … într-un
cuvânt rromi. Light Channel TV îi provoacã pe rromi la un
standard mai înalt de viaþã, posibil prin apropierea de
Dumnezeu ºi prin educaþie. În acelaºi timp îi încurajeazã pe
români sã cunoascã, sã fie toleranþi ºi sã iubeascã aceastã

minoritate. În acest sens, la începutul lunii octombrie a.c. a
fost lansatã emisiunea "Vino ºi Vezi", o emisiune creºtinã cu
ºi despre rromi, moderatã de Iancu Gabor. Duminicã, ora
20.00, pe puteþi urmãri o ediþie specialã "Vino ºi Vezi",
filmatã la Sibiu, cu ocazia "Zilelor culturii rromilor",
eveniment organizat de Centrul Creºtin al Rromilor,
Primãria Minicipiului Sibiu, Ministerul Culturii ºi Cultelor ºi
Complexul Naþional Muzeal Astra.

Vino ºi vezi! – o emisiune cu ºi
despre rromi, cu Gabor Iancu

Guvernul va încadra mediatori
ºcolari în toate unitãþile cu elevi
romi în raport de minimum 15%

Guvernul va încadra mediatori
ºcolari în toate cele 1.680 unitãþi de
învãþãmânt în care numãrul de copii ºi
elevi romi este de minimum 15% ºi
va dezvolta programe de tip "ªcoalã
dupã ºcoalã" în comunitãþile rome,
conform strategiei în domeniu pentru
2015-2020, aprobatã în ºedinþa de
miercuri. Guvernul va încadra
mediatori ºcolari în toate unitãþile cu
elevi romi în raport de minimum 15% 

VILE DE VECI IN CIMITIRUL DIN
MÃTÃSARU! Romii din Tetcoi
vor lux ºi pe lumea cealaltã

Romii caldvile cimitirarari din Tetcoiu, comuna
Matasaru, vor sa fie in ton cu vremurile, cu bogatia lor si
cu traditia fastului. Evident, daca pe lumea asta traiesc in
adevarate palate, construite cei drept fara gust, dar cu
multi bani, s-au gandit sa-si asigure conditii de lux si pe
lumea cealalta. Asa ca, au construit in cimitirul din sat
vilute placate cu marmura scumpa, cu usi termopan si
instalatiii electrice, de fapt, cavouri de familie.

Dupã un an de dispute,
rromi din Ticvaniu-Mare,
judeþul Caraº Severin, au ieºit
învingãtori. În sfârºit vor avea
propriile localitãþi. Cel puþini
în denumiri. Autoritãþile sunt
obligate sã monteze plãcuþe

bilingve în românã ºi rromani.
Ca sã înþeleagã toatã lumea
cum se numesc locurile ºi
instituþiile. Vor avea însã
denumiri specifice pentru
comunitatea în care locuiesc.

Plãcuþe bilingve româno-

þigãneºti vor fi puse pe toate
instituþiile din comunã. Iar
localitãþile vor avea douã
nume. Consiliul local trebuie
sã urgenteze acum instalarea
de plãcuþe bilingve în comunã,
deoarece peste 20% din

populaþie este de etnie rromã.
Iar legea e de partea lor.

Victorie pentru romii din Caraº Severin. Vor
avea localitãþi cu nume dublate în limba lor


