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CINE POARTÃ GRADE ASCUNSE
ÎN PRESA VÂLCEANÃ

_____________________________________________ Alexandru Diamant

Eu aduc de regulã veºtile rele,
veºtile negre, nu luminile din

activitatea noastrã de lucrãtori în presã
sunt cel care mã intereseazã mai mult, ci
umbrele care existã în aceastã lume a
securitãþii naþionale ºi poliþiei vâlcene
care poate uneori nu îmi convine de ei,
fac multe abuzuri cu cetãþeni români cã
sifoanele sunt cu o jumãtate de normã la
DNA.

Am avut, la nivelul de exemplu, al
aportului decisiv pe care îl avem,

dar care nu apare zilnic în presã. Eu nu
fac alt comentariu pe acest subiect decât
acela pe care l-am fãcut de la bun
început ºi consider cã acele articole
fãcute anterior nu fost greºite, pentru cã
au creat o stare de nervozitate ºi
confuzie în poliþie. Cã pot manipula

opinia publicã. Sunt agenþi acoperiþi în
redacþii! Da.

La poliþie, ofiþeri acoperiþi DNA, da.
Dar, de fapt, presa ºi serviciile îºi

pot face meseria în numele unui bine
public doar dacã nu fuzioneazã. Dacã eºti
ofiþer acoperit nu mai poþi fi, pe bune,
ziarist de onoare. 

Istoria aratã cã, dacã eºti ziarist
recrutat de un serviciu, mai devreme

sau mai târziu vei fi bãgat în belea taman
de comunitatea informaþiilor. Adicã de
angajatorul tãu din umbrã. Când legitimezi
un ziarist nu e ca þi cum ai angaja un
salvamar. Recrutarea unui jurnalist se
întoarce împotriva ta întotdeauna. Dacã
eºti plãtit "pe neve" ºi te-ai transformat în
turnãtor formator, adicã sifon.

De ce sunt mãritate
þigãncile la doar 13
ani, ce pãþesc
miresele dacã nu
sunt virgine ºi de
ce se umple de
sânge curtea casei
înainte de nuntã 
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Lumina Pascalã prin
miracolul ei sã aducã
în sufletele membrilor
de sindicat, precum ºi

tuturor vâlcenilor
liniºte, împãcare,

iubire ºi o primãvarã
deosebitã!

PAªTE FERICIT! 
CONSTANTIN PÎRVU,

Preºedintele
CNSLR-Frãþia Vâlcea

Transmit un gând
sincer tuturor

locuitorilor din
Vaideeni. Lumina

Învierii
Domnului sã vã
cãlãuzeascã în

drumul vieþii, sã aveþi liniºte ºi pace, seninãtate în
suflet ºi cãldurã în casã! 

PAªTE
FERICIT!

DANIEL BÃLUÞÃ, 
primarul comunei

Vaideeni

Conducerea Primãriei
Râmnicu Vâlcea 

transmite un gând curat
tuturor râmnicenilor,

colaboratorilor ºi
angajaþilor din

primãrie. Sã aveþi parte de un Paºte luminos,
bucurii ºi speranþe împlinite. 

PAªTE
FERICIT!

Ion Gigi Matei- 
primar interimar

Învierea Domnului sã vã împlineascã gândurile ºi
speranþele. Lumina sfântã a Învierii sã coboare în

sufletele ºi în inimile voastre. Transmit un
gând curat tuturor vâlcenilor. 

PAªTE FERICIT! 
deputat Cristian BUICAN,

preºedintele PNL Vâlcea

Sub semnul divin al Învierii 
Mântuitorului Iisus Hristos, adresãm

tuturor vâlcenilor urãri sincere de
înþelegere ºi prosperitate. 

Sãrbãtori fericite!

Constantin ºi Gheorghe Boromiz

Sfintele Sãrbãtori prilejuite de
Învierea Domnului Iisus Hristos

sã vã aducã sãnãtate, pace în
suflet, belºug ºi numai bucurii,

urare adresatã de prefectul
Dumitru Cornoiu tuturor

locuitorilor acestui
judeþ, alãturi de

tradiþionalul

PAªTE FERICIT!

Presa englezã e oripilatã 
din nou de imaginile din
România: Copil
agãþat în gard la uscat
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CEDO a condamnat 
România sa plãteascã
sute de mii de euro
unor rromi

Rromii, între adevãr
ºi prejudecatã pagina 3
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Multe dintre tradiþiile de nuntã ale
romilor, rãmase din moºi-strãmoºi,
se pãstreazã cu sfinþenie ºi astãzi, de
la preparate ºi dansuri tradiþionale
pânã la pedepsele pe care le riscã
mireasa, dacã nu mai este virginã.
Romii sunt cunoscuþi, în primul rând,
pentru faptul cã îºi cãsãtoresc copiii
foarte devreme, de la vârsta
adolescenþei sau chiar mai repede. 

"Cu obiceiul legat de cãsãtoriile
timpurii noi am venit din India, nu e al
nostru, în India se considerã cã, dupã 11
ani, fata deja este femeie. În plus, altfel nu
pot avea loc cãsãtoriile aranjate, dacã nu
sunt încheiate la vârstã micã, pentru cã,
mai târziu, tinerii vor avea personalitatea
lor, pot spune "De ce trebuie sã o iau pe
asta?. La 12-13 ani, fata este scoasã la joc,
vin peþitori. Deoarece cãsãtoriile nu sunt
permise decât între membrii comunitãþii,
nu aveau decât sã le aranjeze: de când au
copiii 2-3 ani, se fac mese la care se
stabileºte cãsãtoria ºi, de regulã,
aranjamentele rezistã", explicã Dorin
Cioabã, regele internaþional al romilor.
Cãsãtoria are loc, de regulã, atunci când
mirii au 13 - 14 ani.    Cioabã adaugã cã
pasul se face atât de devreme ºi pentru ca
mamele sã fie liniºtite cã fetele lor se vor
cãsãtori virgine. Pânã la cãsãtorie, fetele

erau atent supravegheate, nu aveau voie sã
meargã nicãieri, "ca sã nu fie batjocorite".
"Au fost ºi cazuri în care au spus: Las fata
pânã la 16-17 ani ºi nu au mai putut sã o
mai mãrite", explicã Dorin Cioabã.
Pentru cã romii se cãsãtoresc de foarte
tineri, ºi rata divorþurilor este extrem de
micã. Dacã, totuºi, se ajunge la aºa ceva,
decizia se ia la stabor, tribunalul þigãnesc,
ºi procedura nu e deloc simplã, implicã
inclusiv despãgubiri pentru cã fetele vin în
cãsnicie cu zestre ºi, mai ales, cu nelipsita

salbã din bãnuþi de aur.    Nu se dã dar fãrã
proba virginitãþii   În vremurile în care
romiii se mutau dintr-o parte în alta, nunta
se þinea lângã cort, cu cântãri din gurã ºi
dansuri tradiþionale. Nuntaºii o luau pe fatã
ºi o duceau jucând de la cortul pãrintelui ei
la cel al viitorului soþ. Dupã petreecere,
bãrbaþii se retrãgeau lângã foc, iar femeile,
lângã cortul în care se consuma cãsãtoria.
Se scotea apoi obligatoriu cearceaful care
proba cinstea fetei, ºi era dus la grupul de
bãrbaþi.

De ce sunt mãritate þigãncile la doar
13 ani, ce pãþesc miresele dacã nu
sunt virgine ºi de ce se umple de
sânge curtea casei înainte de nuntã 

Videoclipul care vindecã de
cancer i-a bãgat pe
occidentali în boalã

Publicaþia Huffington Post a descoperit cel
mai ciudat clip de pe net. Îi aparþine unui
manelist român. Sandu Ciorbã a pus cap la
cap câteva cuvinte, a adãugat onomatopee ºi
un ritm popular pe care se unduiesc câteva
domniºoare. Au jucat ºi în videoclipul
manelistului român, dar tot l-au fãcut ciorbã.
Nici nu se putea altfel! Autorul nu este altul
decât Sandu Ciorbã  Britanicii s-ar bucura
dacã nu ar trece graniþa. Chiar ºi aºa, au
recunoscut cã astfel de piese pot fi ascultate zi
de zi, pentru a te simþi mai bine.. "Am privit
ºi nu ne-am bucurat", au punctat ziariºtii
britanici de la Huffington Post. În schimb,
videoclipul are aproape 10 milioane de
vizualizãri pe Youtube. Dalibomba încã nu a
explodat în redacþia britanicã a publicaþiei
Huffington Post. Altfel, apãreau deja
tricourile cu "Eu sunt Ciorbã!" Deocamdatã,
doar miºcãrile de încãlzire ale fetelor din
videoclip le ridicã pãrul în cap strãinilor.

Dezrobirea rromilor

Pe 20 februarie 1856 a fost votatã
Legiuirea pentru emanciparea tuturor
þiganilor din Principatul Þãrii Româneºti. A
fost momentul care a marcat desfiinþarea
robiei în rândul minoriþãþii, numite peste ani,
rrome. Dupã votarea legiuirii, reprezentanþii
etniei au primit despãgubiri în galbeni ºi au
fost obligaþi sã îºi gãseascã un domiciliu
stabil, care sã le aparþinã. O parte
reprezentativã a etniei a ales sã se stabileascã
în Constanþa. Odatã cu trecerea timpului,
numãrul rromilor din România a crescut
considerabil. Fiind o voce reprezentativã în
rândul minoritãþilor, rromi îºi doresc ca ziua
Dezrobirii sã devinã o sãrbãtoare naþionalã. În
acest an, ziua Dezrobirii Rromilor a fost
marcatã pentru prima datã la nivel
instituþional, însã ar putea deveni un obicei

anual.

Primarul oraºului Paºcani nu
vrea ca þiganii sã mai intre în
instituþiile publice! "Interdicþia" a
fost fãcutã publicã chiar în plinã
ºedinþã a Consiliului Local. "Nu-mi
aduceþi toþi þiganii aici. Eu nu vreau
sã distrugem aici, asta e", a fost
declaraþia lui Neculai Rãþoi,
primarul de Paºcani, înregistratã de
ziarul local Orizontul. Decizia
primarului de acum douã sãptãmâni
a fost luatã tocmai când discuþiile
ajunseserã la capitolul "Organizarea
Zilelor Sadoveanu". Directoarea
Casei de Culturã ceruse Consiliului
Local sã aloce 150 de milioane de lei
vechi pentru a cârpi tavanul unei
sãli. "Nu aveþi voi 400 - 500 de
oameni care sã vinã la Casa de
Cultrurã", a fost rãspunsul edilului
de Paºcani. Primarul a fost
mãrinimos: pe lângã holul instituþiei
a pus la dispoziþie ºi scaunele

aferente. Singura condiþie a lui
Neculai Rãþoi: sã nu vadã picior de
þigan. În capul mesei de protocol,
ascuns dupã un fanionul Uniunii
Europene, primarul a fost ferm: "Nu
vreau sã distrugem aici. Nu cum am
gãsit la Casa de Culturã, cu seminþe
cu tot, cã au venit ãºtia (þiganii n.n)".
Primarul spunea cã vrea "activitãþi
corespunzãtoare" în sediul sãu, iar
apariþia þiganilor ar însemna "distru-
gere ºi murdãrire". Reacþia consili-
erilor - bãgaþi printre drapelele
României ºi UE - a fost promptã: au
izbucnit în râsete aprobatoare.

Dupã ce aleºii locali ºi direc-
toarea Casei de Culturã s-au amuzat
copios pe tema "declaraþiei despre
þigani în primãrie", activitatea
culturalã în incinta administraþiei
locale a fost aprobatã. Manifestãrile
speciale din noiembrie vor avea loc
în holul Primãriei, dar cu respectarea
voinþei edilului ºef. În paralel, Casa
de Culturã - probabil rezervatã
rromilor din oraº - a intrat în
renovare. Neculai Rãþoi spunea cã
investiþiile fãcute în sediul Primãriei
l-au fãcut sã "dea interzis" þiganilor
în interiorul primãriei.

„Nu-mi aduceþi toþi þiganii aici“ Casa cu suflet de þigan

În dimineaþa aceea de toamnã copacii aveau pe crengi
paiete aurii ºi sclipici. Noiembrie. Frigul fãcea amor cu Soarele
ºi aburi dulci îmbrãþiºau câmpia.Maºina în care mã aflam
muºca asfaltul ºi se îndrepta spre Alexandria. Aveam acolo o
întâlnire poeticã. ªi cam atât. Pe drum, însã, mi-a agãþat
privirea o casã coloratã, þigãneascã, bãtrânã, bãtrânã, dar foarte
veselã. Pereþii exteriori erau pictaþi cu tot felul de personaje
fascinante care fãceau câte ceva. O poveste în linii, puncte ºi
cercuri. Un tânãr îndrãgostit, brunet, cu mustãcioarã, la cravatã
ºi costum, cântã pentru iubita lui care toarce un fuior de lânã.
Lebede albe care îºi iau zborul cãtre cer, un cãprior care-ºi
cautã cãprioara…O epopee în imagini, aºa cum numai prin
peºteri sau prin biserici mai gãsim. N-am rezistat. Am
oprit.Zidurile, crãpate ca o piele de om care a stat prea mult în
soare, expirau legende neºtiute. Ochii ferestrelor erau pe
jumãtate închiºi într-o amorþealã din alte lumi. Întreaga
construcþie se sprijinea-ntr-un cot ºi vorbea, avea viaþã, era vie.

În bãtãturã, sãrãcie lucie. Murea musca pe perete. Peste tot
mirosea a frunzã arsã ºi-a seminþe prãjite. Cânta un cocoº,
mugea o vacã, se auzea ºi-o vioarã departe. O vocea înfundatã
striga ceva pe þigãneºte, rãstit. Aproape de noi necheza un cal.

Pe scurt
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Rromii sunt una dintre
obsesiile romanilor. Fie ca
recunoastem sau nu,
prezenta tiganilor in
societatea noastra creeaza
panica. Si totusi, intr-un fel
suntem responsabili de
izolarea si inapoierea lor.
Lucian Boia spunea ca "in
fata lor (tiganilor - n.red)
romanii se simt ca intr-o
cetate asediata.

Le sunt atribuite aproape
toate infractiunile si crimele. Si
par a fi pe zi ce trece tot mai
multi. Sunt, cu siguranta, mai
numerosi. Dar inca si mai
numerosi in imaginarul
colectiv decat in realitate".

Statistici
In intreaga Europa traiesc

cel putin opt milioane derromi,
dintre care sase milioane in

zona centrala si de est. Ultimul
recensamant, cel din 2002, a
aratat ca Romania are o
populatie stabila de rromi de
535.140 de persoane,

aproximativ 2,5% din
populatia tarii. Insa estimarile
neoficiale spun ca aceasta cifra
este mai aropiata de 2,5
milioane.

Primele dovezi documen-
tare ale prezentei rromilor pe
teritorilu Romaniei, de origine
din India, dateaza din anul
1374, cand Dan I a oferit
manastirii Vodita 40 de rromi
ca sclavi. Acesta a fost statutul
lor timp de secole. Rromii
raman totusi o populatie
invaluita in mister pentru multi
romani, si asta din lipsa de
informatii. Majoritatea roman-
ilor descriu rromii pe baza unor
clisee sau prejudecati precum:
tiganii sunt prosti, murdari,
hoti iar tentativele de
reabilitare si reintegrare sociala
in cazul lor esueaza de multe
ori. In ce masura sunt fondate
prejudecatile romanilor fata de
tigani? Statistic vorbind, exista
acelasi nivel de delicventa la
rromi si in segmentul
romanilor care traiesc in
aceeasi stare de saracie precum
majoritatea rromilor.

Rromii, între adevãr
ºi prejudecatã

Reprezentanþii organizaþiilor
ºi comunitãþilor de romi ºi-au
exprimat marþi, în cadrul unei
conferinþe de presã, îngrijorarea ºi
nemulþumirea faþã de atitudinea
organelor statului legatã de
problematica romilor. În centrul
discuþiilor s-a aflat cazul bãrba-
tului din Pustã Vale împuºcat, în
weekend, de un poliþist. Aceºtia
nãdãjduiesc cã ancheta se va
desfãºura obiectiv ºi profesionist
ºi va þine cont de toate probele ºi
declaraþiile martori

Intervenþia poliþistului în
cazul bãrbatului de 26 de ani din
Pustã Vale suspectat cã ar fi furat
materiale feroase de la o firmã din
ªimleu Silvaniei a fost incrimi-

natã de reprezentanþii comunitãþii
ºi ai unor organisme non-guver-
namentale pentru drepturile rro-
milor. Cercetãrile în acest caz
sunt în derulare, procurorii din
cadrul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Sãlaj continuã anche-
ta, poliþistul fiind cercetat penal
pentru omor deosebit de grav.

Invocând starea tensionatã în
care se aflã în aceste zile
comunitatea de rromi din Pustã
Vale, reprezentanþi ai unor
organizaþii civice din Sãlaj ºi din
þarã ºi-au exprimat punctul de
vedere referitor la evenimentul
petrecut în weekend. Robert Vasi,
preºedintele fundaþiei sãlãjene
Romani Criss "ªanse egale" a

reiterat câteva cazuri recente din
comunitãþi de rromi în care
rãspunsul ºi implicarea organelor
de ordine ar fi discutabilã. "Pe noi
ne îngrijoreazã cã au fost situaþii

similare în comunitãþile locuite de
rromi, cum ar fi cel la Ileanda,
când un angajat al poliþiei a dat
foc mai multor case ale romilor",
a explicat Robert Vasi.
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Vasile Ionescu, directorul
Agenþiei rromilor pentru
comunicare, mediere ºi media,
specialist în cultura rromilor:
"În România, a fi diferit este
încã privit ca un handicap"

Povestind despre propria devenire intelectualã,
liderul rrom Vasile Ionescu (55 de ani) semnaleazã
conturarea unei elite rrome culte, precum ºi
schimbarea mentalitãþilor în comunitãþile
tradiþionale, care au început sã valorizeze ºcoala.
Eu aº zice sã pornim de la criza elitelor culte,
pentru cã în România - nu numai la rromi (la rromi
se vede foarte tare pentru cã ei s-au apucat sã-ºi
creeze elite mult mai târziu) -, criza înseamnã criza
elitelor culte, incapabile sã se constituie ca modele
referenþiale, pentru a schimba mentalitãþile, sã
dezvolte "capitalul social", cum se zice. Þi s-a
întâmplat ºi þie sã te uiþi la profesorul nu ºtiu care ºi
sã spui: ãsta e un imbecil, nu ºtiu cum a ajuns sã fie
profesorul meu. Adicã aº porni de aici, nu de la un
caz personal, Vasile Ionescu, ci de la o anumitã
problemã. Dacã devine doar o istorie particularã,
mai degrabã negãm problema. Dacã nu are dinþii
de gangster, nu poartã pãlãrie sau fuste colorate ºi
nu danseazã din buric cum poate fi identificat, în
afara stereotipului, un intelectual rrom? Sunt mulþi
intelectuali de origine rromã în cultura româneascã
ºi europeanã, care au preferat sã se asimileze
culturii majoritare, pentru a scãpa de stigma socialã
sau pentru avantaje. Asta explicã situaþia
dezastruoasã a rromilor, reluând în fiecare
generaþie calvarul de-a-ºi construi noi elite. Putem
vorbi în concepte despre probleme precum criza
rromilor, dar mi-ar plãcea sã aflu ºi despre Vasile
Ionescu, copilul care a crescut în ghetou ºi care a
mers la ºcoalã spre deosebire de alþi copii rromi. 

Vicepremierul Gabriel 
Oprea, adus în noroaiele 
de pe Craica, printre rromi,
maidanezi ºi mizerie

Vicepremierul României, Gabriel Oprea se afla
începând de astazi, 20 martie  timp de doua zile, în
municipiul Baia Mare. O parte din problemele
discutate vor fi cele de ordin politic, UNPR-istii
urmând a avea mai multe întâlniri, însa vor exista
si vizite în teren pregatite special de catre
conducerea Primariei Baia Mare. Din informatiile
primite de la primarul Catalin Chereches, Oprea ar
urma sa vada cu ochii sai bazele sportive
abandonate din Baia Mare, dar si blocurile sociale.
Si toate acestea în speranta ca ceva se va schimba.
În bine.

Vocea Romilor

ONG-urile care luptã pentru incluziunea
socialã a rromilor din Cluj cer mai mulþi bani

Proiectele integrate de intervenþie socialã
ale Primariei Cluj-Napoca în Pata Rât intrã
într-o nouã fazã. Reprezentanþii mai multor
ONG-uri, dar ºi reprezentanþi ai rromilor din
Pata Rât, au stat astãzi la aceeaºi masã ºi au
discutat modalitãþile prin care rromii pot fi
incluºi în societate în perioada imediat
urmãtoare.Generatã de condiþiile precare ale
locuinþelor în care trãiesc ºi nevoile
complexe ale comunitãþilor defavorizate din
zona Pata Rât, seria de proiecte integrate care
vizeazã incluziunea socialã a comunitãþilor

de rromi a fost dezvoltatã de Primãria
municipiului Cluj-Napoca, începând cu

2012, cu sprijinul biroului Programului
Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare. "Nu este
suficient ca autoritãþile sã se plângã de
problemele rromilor ºi sã nu facã nimic în
acest sens. Banii sunt o problemã realã cu
care ne confruntãm ºi tocmai de asta dorim
sã atragem cât mai multe fonduri europene.
Rata de absorbþie este foarte micã ºi prin
aceste proiecte tocmai asta dorim sã facem,
sã atragem cât mai mulþi bani în acest sens",
a declarat Kalman Mizsei, reprezentantul
fundaþiei Open Society.
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Cãsãtoriile între minori provoacã din
nou scandal în comunitãþile de romi.
La asta s-a ajuns în urma anunþului
fãcut de autointitulatul rege al
þiganilor, Dorin Cioabã, care vrea ca
romii sã nu îºi mai mãrite fetele
dacã acestea nu au împlinit cel puþin
16 ani. Liderul romilor gorjeni, Nelu
Pavel, l-a atacat dur pe Cioabã ºi
crede cã el este un contraexemplu.
Pavel spune cã nepoata lui Cioabã
nu are nici mãcar buletin ºi este deja
cãsãtoritã.

"Sã lãsãm copiii sã meargã la
ºcoalã"

Regele internaþional al romilor, Dorin
Cioabã, a anunþat acum câteva zile, la
Sibiu, cã etnicii nu îºi mai pot cãsãtori
copiii la vârste fragede ºi vrea ca
însurãþeii sã aibã cel puþin 16 ani
împliniþi. "Timpul ne duce spre o lume
mai modernã. Noi nu putem sã rãmânem
în urmã, aºa cã am decis: cãsãtoriile sã se
facã de la 16 ani, sã putem merge cu
copiii la cununiile oficiale, la primãrie.
Trebuie sã lãsãm copiii sã meargã la
ºcoalã", a spus Dorin Cioabã, dupã

Staborul de la Sibiu. Acesta a mai anunþat
cã cei care încalcã prevederea vor fi
sancþionaþi prin excluderea din
comunitate, fiind sesizate ºi autoritãþile
cu privire la încãlcarea legii.

"A mãritat o nepoatã de 13 ani"
Liderul romilor din Gorj, Nelul Pavel,

s-a enervat la culme când a aflat despre
anunþul fãcut de Dorin Cioabã ºi spune cã
acesta nu are moralitatea necesarã pentru a
lua asemenea decizii. "Deci, din punctul

meu de vedere, ãsta e un tâmpit! Altfel nu
pot sã-i spun, pentru cã el practicã în
familia lui cãsãtorii timpuri ºi cãsãtoreºte
fetele la 12-13 ani. Cum poþi sã dai tu
exemple de bune practici la alþii, dacã tu
încalci legea?! Sã ia exemplu de bune
practici de la mine, cã eu sunt þigan
tradiþional ºi nu mi-am cãsãtorit fetele
înainte sã devinã majore ºi ºi-au continuat
studiile. Cum poate sã spunã el asta, dacã
a mãritat o nepoatã de 13 ani, acum câteva
luni", a spus Nelu Pavel.

Scandal în þigãnie pe tema
cãsãtoriilor între minori

Obiceiuri ºi tradiþii
de nuntã la rromi

Asociatia Pakiv Romania, prin Centrul de Incluziune
Sociala pentru Persoanele de Etnie Roma Iasi, a organizat in
data de 19 septembrie 2011 evenimentul cultural
“ROMENDE – LA ROMI“, cu tema Traditii rome, amestec
de nou si vechi, obiceiuri si traditii de nunta la romii din
Regiunea de Nord Est.

Evenimentul face parte dintr-o serie de momente
culturale prin care proiectul “Crearea si functionarea
structurilor de asistenta axate pe ocuparea fortei de munca –
Centre de incluziune sociala pentru persoanele de etnie
roma” – ID 62509, proiect cofinantat din Fondul Social
European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritara 6,
Promovarea incluziunii sociale, isi propune schimbarea
atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile si combaterea
discriminarii fata de romi.

Evenimentul s-a desfasurat la sediul Centrului de
Incluziune Sociala pentru Persoanele de Etnie Roma,
CISPER Nord-Est Iasi, str. Iarmaroc, nr. 44 si a avut ca
obiectiv pastrarea si afirmarea culturii, limbii si identitatii
minoritatii romilor.

Meseriile tradiþionale ale romilor
sunt pe cale de dispariþie. Una dintre ele
este rudãritul. Rud înseamnã "lemn", iar
rudarul este cioplitor în lemn.

Lingurarul este cel care mai
confecþioneazã albia de frãmântat aluat,
gãvanele, tocãtoarele sau lingurile de
toate dimensiunile ºi formele. La Opre
Roma vom face cunoºtinþã cu unul dintre

cei mai vechi ºi apreciaþi lingurari din
Ostrov. O altã meserie tradiþionalã este
lãutãria. La rubrica Lãutari celebri,
emisiunea va avea ca invitaþi mai mulþi
romi care abordeazã genuri muzicale
diferite ºi care "sperãm sã ajungã cu
mesajele lor la sufletele fiecãruia dintre
dumneavoastrã", spune realizatoarea
Carmen State.

Despre lãutãrie ºi rudãrit, la Opre roma din România

Cristiana este bursierã
Fulbright la Universitatea
Vanderbilt din Statele Unite.
Ea a crescut în România, dar a
plecat pentru prima data în
Statele Unite în 2006, pe când
avea 22 de ani. S-a reîntors în
Statele Unite în 2009, dupã ce
a obþinut prestigioasa bursã.
Cristiana a acceptat sã ne
povesteascã despre ce a
însemnat pentru ea sã devinã
bursier Fulbright, despre
experienþele ei din Statele
Unite ºi România. Dacã în
România ea ºi-a ascuns
identitatea etnicã, de fricã sã
nu fie discriminatã, în Statele
Unite a descoperit cã nu
poate sã se cunoascã cu
adevãrat pe sine ºi sã

evolueze dacã nu îºi
îmbrãþiºeazã aceastã iden-
titate. Acolo a învãþat cã nu
trebuie sã-i fie ruºine cã este
þigancã, fiindcã, în realitate,

cultura din care se trage este
prea frumoasã ºi bogatã
pentru a se pierde din cauza
stereotipurilor ºi injuriilor.

Prima ei vizitã în America

a durat trei luni. Chiar înainte
de a se întoarce în România a
avut loc un incident legat de o
sumã de bani care dispãruse.
"Deºi nu am fost niciodatã
acuzatã, frica de a fi
suspectatã de hoþie m-a fãcut
sã devin defensivã ºi a
declanºat un potop emoþional.
Nu m-am aºteptat la un
asemenea incident ºi într-o
clipã, imaginea þiganilor hoþi
ºi cerºetori, pe care o
pãstrasem adânc ascunsã în
sufletul meu, a ieºit la
suprafaþã".

Cristiana povesteºte cã a
fost terifiatã sã se uite la ea
însãºi prin prisma
stereotipului pe care a încercat
sã-l ocoleascã o viaþã. 

CCee aa îînnsseemmnnaatt ppeenn tt rruu oo ttâânnaarrãã ddee eettnn iiee
rroommãã ssãã ddeevv iinnaa bbuurrss iieerraa FFuu llbbrr iigghh tt îînn SSUUAA

I-a fãcut haine þigãneºti lui
State Potcovaru, de la Pro TV!

Când nu coase haine þigãneºti, argintarul Mircea Crãciun
modeleazã metale preþioase. El le-a împrumutat producãtorilor
de la Media Pro mai multe costume pentru emisiunea "Dansez
pentru tine" ºi pentru serialele "Inimã de þigan" ºi "State de
RomâniaPrintre cei aproape 40 de meºteri populari care cu
ocazia Serbãrilor Galaþiului ºi-au prezentat creaþiile pe platoul
de la "Potcoava de Aur" se numãrã ºi un meºter argintar - þigan
din Bucureºti - care are o poveste interesantã. Liniºtit, fãrã o
alurã de mare artist, Mircea Crãciun are la activ o grãmadã de
colaborãri cu televiziunile din România. ProTV, Acasã,
Naþional TV, Antena 2 sau TVR Internaþional sunt doar câteva
dintre televiziunile care i-au solicitat sprijinul. Interesant este cã
aceste colaborãri nu sunt în materie de bijuterii sau altfel de
podoabe þigãneºti, ci pe parte de recuzitã vestimentarã. "Cea
mai importantã colaborare a mea este cu ProTV-ul. M-au
contactat ºi le-am împrumutat câteva costume de þigãnci pentru
emisiunea "Dansez pentru tine"", îºi aminteºte meºterul.
Hainele le-a îmbrãcat atunci Cristina din Tulcea, fata care lupta
pentru soþul ei George, în vârstã de 23 de ani, care suferea de
acromegalie. Nu ºtim dacã hainele date de Mircea Crãciun sunt
cele care i-au purtat noroc, cert este cã ea a câºtigat acea
competiþie.
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Subiectul emisiunii prezintã ºi
detaliazã concluziile conferinþei
"Romii ca subiect politic: între
cetãþenie, minoritate naþionalã ºi
grup vulnerabil" care a avut loc
sãptãmâna trecutã la Palatul
Parlamentului ºi care a avut ca
temã romii în contextul aprobãrii
noii strategii a guvernului de
incluziune pentru urmãtorii cinci
ani."Fãrã etichetã" a dezbãtut
împreunã cu antropologii Eniko
Vincze ºi Martin Olivera, motivele
pentru care politicile publice pentru
incluziunea romilor din ultimii ani
au eºuat, romii confruntându-se în
continuare cu rasismul
instituþionalizat, marginalizarea
socialã ºi evacuãrile masive la
nivel naþional.

Sunt romii o minoritate naþionalã,
cetãþeni ai României sau doar un grup
vulnerabil? Încearcã Parlamentul
României sã se sustragã de la
rezolvarea problematicii rome prin
impunerea unui posibil proiect de lege
care sã clasifice romii ca "minoritate
europeanã" ºi prin urmare soluþionarea
problemelor acestei etnii sã fie plasatã

Uninunii Europene? Care sunt
rezultatele ultimului deceniu de
integrare a romilor? "Acestea sunt doar
câteva din întrebãrile la care vom
încerca sã le gãsim un rãspuns în aceastã
ediþie, vorbind de aceastã datã în mod
transparent ºi critic faþã de mãsurile
autoritãþilor privind incluziunea romilor

în România", spune Mihaela Drãgan,
gazda emisiunii de pe TVR 1.

Una dintre cele mai grave ºi actuale
probleme cu care se confruntã romii ºi
un subiect amplu dezbãtut la conferinþa
de la Palatul Parlamentului este cea
locativã, mai multe comunitãþi fiind
supuse procesului de evacuare forþatã. 

De ce politicile pentru
incluziunea romilor eºueazã

Filmul "Aferim!" este
primul  din lume care are ca
subiect sclavia romilor din
Principatele Române, realitate
istoricã puþin cunoscutã
majoritãþii ºi care a durat cinci
secole, pânã în 1856. Poveste
filmului se petrece în Þara
Româneascã, anul 1834, ºi are
ca personaje principale un
zapciu ºi fiul acestuia care au ca
misiune sã gãseasca un rob
fugar.

Subiectul filmului trateaza
o relaþie sexualã între o femeie

româncã ºi un sclav rom -
relaþiile dintre robi ºi stãpânii
lor fiind interzise prin lege.
"Aferim!" chestioneazã
mentalitãþile secolului XIX ºi
modul în care acest trecut
influenþeazã prezentul.  Multe
dintre aceste mentalitãþi ale
vremii sunt redate în film prin
stereotipurile de limbaj folosite
de personaje care nu sunt
numai rasiste, dar redau ºi
xenofobia , antisemitismul ,
misoginsimul ºi chiar
homofobia.

Vocea Romilor

Spectacolul de teatru
Þiganiada la Teatrul de Stat
Regina Maria Oradea

Echipa de la Teatrul de Stat Oradea vã
aºteaptã la spectacolul Þiganiada, o punere în
scenã a celebrei epopei a lui Ion Budai-Deleanu.
Spectacolul se înscrie în seria marilor spectacole
dupã texte clasice. Beneficiind de o dramatizare
realizatã de Radu Macrinici, cîºtigãtor a douã
premii UNITER pentru dramaturgie, spectacolul
teatrului orãdean nu este doar o restituire a unui
text legendar ci ºi o transpunere la timpul prezent
a savuroaselor aventuri pe care þiganii lui Ion
Budai-Deleanu le trãiesc în drumul lor spre
cãutarea unei þãri iluzorii. Muzica, dansul ºi mai
ales prestaþiile actoriceºti completeazã acest
tablou pitoresc ºi fac din ÞIGANIADA unul din
cele mai importante evenimente ale stagiunii
Teatrului de Stat Regina Maria Oradea.

Anti-naziºti de zãpadã ºi mic
dejun cu romi la Duisburg

Mitingul extremei drepte populiste a
mobilizat cartierul în care locuiesc, la Duisburg,
romii recent imigrati din România. În uºa uºor
crãpatã se aliniazã, suprapuse, mai multe perechi
de ochi. Nu cã ar fi prima oarã când e zarvã pe
scara blocului. Dar nu e zarva lor, aia pe care o
ºtiu de acasã. Unde mai pui cã de jur împrejurul
blocului stau aliniate dubele verzi ºi albastre ale
poliþiei. "Ce vor ãºtia de la noi?". E greu sã le
explici unora ca ei cã, în Germania, poliþia este
aproape de cetãþean, chiar ºi dincolo de slogan.
Degeaba le arãþi cã dubele sunt, de fapt,
microbuze, încercând, astfel sã le vorbeºti despre
transparenþã. E greu, câteodatã, sã îþi explici þie
diferenþa dintre cele douã lumi. Încerci cele mai
simple cuvinte. Dar experienþele trãite în
România te fac sã realizezi cã vorbele, pur ºi
simplu, nu te ajutã. Nu ai nici tu încredere în
poliþia românã, nu are nici interlocutorul. Poate
din motive diferite, dar vã regãsiþi într-un punct
comun.

Pe scurt

La „Fãrã etichetã” vorbim
despre "Aferim!" ºi istoria
romilor din România

LLoobbbbyy ff rraann þþuuzzeesscc ppeenn tt rruu oo
oorrggaann ii zzaa þþ iiee nneegguuvveerrnnaammeennttaa llãã
aa GGuuvveerrnnuu lluu ii RRoommâânniiee ii??

G u v e r -
nul propu-
n e a
înfiintarea
unei fun-
daþii (orga-
nizaþie ne-
g u v e r n a -
mentalã), cu
derogare de la legislaþia asociaþiilor ºi fundaþiilor, cu un
nume conform cu prejudecãþile lor "Fundaþia Proiect
Ferentari" în care urma sã se scurgã toate fondurile privind
incluziunea socialã a romilor. Asta în condiþiile în care
existã deja o instituþie guvernamentalã, cel puþin
teoretic, responsabilã de politicile pentru romi, respectiv
Agenþia Naþionalã pentru Romi. În plus, pentru
problemele din educaþie existã Ministerul Educaþiei ºi
structurile sale, pentru cele de sãnãtate, atât cât este,
Ministerul Sãnãtãþii etc. La pachet, printe legile care
aduceau atingere tocmai democraþiei postdecebriste se
mai strecura ºi aceastã ºmecherie legislativã orchestratã
de partidul lui Oprea. Atunci, o serie de organizaþii
neguvernamentale (autenice, înfiinþate de persoane cu
scopul de a face ceea ce statul trãncãneºte doar), rome ºi
nerome, au adresat o scrisoare Preºedintelui Bãsescu.
Traian Bãsescu a reacþionat promt la solicitare,
nepromulgând legea cu pricina ºi cerând parlamentului
reexaminarea legii respective. Astãzi, ambasadorul
Franþei, într-un interviu acordat Mediafax, laudã
reuºitele (necuantificabile) din Ferentari, propunând
soluþii guvernului Romaniei de genul "aºa frate, ca-n
Ferentari".
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Eram în stradã, fix în faþa porþii lui.
N-am dat sã intrãm, aºteptam sã se
completeze echipa de descindere în
curtea omului. Aºteptam, sunam,
trimiteam sms-uri. Spontan, ne
întoarcem cu faþa spre poartã ºi
vedem un þigan în toatã splendoarea
ºi fãloºenia lui.

S-a îndreptat cãtre cutia poºtalã, de
unde a ridicat un plic. Am rãmas sideraþi.
Ne aºteptam la ceva mai exotic, mai plin
de culoare, dar încântarea a fost ºi mai
mare decât aºteptarea. Era un þigan în toatã
regula, cu tot tacâmul - cu pãr lung,
perciuni cu atenþie finisaþi, o pãlãrie cu
boruri mari. Purta o cãmaºã roºie din
mãtase, iar deasupra avea o vestã din lânã
rugoasã cu butoni mari din argint - despre
culoarea roºie, care abundã în þinutele
þigãneºti, ne spune în timpul interviului cã
prinde ºi frumosul ºi urâtul. Ne
întrezãreºte la poartã, ne întâmpinã scurt,
poate un picsfios, neprotocolar, ºi face
câþiva paºi în stradã ca sã arunce un ochi în
groapa fãcutã de lucrãtorii stradali. O
vreme, parcã a uitat de noi.

E pus pe treabã! Ar fi vrut sã se apuce
de lucru de cum ne-am instalat la el în
curte, de fapt, e chiar atelierul lui: "E

atelier de oltean. Îl mut unde vreau eu".
Degajãm atmosfera, încercãm sã stãm

la poveºti, dar nu rezistã mult, bate cu
ciocanul ritmat în nicovalã, de parcã ar
avea ce sã modeleze. Înþelegem cã-i e mai
bine sã ne vorbeascã în timp ce lucreazã.
Face bucãþele argintul pe care urmeazã sã-
l topeascã. Aprinde fitilul bine fixat în
sticla de petrol, ia þevuºca de cupru ºi suflã
puternic. Produce o flamã specatuloasã.
Încet-încet, argintul începe sã sfârâie, sã
fiarbã. Nu-ºi permite se inspire în loc sã

sufle în þevuºcã, doar nu e un accident pe
care þi-l poþi permite, ca la vin sau þuicã.

Mircea Crãciun ne face o demonstraþie
de facere a unei verighete cu o tehnicã
veche de mai bine de 200 de ani. El o face
pentru cã e mai spectaculoasã ºi mai
genuinã, însã atunci când vorbeºte despre
þiganii argintari care continuã sã lucreze cu
mijloacele vechi, spune cã aceºtia "îºi
pãstreazã autenticitatea datoritã sãrãciei,
pentru cã nu au, pentru cã un laminor
electric e câteva mii de euro."

Fragmente de jurnal. Pe urmele
bãtãturilor lãsate de meºteºuguri

8 aprilie, Ziua
Internaþionalã
a Romilor

C M Y K

Lumina
acestor Sfinte
Sãrbãtori sã
vã aducã în

suflete liniºtea
ºi bucuria
unei vieþi

împlinite. Urez tuturor vâlcenilor cele
mai sincere urãri de sãnãtate,

prosperitate ºi viaþã lungã. 

PAªTE
FERICIT!

Nicolae Sãrdãrescu,
inspector-ºef
al IPJ Vâlcea

Cu ocazia Sfintelor Sãrbãtori de Paºte, 
Florian Ioniþã, seful Serviciului Poliþiei

Rutiere Vâlcea, ureazã
tuturor  locuitorilor acestui

judeþ multã sãnãtate,
bucurii, realizãri depline,
alãturi de tradiþionalul 

PAªTE FERICIT! 

Raza sfântã ºi
magicã a
clipei de

Sãrbãtoare
Pascalã sã-i
cãlãuzeascã

pe toþi
vâlcenii spre
înþelepciune,

speranþã ºi pace sufleteascã. Sã aveþi
sãrbãtori fericite ºi îmbelºugate, alãturi de

toþi cei care vã sunt dragi.

PAªTE
FERICIT!

Geani Deaconu, ºeful
Biroului Poliþiei Rutiere

Râmnicu Vâlcea

Lumina Sfintei Învieri sã
ne reaminteascã sã fim
mai buni, mai plini de
dragoste, cu inima mai

caldã ºi sufletul mai
deschis. Sfintele Sãrbãtori
de Paºte sã vã aducã multã
fericire, sãnãtate ºi numai

bucurii.
Cristian Teodor Neamþu,

AUDITOR PUBLIC la Adtm.
localã Cãlimãneºti



Cu ocazia
Sãrbãtorii

Învierii
Domnului,  vã
aduc cele mai
sincere urãri
de sãnãtate,

fericire, putere
de muncã ºi

realizãri depline alãturi de tradiþionala urare 

Paºte
Fericit!

Prof. univ. dr. ªtefan GÃITÃNARU,
decanul Facultãþii de Litere din

cadrul Universitãþii din Piteºti
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Cu ocazia Sfintelor
Sãrbãtori de Paºte,

conducerea
Primãriei Câineni

ureazã tuturor
locuitorilor comunei

multã sãnãtate,

fericire, realizãri depline ºi
numai bucurii, alãturi de

tradiþionalul

Paºte fericit!
ION NICOLAE - 

primarul comunei Câineni

Le doresc tuturor
cetãþenilor din

Budeºti,
angajaþilor
primãriei,

autoritãþilor
judeþene ºi

colaboratorilor ca Sfintele Sãrbãtori Pascale
sã le aducã numai gânduri senine ºi multe

bucurii iar Lumina Sfântã a Învierii sã
coboare în sufletele tuturor. 

Sãrbãtori
Fericite!

primar
Gheorghe Mirea 

Sãrbãtoarea
Învierii

Domnului îmi
oferã nespusa
bucurie de a
aduce sincere

urãri de sãnãtate, fericire, pace
sufleteascã ºi numai împliniri pentru
toþi locuitorii oraºului Cãlimãneºti,
salariaþi ai primãriei ºi colaboratori,

alãturi de tradiþionala urare 

PAªTE
FERICIT!

Primar, 
Florinel Constantinescu

Miracolul
Învierii sã
aprindã în

inimile tuturor
vâlcenilor

lumina bucuriei
ºi a fericirii. Sãrbãtorile Pascale sã vã
aducã numai gânduri senine, luminã

în drumul vieþii ºi multe bucurii
alãturi de cei dragi!

PAªTE
FERICIT!

Gabriel Albinaru,
directorul AJOFM Vâlcea

Primiþi în
sufletele

dumneavoas-
trã Lumina

Sfântã a
Învierii,

împreunã cu
urãrile mele de
sãnãtate ºi fericire dragi! Le doresc vâlcenilor

sã aibã parte de un Paºte Fericit ºi
binecuvântat alãturi de

cei dragi. 

PAªTE
FERICIT!

Arhiepiscopul
Râmnicului,
Varsanufie Prahoveanul

Lumina Învierii
Domnului sã vã

cãlãuzeascã
pretutindeni, sã
vã împlineascã

gândurile ºi
speranþele, sã vã
aducã sãnãtate ºi
fericire care sã

dãinuie veºnic în
preajma dumneavoastrã.

Paºte Fericit! 
Remus Grigorescu, 

directorul Bibliotecii
Judeþene „Antim

Ivireanul“

Cu ocazia Sfintelor
Sãrbãtori a Învierii
Domnului aduc cele
mai sincere urãri de

sãnãtate, fericire,
putere de muncã ºi

numai bucurii tuturor
vâlcenilor alãturi de

tradiþionalul

Paºte
fericit!

Dragoº Cîrstoiu,
viceprimarul comunei

Bujoreni

Cu ocazia
Sfintelor

Sãrbatori de
Paºte, Maria
Morãrescu

ureazã tuturor
salariaþilor,

colaboratorilor, elevilor ºi pãrinþilor multã
sãnãtate, fericire, putere de muncã, pace în

suflet ºi numai împliniri, alaturi de
tradiþionalul

Paºte
Fericit!

Sfintele Paºte, Sãrbãtoare a Luminii ºi Speranþei, îmi oferã prilejul de a
adresa cele mai alese gânduri de felicitare ºi urãri de bucurii, sãnãtate ºi

împliniri tuturor vâlcenilor.
Sãrbãtorile Luminate sã vã aducã

pace ºi liniºte sufleteascã!

Paºte Fericit
alãturi de
cei dragi!

Sãrbãtorile Sfinte ale Învierii
Domnului nostru Iisus Hristos sã

aducã pace, sãnãtate, bucurii
depline, belºug în

casã ºi daruri
binecuvântate

pentru toþi vâlcenii.

Paºte Fericit!
Iulian Margu, patron TV Etalon

Mihail TÃBÂRCÃ, 
directorul
PIEÞE PREST SA
Râmnicu Vâlcea
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Curtea Europeana a Drepturilor
Omului (CEDO) a condamnat din
nou Romania intr-un proces intentat
de rromi. Este vorba despre 27 de
rromi din Reghin carora statul este
obligat acum sa le dea aproape
200.000 de euro, dupa ce au
reclamat un comportament abuziv al
Poltiei. Rromii din Reghin s-au
plans la CEDO ca au fost batuti si
impuscati de politisti si impotriva
lor fortele speciale ar fi aruncat
inclusiv grenade cu gaze
lacrimogene.

Pe baza certificatelor medico-legale
care confirmau ranile suferite in timpul
incidentelor din satul Apalina, din 7
septembrie 2006, CEDO a decis in
favoarea rromilor, desi politistii au
sustinut tot timpul ca au actionat in
legitima aparare.

Incidentul care a dus la o
confruntare generalizata intre rromi
si politie a fost un conflict minor si

banal intr-un bar, intre doi barbati si
un politist. Dupa ce politistul a facut
o plangere, fortele de ordine au venit
sa-i ridice pe cei doi rromi si atunci
au avut loc confruntari violente.

Politia sustine ca a fost nevoita sa
foloseasca forta, inclusiv gloante de
cauciuc, din cauza agresivitatii
multimii, insa CEDO nu a fost de
aceeasi parere. 

CEDO a condamnat 
România sa plãteascã sute
de mii de euro unor rromi

Protestul unei românce 
din Danemarca: Nu ne mai
confundaþi cu rromii!

Reflectarea in presa daneza a evenimentelor in care
sunt implicati cetateni romani perpetueaza o perspectiva
gresita asupra acestora, sustine o tanara din Romania,
care acum studiaza la Copenhaga.

Astfel, cand intalnesti titluri ca "Politia avertizeaza
asupra spargatorilor romani", spargatorii in chestiune nu
sunt romani. De fapt, ei sunt rromi si e o mare diferenta,
spune Maria Artene, citata de publicatia The
Copenhagen Post.

"Desi numele par asemanatorare, romanii si rromii
impart doar aceeasi nationalitate. Cultura lor e foarte
diferita de a noastra. In timp ce exista romani infractori
si rromi cinstiti, confuzia a ajuns acum intr-un punct in
care discriminarea fata de romani este tot mai prezenta
si dificil de eliminat", spune Maria Artene.

Maria se intreaba ce ar face presa daca niste rromi
britanici ar comite infractiuni in Danemarca. "Titlurile
ar fi 'Politia avertizeaza in privinta spargatorilor
britanici?'", e curioasa romanca. 

Mai multi cetateni de etnie rroma au
provocat un scandal monstru in
noaptea de marti spre miercuri. Acestia
s-au luat la harta in Piata Voievozilor
din cartierul Alexandru cel Bun si au
reusit sa trezeasca toti vecinii ce
locuiesc la blocurile din zona care,
alarmati din cauza galagiei, au sunat la
112. Scandalul a durat cateva minute
bune, pana la aparitia organelor de
ordine, cand grupurile de rromi s-au
destramat, iar in spate au ramas doar
cativa tineri care au intrat pe mainile
politistilor locali.

"Numitul P. F., de 22 de ani,
domiciliat în municipiul Iasi, a fost

sanctionat contraventional conform
Legii numarul 61 din 1991, privind
sanctionarea faptelor de încalcare a
unor norme de convietuire sociala, a
ordinii si linistii publice, cu amenda în
valoare de 500 lei, deoarece a fost
depistat în Piata Voievozilor in timp ce
tulbura fara drept linistea locatarilor
din zona. De asemenea, în urma
activitatilor specifice desfasurate,
politistii locali au aplicat 105 sanctiuni
contraventionale în valoare de 15.430
de lei", au declarat reprezentantii
Politiei Locale Iasi.

Scandal între rromii din Alexandru cel Bun

Ministerul roman al Afacerior
Externe considera ca raspunsurile
ambasadoarei romane la Geneva in fata
Comitetului ONU pentru Drepturi
Economice, Sociale si Culturale au fost
interpretate eronat de Asociatia Accept.
Aceasta din urma a semnalat ca
ambasadoarea Maria Ciobanu a afirmat
ca rromii sunt "nomazi prin natura" si
romancele n-au aptitudini pentru viata
politica. Intr-o precizare la solicitarea
Ziare.com, MAE afirma ca Romania
si-a indeplinit obligatiile internationale
prescrise de Pactul International pentru
drepturi economice, sociale si
culturale.

"Misiunea Permanenta a Romaniei
de la Geneva a sustinut raportul de tara
in data de 21 si 22 noiembrie 2014, pe
parcursul a 6 ore de dialog interactiv cu
expertii independenti ai Comitetului.
Raspunsurile, prezentate oral, au fost
completate, potrivit cutumelor, cu
raspunsuri formulate in scris si
transmise ulterior, se arata in
precizarea MAE.

Ministerul arata ca prestatia
reprezentantilor Misiunii Permanente a
Romaniei la Geneva a fost apreciata in
mod deosebit de expertii Comitetului si
considera ca ONG-urile prezente la
exercitiul de examinare a

implementarii Pactului au avut o
contributie substantiala la informarea
Comitetului.

MAE explicã afirmaþiile ambasadoarei noastre
la ONU despre rromi ºi româncele din politicã

Hollande: Franþei
nu îi este "ruºine"
de politica sa faþã
de rromi

Presedintele francez Francois Hollande a afirmat ieri ca
Guvernului nu ii este "rusine" de politica sa fata de rromi, in
timp ce un raport arata ca numarul expulzarilor a atins un nivel
record in 2013. Anul trecut, Franta a expulzat aproximativ
20.000 de rromi din taberele lor, de doua ori mai mult decat in
2012, potrivit unui raport prezentat de Liga pentru Drepturile
Omului (LDO) si Centrul european pentru drepturile romilor
(ERRC).

"Daca va puneti intrebarea: ne este oare rusine pentru tot ce
am facut? Nu. Aceasta este o intrebare foarte dificila, deoarece
efectiv este vorba de o populatie de origine romana, roma, care
vine in Franta, se stabileste aici si cauta un adapost. Nu exista
alte reguli decat punerea in aplicare a legii, ceea ce incercam sa
facem.
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Vasilica copilul de un an si doua
luni care a fost abandonat de
parinti în Spitalul Judetean
Suceava va fi operat în Israel.
Micutul are probleme cardiace
severe, astfel ca a fost examinat de
o echipa de medici din Israel care
s-a oferit sa-l opereze pe copil. 

Problema este ca acesta are nevoie de o
persoana care sa-l însoteasca pe timpul
interventiei chirurgicale si pe perioada post-
operatorie, circa o luna de zile, în
Israel.Baietelul de un an si doua luni, grav
bolnav, nascut cu o malformatie
congenitala, care a fost lasat de parinti la
Sectia de Pediatrie a Spitalul Judetean
Suceava, pe motiv ca nu au bani ca sa îl
poata îngriji, a fost transferat la Clinica de
Copii „Sfânta Maria” din Iasi. Vasilica, pe
numele sau, a fost evaluat la clinica ieseana,
alaturi de alti 63 de copii cu probleme
cardiace severe, de catre o echipa de medici
din Israel si urmeaza ca micutul sa fie
transferat acolo pentru o interventie
chirugicala. „Malformatia acestui pacient

este complexa si necesita mai multe
interventii. Copilul va avea nevoie de
apartinator pe perioada sederii în Israel si nu
stiu care asistent social îsi va lasa familia
pentru circa o luna de zile pentru a sta cu
acest copil în spital. Micutul are nevoie de

mama. Copilul are carente mari si severe
din cauza bolilor asociate de care sufera. Nu
se stie înca o data sigura când acest micut va
pleca în Israel si nici ce costuri va implica
aceasta interventie”, a declarat medicul
cardiolog Georgiana Rusu.

Bebeluºul bolnav abandonat
în spital de pãrinþi va 
fi operat într-o Clinicã de
Cardiologie din Israel

Nu existã bãimãrean care sã nu fi auzit de bisericuþa de lemn
de lângã Spitalul Judeþean. Sunt mulþi cei care îi trec pragul zilnic
pentru a vorbi cu Dumnezeu în liniºtea pe care þi-o dã un lãcaº de
cult. Însã puþini sunt cei care ºtiu cã acolo funcþioneazã o asociaþie
care poartã numele singurului sfânt al Maramureºului. O asociaþie
care face viaþa mai uºoarã pentru mulþi maramureºenBaia Mare
are o singurã bisericuþã de lemn. Acolo a luat naºtere acum mai
bine de 10 ani cea mai complexã asociaþie de ajutorare a celor
nevoiaºi din Maramureº. Persoane sãrace, cu handicap,
neajutorate, bolnavi, bãtrâni ºi copii, familii monoparentale, cu
toþii au acum o ºansã datoritã Asociaþiei Filantropice "Iosif
Mãrturisitorul" condusã de pãrintele Vasile Fodoruþ.

Vocea Romilor

Descântec
pentru copii

Ai gãsit pe pruncul N. adurmit
Cu picioarele l-ai cãlcat
Din somn l-ai speriat
Eu la Maica Domnului m-am rugat
Cu glas tare pânã la cer
Cu lacrimi pânã la pãmânt
Maica Domnului a mânecat
Capul i l-a tãiat
Cu secera l-a secerat
Cu pisãlugul de argint
În piuã de argint l-a pisat
Pe N. l-a scãpat
În Marea Neagrã l-a aruncat
ªi ºerpii l-au mâncat.

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti

DDeesspprree eerroo ii ii dd iinn tt rree nnoo ii :: PPrreeoo ttuu ll
ccaarree ddãã ddee mmâânnccaarree ssããrraacc ii lloorr
ºº ii îî ii îî nnvvaa þþãã ppee ººoommeerr ii
mmeeºº tteessuugguurr ii llee tt rraadd ii þþ iioonnaa llee

Zeci de cetãþeni români,
cercetaþi în Italia pentru
infracþiuni comise în
gara centralã din Roma

Patruzeci ºi
cinci de români
sunt cercetaþi în
Italia, în urma
unor operaþiuni
efectuate în
ultimele trei zile,
pentru o serie de
infracþiuni comise
sistematic în Gara
centralã din
Roma, unde

abordau cãlãtori în scopul cerºetoriei sau cerându-le
bani pentru a-i ajuta sã utilizeze automate de
bilete.Agenþii carabinierilor au declanºat în ultimele
zile o amplã operaþiune în Gara Termini din Roma,
aducând la audieri 50 de persoane suspectate de o
serie de infracþiuni care au ca victime cãlãtorii care
tranziteazã principalul terminar feroviar din capitala
Italiei. Operaþiunea este efectuatã de secþia de
carabinieri Termini, în colaborare cu Grupul special
al carabinierilor Roma, având rolul menþinerii ordinii
publice în terminalul feroviar. Carabinierii au
declanºat anchete penale în cazul a 47 de cetãþeni
strãini - dintre care 45 de români - ºi a trei italieni,
suspecþii având vârste cuprinse între 18 ºi 61 de ani.

Presa englezã e oripilatã din
nou de imaginile din România:
Copil agãþat în gard la uscat

Dupã ce
documen ta ru l
"The Romanians
are coming",
difuzat de
Channel 4, a
s t â r n i t
i n d i g n a r e a
c o m u n i t ã þ i i
româneºti din
A n g l i a
p r e z e n t â n d
sãrãcia lucie din
unele zone ale

României, presa britanicã scrie acum despre tratamentul
animalic aplicat copiilor dintr-o comunitate de romi situatã
la marginea Capitalei.Daily Mail" prezintã cazul lui Anima
Stoica, un copil în vârstã de ºase ani, pe care unchiul sãu,
Nicu Borilã (30 de ani), îl pedepseºte agãþându-l în vârful
gardului, spânzurat de haine. Scena se petrece la periferia
Bucureºtiului, unde Borilã locuieºte, împreunã cu nepotul
sãu, în aceeaºi casã cu alþi 20 de membri ai familiei extinse.
Copilul de ºase ani a rãmas în grija unchiului dupã ce tatãl
sãu a fost arestat în Spania, iar mama a plecat la muncã în
Italia. Fotografia care i-a oripilat pe englezi a ajuns în
mediul online prin intermediul grupului "Brãþara morþii", o
organizaþie care militeazã împotriva abuzurilor la care sunt
supuºi copiii.
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Românii ºi-au cântat necazurile de-a
lungul istoriei ºi au gãsit în muzica
lãutãreascã una dintre puþinele alinãri.
"Adevãrul" vã prezintã o listã a celor mai
mari lãutari ai României.Cartea este un
album de familie care începe cu cele-
brul Barbu Lãutarul (intrat ºi în manua-
lele de muzicã) supranumit "starostele
lãutarilor ºi cobzar neîntrecut", ºi se
terminã cu Ionel Budiºteanu, dirijorul
Ansamblului Rapsodia Românã, cel
care a fãcut înconjurul lumii din Europa
pânã în Africa.

În ediþia I au fost analizaþi, pe rând:
Barbu Lãutarul, Nicã Iancu Iancovici,
Grigore Vindireu, George Ochialbi,
Nicolae Buicã, Fãnicã Luca, Petricã Moþoi,
Victor Predescuºi Ionel Budiºteanu (pânã în
1975). În ediþia a II-a s-au fãcut adãugiri,
lucru de lãudat. Toþi marii lãutari
menþionaþi în cuprinsul cãrþii nu sunt doar
un "pomelnic" al celor duºi, ci este o
aducere aminte, un ecou discret. Astfel,
însuºi autorul Viorel Cosma aprecia la
lansare: "Aceºti oameni sunt de o modestie
fabuloasã, au un talent înnãscut, fantastic,
mint nemaipomenit de tare, le umblã

mintea fabulos ºi este ceva cu totul unic sã
încerci sã le deschizi inima. Am avut
norocul ca în viaþa mea sã mã întâlnesc cu
cei mai mari lãutari contemporani ºi primul
meu discurs funebru l-am þinut în 1949 la
moartea lui Grigoraº Dinicu. Tot ce se
cheamã lãutar muzicant în Bucureºti a venit
la înmormântarea lui. ªi de la restaurantul
Perla, pânã la Cimitir, la Pãtrunjel, s-au
cântat hore, sârbe, cântece din repertoriul
lui Grigoraº Dinicu. Existã o solidaritate

între lãutarii þigani pe care nu o întâlneºti
nicãieri. Din pãcate noi ne-am ferit de
cuvântul þigan 45 de ani ºi culmea este cã
nu reuºim nici mãcar în momentul de faþã
sã ne debarasãm de acest lucru. La þigani
am gãsit documente extraordinare, pe care
le þineau în lada de zestre, iar fetele
dormeau cu ele sub pernã. Este o lucrare de
inimã. M-am oprit la ultimii lãutari, care
socoteam cã trebuie sã intre într-o carte a
morþilor..

Cei mai cunoscuþi lãutari ai României
din toate timpurile. De la Barbu
Lãutaru, cel care l-a fermecat pe
Franz Liszt, la Anton Pann ºi Zavaidoc

ja draq care – pleaca draq acasa
praleo – frate

moro – al meu
deshalo – zace

devla – dumnezeu
te bengav – sa inebunesc

ciupidema – pupa-ma
san shukar – esti frumos

shukar – frumos, frumoasashe – fa
haoarde – vino aici

pralo – frate
cai – unde

so – ce
aves – la

same – avem
san – esti

siman – am
patradi bahtale – paste fericit

dobroituca – buna ziua
socares? – ce mai faci?

sohalean? – ce ai mancat?
ciplecealma tuta – nu pot sa te sufar

mai bes hatan – stai putin sau mai stai
un pic

ja kere coliba – dute acasa
te trais but – la multi ani

Dicþionar româno-rromÞiganii ºi libertatea presei
Uniunea Naþionalã

a Comunitãþilor de
Rromi (UNCR) a
solicitat public
intervenþia autoritãþilor
în privinþa informaþiilor
furnizate de presã, care
"manipuleazã masele
spre rasism ºi
xenofobie faþã de etnia
romilor", informeazã
Mediafax.  Mai mult
decât atât, UNCR cere
s a n c þ i o n a r e a
jurnaliºtilor care nu
sunt "obiectivi",
d e c l a r â n d u - º i
îngrijorarea faþã de
"campania de denigrare
a etnicilor romi
începutã peste hotare ºi continuatã în România". Cu alte cuvinte,
se cere suprimarea libertãþii presei în general ºi a articolelor de
opinie în particular. În viziunea liderilor organizaþiei þigãneºti,
care nu au precizat ce însemnã pentru ei un "jurnalist obiectiv",
fiecare editorialist ar trebui sã practice (auto)cenzura, de dragul
corectitudinii politice.

"Nu ne dorim ca pentru câþiva presupuºi infractori din rândul
etniei noastre sã aibã de suferit cei peste douã milioane de cetãþeni
români de etnie romã", a declarat preºedintele UNCR, Florin
Motoi, pentru sursa citatã.

"Tragem un semnal de alarmã ºi cerem public o mai mare
atenþie din partea presei în relatarea evenimentelor privind etnia
romilor, iar etichetarea ºi asocierea infractorilor cu etnia sã nu se
mai producã. Ca exemplu, la difuzarea ºtirii cã artistul rom Costel
Busuioc a fost bãtut de un interlop, nu s-a precizat cã agresorul
este majoritar", a mai precizat preºedintele UNCR. 

Berbec
Sãptãmâna aceasta va fi plinã de succes din
punct de vedere al nivelului profesional. Vei fi

însoþit de noroc ºi îþi vei descoperi potenþialul creativ în sfera
pregãtirii ºi a autoperfecþionãrii. Va fi o sãptãmânã
interesantã ºi se vor întâmpla o mulþime de evenimente. Veþi
merge pe un drum puþin mai neobiºnuit, iar simþul
umorului nu te va pãrãsi nici un moment. 

Taur
Sunteþi motivat ºi plin de hotãrâre. Încrederea în
propria persoanã vã dã forþe noi. Liniºtea interioarã

vã va permite sã vedeþi ºi sã auziþi lucruri interesante. Ascultã
ideile colegilor care vã pot inspira sã începeþi lucrãri interesante.
Gândiþi-vã la o ”investiþie„ în domeniul educaþional. Acordaþi-vã
timp doar pentru dumneavoastrã.

Gemeni
Sãptãmâna asta va fi mult de muncã. Este mai
dificil sã vã descurcaþi cu asemenea probleme,

aºa cã ar fi bine sã le cereþi ajutorul prietenilor sau colegilor.
Renunþaþi la atitudinea criticã ºi corectaþi-vã greºelile. Vechii
prieteni vã vor propune oferte interesante. Încercaþi sã
finalizaþi vechile afaceri care vã împiedicã ºi nu vã lasã sã
mergeþi mai departe.

Rac
Ar fi necesar un ajutor din partea rudelor, aºa cã
nu ezitaþi ºi cereþi-l. Va fi o perioadã favorabilã

pentru a rezolva problemele amânate. Ascultaþi-vã intuiþia ºi
veþi înþelege ce aveþi de fãcut. Fiþi prudent, acest lucru vã va
ajuta în luarea deciziilor importante.

Leu
Activitãþile dumneavoastrã se vor înmulþi,  la  fel
ºi fermitatea se bazeazã pe creºterea capacitãþii

de muncã. Este o perioadã perfectã pentru dialog, cãlãtorii ºi
pentru rezolvarea problemelor urgente. Vi se va cere ajutorul
ºi sfatul. Încercaþi sã fiþi acasã serile, probabil veþi primi un
telefon interesant. Poate veþi beneficia de oportunitãþi pentru
planurile care implicã spiritul creator. Afacerile vor avea
succes dacã veþi face ceea ce trebuie în aceastã privinþã.

Fecioarã
O sãptãmânã plinã de succes în domeniul
afacerilor ºi la serviciu. Un sfat înþelept acordat

ºefului se va reflecta favorabil în domeniul relaþiilor mutuale.
Încercaþi sã evitaþi criticile la adresa colegilor de serviciu, ar
fi corect dar absolut nepotrivit. Folosiþi-vã abilitãþile
intelectuale, cei din jur vor remarca cu siguranþã.

Balanþã
Încercaþi ceva nou, interesant, în felul acesta este
posibil sã vã extindeþi orizonturile ºi ºansele, ceea

ce vã va aduce forþe noi ºi proaspete. Sunteþi capabil sã
creaþi ceva original, armonios ceea ce va însemna realizarea
visurilor din copilãrie. Oricum, acest lucru nu trebuie sã vã
entuziasmeze prea mult ºi ar putea complica situaþia. 

Scorpion
Munca dumneavoastrã va deveni un motiv de
stres. Prin urmare nu vã încãrcaþi cu munci

suplimentare. Dacã din contra supraîncãrcarea vi se va
pãrea insuficientã încercaþi sã folosiþi energia în domeniul
casnic - mutaþi mobila, de exemplu. 

Sãgetãtor
Sãptãmâna aceasta vã planificaþi fiecare pas.
Hotãrâþi-vã doar ce vreþi sã realizaþi. Cu cât vã veþi

stabili mai repede ceea ce aveþi de fãcut, cu atât mai repede se
va termina munca. Vã veþi gãsi în centrul atenþiei în tot acest
timp. Cei din jur vã vor asculta ideile cu plãcere, dar nu va fi la
fel de uºor de gãsit parteneri pentru punerea lor în practicã.

Capricorn
Trebuie sã meditaþi la ceea ce vã neliniºteºte, la
elementele care conduc programul

dumneavoastrã.   Alegerea este întotdeauna o problemã
dificilã, aºa cã ar bine sã vã gândiþi de douã ori înainte de a
acþiona. La serviciu, aºteptaþi încã sã vã fie recunoscute
meritele, sã vi se acorde respect ºi înþelegere. 

Vãrsãtor
În aceastã sãptãmânã veþi fi înclinat sã abordaþi
rezolvarea problemelor la modul creativ.

Încercaþi sã evitaþi sã deveniþi chiar dumneavoastrã o
problemã. Dintr-un impuls nobil de a face viaþa mai mult
decât perfectã, veþi uita de rutina zilnicã. 

Peºti
Este timpul pentru autoperfecþionare ºi veþi simþi

cã trebuie sã vã schimbaþi modul de a privi lucrurile.
Schimbându-vã pe dumneavoastrã veþi simþi nevoia sã
schimbaþi ºi casa. Aveþi noroc în aceastã perioadã, aºa cã
încercaþi sã nu reacþionaþi cu prea mult simþ critic. 

HHOORROOSSCCOOPP RROOMMAANNOO
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Salatã de fasole

Timp de preparare: 120 min
Gata în: 2 ore

Ingrediente
250 g fasole albã
200 g pastramã de viþel
4 linguri ulei de mãsline
200 g ceapã
1-2 linguri oþet
1 ardei gras roºu
1 ardei iute
1 linguriþã boia
verdeaþã (frunze de pãtrunjel, þelinã)
sare

Preparare
Se alege fasolea ºi se spalã bine, în mai multe

ape. Se lasã la umflat în apã rece timp de 3-4 ore,
apoi se fierbe bine, pânã ce se înmoaie.

Se curãþã ceapa ºi ardeiul roºu ºi se taie
rondele. Se pun la cãlit într-o tigaie cu ulei
încins. Se lasã doar puþin, cât sã se înmoaie. Se
opreºte focul ºi se adaugã boiaua, ardeiul iute
mãrunþit, oþetul ºi sarea.

Fasolea se amestecã cu sosul de ceapã ºi
condimente. Carnea afumatã se taie fâºii ºi se
pune deasupra. Salata obþinutã se serveºte rece,
ornatã cu frunze de pãtrunjel sau de þelinã.

Poftã bunã!

Sã halim bine
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Þiganii din cartierul Faþa Luncii au
declarat cã se declarã români ºi sunt
foarte mândri de drapelul României
''Ne-am pus steag la poartã. Vrem sã
dovedim cã suntem patrioþi. Eu chiar
dacã sunt de altã etnie mã consider tot
român ºi sunt mândru de asta'', a spus
Ion Dimtrie.   Steagurile vor rãmâne
arborate la porþile romilor din cartierul
Faþa Luncii timp de trei zile "Prin
aceastã acþiune, dorim sã atragem atenþia
întregii þãri, cã noi, romii, ne considerãm
români, iar drapelul acestei þãri,
indiferent de zona în care ne aflãm, este
unul singur, cel al României. În
Constituþie la articolul 12 scrie cã
trebuie sã respectãm simbolurile
naþionale: drapelul, imnul ºi Constituþia.
Ne-a deranjat cã alþi cetãþeni, din altã
etnie, mai micã decât noi ca ºi numãr, au
arborat alt steag decât cel naþional.
Legea este pentru toþi românii, iar
suntem mândri cã suntem români.", a
declarat  Romeo Tiberiade, preºedintele
Centrului de Resurse pentru Educaþie,

Dezvoltare ºi Incluziune Socialã.
Scandalul a  pornit de la propunerea
secretarului de stat al Ministerului de
Externe maghiar, Nemeth Zsolt, ca

primarii din Ungaria sã arboreze steagul
Þinutului Secuiesc. Victor Ponta a
declarat cã gestul e o obrãznicie din
partea vecinilor unguri.

Þiganii din cartierul Faþa Luncii au arborat steagul
României la poartã. Romii nu sunt de acord sã fie
aºezat pe faþada primãriilor din Sfântu Gheorghe
ºi Târgu Secuiesc drapelul secuiesc

Propunerea a stârnit controverse
majore. În primul rând, o chestiune
tehnicã: noul drapel ia locul unuia vechi?
Dar la care steag sã se renunþe? Sã se
înalþe un catarg nou? Cheltuialã la vreme
de crizã? În plus, o chestiune de
principiu. "Steagurile puse pânã acum
sunt ale unor state. Þiganii nu au stat",
declara Aled Davies, unul din membrii
consiliului local.

Pânã la urmã municipalitatea a decis
sã înalþe steagul în ciuda
protestelor."Existã o veche tradiþie a
populaþiei Romany Gipsy în Þara Galilor
centralã ºi de Nord. Ei au adus contribuþii
culturale semnificative", spune în
sprijinul acestei decizii Mark Strong,
membru în consiliul de conducere al
regiunii în care se aflã Aberystwyth.

Deocamdatã nu a fost rezolvatã
problema tehnicã: dau jos un steag sau
pun un nou catarg?

Steagul þiganilor a fost creat în 1931
ºi a fost adoptat ca atare în 1971, la
Congresul Mondial al Þiganilor.

SStteeaagguull þþ iiggaann ii lloorr vvaa ff lluu ttuurraa îînn
ÞÞaarraa GGaall ii lloorr ,, îînn cc iiuuddaa ddiissppuu ttee lloorr

Români prinºi de vameºii elveþieni
cu seturi de cerºetorie în bagaje.
Cum au scãpat de oamenii legii

Politistii de frontiera elvetieni au facut o descoperire
insolita in bagajele unor compatrioti de-ai nostri:
echipament pentru cersit, datorita caruia romanii vizitau
Europa si ramaneau si cu bani la sfarsitn timpul unui control
la punctul de trecere a frontierei din gara Cornavin
(Geneva), bagajele a doi romani au facut detectorul de
metale sa inceapa sa bipaie. Alertati, vamesii elvetieni le-au
examinat minutios si au descoperit un set pentru cersit
ascuns in haine. Mai precis, cei doi compatrioti de-ai nostri
ascundeau in gentile de calatorie carje din aluminiu, dar si
alte “accesorii destinate cersitului”. Pentru a incapea in
bagaj, carjele erau demontate si impachetate in haine, ca sa
nu fie usor de descoperit la un control. Politistii de frontiera
elvetieni i-au anuntat insa pe romani ca s-au chinuit degeaba
sa mascheze carjele, deoarece pot trece cu ele in bagaje
absolut legal, chair daca nu sufera de niciun handicap.
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Lumina Pascalã
prin miracolul ei

sã aducã în
sufletele

vâlcenilor liniºte,
împãcare, iubire
ºi o primãvarã

deosebitã!

PAªTE
FERICIT!

ION BÎZÎC - primarul
oraºului Bãbeni 

Învierea Domnului
sã vã sporeascã

sãnãtatea ºi
belºugul, sã vã

împlineascã
gândurile ºi spe-

ranþele. Le
transmit tuturor cetãþenilor din comunã,

angajaþilor ºi tuturor colaboratorilor
Primãriei Mihãeºti un gând curat ºi
sincer cu prilejul sãrbãtorilor care se
apropie. Lumina sfântã a Învierii sã

coboare în sufletele ºi în inimile
tuturor. 
Primar Constantin

Bârzãgeanu

Sfintele
sãrbãtori de
Paºte sã vã

aducã liniºte în
suflet, multã

bucurie,
sãnãtate, fericire ºi

puterea de a dãrui ºi 
ajuta semenii. 

PAªTE
FERICIT!

Alexandru Roºu - primarul
comunei Bujoreni

Sãrbãtoarea Sfântã a
Învierii Domnului sã

reverse asupra
voastrã sãnãtate,

belºug ºi bucurii, iar
Lumina din Noaptea
Sfântã sã vã ridice

sufletele spre noi trepte spirituale ºi sã vã
însoþeascã paºii pe drumul vieþii.

PAªTE
FERICIT!

deputat
Constantin Rãdulescu

Sãrbãtorile de Paºte sã fie
momentul când speranþele

trainice sã iasã la luminã ºi sã
devinã împliniri. Fie ca Lumina
Sfântã a Învierii Domnului sã ne
deschidã sufletul spre armonie,
speranþã, toleranþã ºi credinþa
cã nimic nu poate sã ne stea în

cale pentru a ne împlini visurile. 

PAªTE
FERICIT!

Laurenþiu Coca, senator PSD 

Lumina
Sfintelor
Sãrbãtori

Pascale sã se
reverse în
sufletele
tuturor

vâlcenilor, sã le aducã numai gânduri
senine, luminã în drumul vieþii ºi
multe bucurii alãturi de cei dragi!

Paºte
Fericit!

Dumitru Persu,
vicepreºedinte

Consiliul Judeþean 

Lumina
Învierii

Domnului
sã aducã

în
sufletele
tuturor

vâlcenilor sãnãtate ºi liniºte.
Paºte fericit, luminos,

bucurii ºi speranþe
împlinite.   

Romulus Bulacu,
vicepreºedinte

Consiliul Judeþean

Sfintele Sãrbãtori prilejuite de Învierea
Mântuitorului nostru Iisus Hristos îmi oferã

plãcuta ocazie de a le adresa tuturor
locuitorilor din Colegiul Uninominal Bãlceºti

cele mai sincere urãri de sãnãtate,
viaþã lungã ºi prosperitate. Fie ca
lumina acestor Sfinte Sãrbãtori

sã ne aducã tuturor în suflete liniºtea ºi bucuria unei vieþi
împlinite.

Sãrbãtori fericite!
Dan Mazilu, deputat Colegiul Uninominal Bãlceºti

În Noaptea Învierii, cu lumânãri aprinse ºi
sufletul curat, sã ne rugãm pentru iertarea

pãcatelor ºi regãsirea
speranþei. Sãrbãtorile de
Paºte sã ne aducã numai

bucurii, sãnãtate ºi
multã fericire. Bãtaia
clopotelor sã anunþe o
lume mai bunã în care
sã gãsim din plin tot

ceea ce ne dorim

deputat Nicolae Pãun

Fie ca Lumina
Sfântã a acestei

mari sãrbãtori sã vã
cãlãuzeascã paºii, sã
vã aducã sãnãtate ºi

fericire care sã
dãinuie veºnic în

preajma
voastrã!

Un Paºte Fericit!
Eduard Vîrlan,

viceprimar al Râmnicului

Lumina Sfântã a
Învierii sã vã

cãlãuzeascã paºii. Le
doresc tuturor
cetãþenilor din

localitate, anagajaþilor
primãriei ºi

colaboratorilor ca
Sfintele Sãrbãtori de

Paºte sã le aducã liniºte în suflet, multã bucurie, sãnãtate,
fericire ºi puterea de a dãrui ºi ajuta semenii. 

Paºte luminos ºi
bucurie în

suflete!
Vasile Cocoº, 
viceprimar al 

Râmnicului


