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CONVERTIREA LUPILOR
_____________________________________________ Alexandru Diamant

Cum a reuºit
directorul

Popa sã integreze lupii (deþinuþii) din
Penitenciarul Târgu Jiu? Doreºte sã-I facã
pe oameni sã înþeleagã cã este mai
important sã faci istorie decât sã o scri.
Drept pentru care nu trebuie sã fi admirat ºi
crezut. Oricât s-ar strãdui domnul director
sã instaleze egalitatea între oameni, acest
lucru rãmâne o imposibilitate structuralã a
fiinþei umane. Oricât de mult se încearcã o
integrare a deþinutului în societate, aceast
lucru se realizeazã diferit, de la caz la caz,
deoarece oamenii au caractere diferite si
compotament diferit.

Aº remarca câþiva oameni de bine,
printre care domnul educator Filiº

precum ºi preotul Groza, care îºi fac treaba
cu brio. Gãsim trei categorii de oameni:

cele folositoare - care trebuie cultivate ºi
captate; cele nefolositoare - nu le ignorãm,
le trecem în rezervã; persoanele rele pe
care le manevrãm din umbrã. Existã libera
educaþie. Înjurãturile sunt pentru cei slabi ºi
proºti. Astfel, depinde de deþinut ºi este
judecat dupã felul lor fiecare în parte. 

ªeful punctului de lucru, Radu ºi
subofiþerul Marin se remarcã prin

rãbdarea de care dau dovadã, acest lucru
fiind o forþã importantã, însemnând sã-þi
înfrângi simþãmintele spre admiraþie, spre
bucurie. Cea mai bunã cale de a reuºi este sã-
i creezi singur viitorul. Oamenii care se simt
bine în pielea lor vor da rezultate
extraordinare, ei dorind sã fie apreciaþi.
Bunele maniere fac ca treaba într-o
organizaþie sã meargã ºnur. Domnilor, cât de
puþine lucruri le obþineþi sub imperiul fricii?

Profesorii
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suplimentar
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Pentru anul ºcolar 2017/2018,
conform legislaþiei în vigoare, au
fost stabilite locurile în învãþãmântul
de stat, pentru candidaþii romi, atât
la studiile liceale, cât ºi la cele ale
învãþãmântului profesional ºi tehnic.
Sunt 110 locuri, în total - 77 la
"liceu" ºi 33 de "învãþãmântul
profesional de stat".

Comisia de Admitere Judeþeanã pentru
învãþãmântul liceal, trebuia sã stabileascã,
cu acordul Comisiei Naþionale de
Admitere, prin afiºare la sediul
Inspectoratelor ªcolare Judeþene, pânã pe
data de 12 mai, unitãþile de învãþãmânt,
specializãrile ºi numãrul de locuri
disponibile pentru candidaþii romi, pe
baza mãsurilor afirmative, promovate în
contextul Strategiei guvernamentale
privind îmbunãtãþirea situaþie romilor,
numãrul de locuri alocate etniei
nemaiputând fi modificat dupã 12 mai.
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a pus
în aplicare metodologia ºi a afiºat oferta
ºcolarã, bine definitã, pentru anul urmãtor.

Documente stricte pentru înscriere
Dupã prezentarea ofertei, candidaþii

trebuie sã depunã cererea de înscriere, în

cls.a IX, pe locurile disponibile, aºa cum
precizeazã metodologia. Data limitã este
16 iunie, ora 14:00, iar dosarul complet nu
mai poate fi prezentat dupã 5 iulie , la
sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj fiind Centrul Special de Înscriere, iar
dintre acte nu trebuie sã lipseascã
recomandarea scrisã din partea
preºedintelui unei organizaþii civice,
culturale sau politice a romilor, legal
constituitã, prin care se atestã apartenenþa

candidaþilor la etnia romilor ºi NU faptul
cã fac parte din respectiva organizaþie.
Repartizarea se va face în ºedinþã publicã,
pe 6 iulie, ora 10:00, la sediul
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.
Comisia Judeþeanã de Admitere asigurã
repartizarea candidaþilor romi, care au
depus cerere pânã la data menþionatã, pe
locurile speciale, în ordinea
descrescãtoare a mediilor de admitere ºi în
baza opþiunilor exprimate de candidaþi.

S-a stabilit planul de
ºcolarizare pentru copiii romi

Întrebarea lui Damian
Drãghici - Avem ce sã
sãrbãtorim de Ziua
Internaþionalã a Romilor? -
dezbãtutã la Parlamentul
European

Avem suficiente motive sã sãrbãtorim Ziua
Internaþionalã a Romilor? - a fost întrebarea în
jurul cãreia a gravitat dezbaterea organizatã,
Parlamentul European, de cãtre
europarlamentarul Damian Drãghici.
Evenimentul, intitulat sugestiv "To celebrate
what? Social exclusion or no access to
education, health, employment &
discrimination/ Anti-Gypsyism?"("Ce
sãrbãtorim? Excluderea socialã, lipsa accesului
la educaþie, sãnãtate ºi de pe piaþa locurilor de
muncã, respectiv discriminarea? Anti-
Gypsysmul?" a reunit reprezentanþi ai
Parlamentului European, ai instituþiilor
europene ºi internaþionale, ONG-urilor dar ºi ai
comunitãþii rome.

Agriculturã cu fonduri
europene. Cum s-au asociat
romii ºi românii din Bistriþa

Agricultura cu fonduri europene poate fi
fãcutã într-un mod profitabil. O demonstreazã
exemplul a 15 familii de romi ºi români din
judeþul Bistriþa - Nãsãud, care s-au asociat
pentru a câºtiga mai mulþi bani. Împreunã au
reuºit sã cumpere mai multe solarii, iar fructele
ºi legumele produse de ei au ajuns ºi la hoteluri
de cinci stele, relateazã 

Asociaþia de dezvoltare inter-etnicã a fost
înfiinþatã în urmã cu ºase ani, în localitatea
Dumitriþa din judeþul Bistriþa-Nãsãud. Cu
gândul de a face agriculturã într-un mod
eficient, 15 familii de romi ºi români au muncit
cot la cot pentru a obþine fonduri europene ºi au
reuºit. În urmã cu doi ani, proiectul lor a fost
acceptat ºi au primit 38.000 de euro.

De pe urma banilor comunitari, au
beneficiat de 15 solarii, rãsaduri, dar ºi de
consulanþã de specialitate. Oamenii s-au angajat
sã aibã grijã de solarii timp de trei ani.

Evenimente
incalificabile s-ar
fi petrecut
sâmbãtã, 18
martie, sub înaltul
patronaj al FRF, la
baza de la Buftea,
acolo unde zeci de
copii defavorizaþi
chemaþi tocmai la
un turneu pentru

combaterea discriminãrii ar fi fost umiliþi ºi jigniþi, iar la final s-au
schimbat afarã, în frig. Federaþia lui Burleanu neagã insultele, dar
oamenii sãi au versiuni diferite ale întâmplãrilor.Participanþi la turneul
"Nu violenþã! Nu rasism!" au relatat pentru ProSport cã FRF, care
fãcuse risipã de cuvinte mari în ºtirea de prezentare a competiþiei, a uitat
de eveniment. Copiii n-ar fi fost iniþial lãsaþi nici mãcar sã intre în baza
sportivã, delegaþii unei echipe povestind cã responsabilul FRF ar fi spus
"plecaþi cu þiganii ãºtia de aici!". Ulterior, dupã negocieri, grupul a
primit permisiunea sã pãtrundã în complexul sportiv, dar jucãtorii n-ar
fi fost lãsaþi la vestiare ºi dupã întrecere, pe motiv cã fac mizerie.

Micii fotbaliºti - unii dintre ei, în jurul vârstei de 10 ani! - s-au
schimbat în hainele de stradã la marginea terenului ºi n-au avut acces la
duºuri ºi la grupurile sanitare, deºi afarã erau 6 grade Celsius ºi bãtea
puternic vântul. Responsabilii FRF contactaþi de ProSport au dat
declaraþii diferite. Florin ªari, directorul federal responsabil cu astfel de
acþiuni, a negat vehement orice fel de incident, a susþinut cã n-a existat
nicio neînþelegere ºi nicio jignire, iar turneul a decurs perfect, conform
programului iniþial. El a insistat ca jurnalistul sã nu mai ia legãtura cu
alþi angajaþi ai FRF pe aceastã temã.

"Plecaþi cu þiganii ãºtia de aici!"
Acuzaþii oribile la un turneu
antidiscriminare al FRF, unde zeci
de copii ar fi fost jigniþi. Federaþia a
uitat de propriul eveniment, apoi a
încercat sã ascundã incidentele

Prevederi controversate
precum discriminarea ºi
hãrþuirea sexualã vor fi
eliminate din legea prevenþiei

Prevederi controversate din legea prevenþiei, ce urmau sã fie scutite
de amendã la prima abatere, vor fi eliminate de cãtre minister, în urma
solicitãrilor primite din partea mediului de afaceri ºi a societãþii civile.
Printre acestea se regãseau discriminarea ºi hãrþuirea sexualã,
nerespectarea conþinutului de iod din sarea pentru consum sau
introducerea pe piaþã a lemnului recoltat în mod ilegal. Astfel, aceste
contravenþii vor fi sancþionate în continuare cu amendã, chiar de la
prima abatere, ºi nu doar cu avertisment, cum prevede legea prevenþiei.
Potrivit ministerului pentru Mediul de Afaceri, au fost analizate vineri
propunerile, opiniile ºi sugestiile transmise cu privire la legea
prevenþiei, la o sãptãmânã de la lansarea în consultare publicã extinsã
a proiectului de act normativ S-au primit, astfel, din partea mediului de
afaceri solicitãri pentru introducerea a peste 100 de noi contravenþii pe
zona concurenþei, reglementãrii în domeniul energiei, resurselor
minerale ºi protecþiei consumatorilor. În urma observaþiilor primite din
partea societãþii civile, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi
Antreprenoriat a transmis ministerelor de resort propuneri de
reanalizare a prezenþei unor contravenþii ºi eventuala eliminare a
acestora.

Pe scurt
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Cetãþenia europeanã înseamnã ºi
respectarea drepturilor omului, nu doar
libertate de miºcare sau drepturi
economice. Politicienii români,
indiferent de partid, trebuie sã înþeleagã
ºi sã respecte asta, dacã nu, sã
rãspundã în faþa legii ºi a cetãþenilor.

În urmã cu 4 zile, deputatul USR Iulian
Bulai a anunþat pe pagina sa de Facebook, cã
urmeazã sã participe la o dezbatere despre o
investigaþie jurnalisticã în care era vorba
despre o reþea de trafic de persoane. A
considerat de cuviinþã sã menþioneze cã
infractorii ar fi fost "români / romi". Am
criticat pe pagina mea de Facebook acest tip
de discurs. Având experienþã în organizaþii
neguvernamentale rome ºi în Consiliul
Naþional pentru Combaterea Discriminãrii,
ºtiu cã menþionarea etniei unui infractor este
ilegalã ºi aduce atingere mai multor principii
democratice fundamentale. Menþionez aici
doar o idee fundamentalã din sistemul nostru
de drept, aceea cã responsabilitatea este
individualã ºi nu colectivã, cã ea aparþine
fãptuitorului ºi nu unui grup de oameni (etnie,
comunitate, cult, ºamd). Desigur, ca tuturor

oamenilor, nu îmi plac infractorii, indiferent
de etnia lor, de genul lor, de credinþele lor
religioase. Înþeleg rãul pe care ei îl produc
societãþii ºi faptul cã trebuie prinºi ºi pedepsiþi
în limitele legii. Nu apãr în acest text sau în
postãrile mele pe Facebook vreun infractor, ci
apãr pe toþi ceilalþi, care, deºi nevinovaþi sunt
asimilaþi pe nedrept infracþionalitãtii. A
menþiona cã un infractor aparþine unei etnii
este greºit din douã motive: pentru cã induce
ideea cã existã o problemã de infracþionalitate

specificã acelui grup, acesta fiind deci un
discurs discriminatoriu. Ce relevanþã are dacã
un infractor aparþine unei etnii? Ce relevanþã
are cã aproape toþi infractorii din închisorile
României sunt ortodocºi ºi bãrbaþi? Trebuie sã
culpabilizãm toþi ortodocºii ºi toþi bãrbaþii?
Imaginaþi-vã o ºtire rescrisã astfel: 130 de
creºtini ortodocºi au fãcut trafic de persoane în
Norvegia. Eu, creºtin ortodox, m-aº simþi
jignit. Ce relevanþã are religia? La fel este ºi cu
etnia.

Petre Florin Manole: Românii nu
furã, romii nu furã, doar hoþii furã

O paginã dedicatã calitãþilor necesare
unui bun primar. Vom încerca sã colectãm
informaþie cât mai diversificatã pentru a
pune la îndemâna  Vitorului  primar
Gangu  Gheorghe instrumente de lucru
(cuvinte, noþiuni ºi concepte) care sã-l
ajute în a discerne în ce mãsurã
respectivele calitãþi existã la candidaþii
pentru Primãria Bujorenilor   ºi dacã
anumite calitãþi mai pot fi dezvoltate sau
nu. Onestitatea, în sensul cã un bun primar
(candidat) trebuie sã promitã doar acele
lucruri pe care le poate controla."Sunt un
om legat sufleteºte de PSD ºi nu doresc sã

fiu scos pe uºa din spate vreau sa castig
din acest partid alãturi de care am avut
rezultate foarte bune   Gangu  a adãugat cã
rãmâne "fidel" valorilor social-democrate.
ValceneÎn principiu, oamenii îºi doresc ca
în fruntea comunitãþii sã fi un om serios,  ºi
sã fie primarul tuturor! Sã munceascã, sã
asculte ºi sã nu caute scuze! Sã ºtie sã
spunã DA, dar sã ºtie sã spunã ºi NU,
atunci când unii sau altii din jurul lui
considerã cã legile pot fi negociate.
Bogdaneºtiulu    trebuie   sa il aleaga   pe
vechiul si noul primar  GANGU
GHEORGHE

VVrreeaauu ssãã ff iiuu cceell mmaaii bbuunn pprriimmaarr!!

Tabãra culturalã, 
educativã ºi de merit
pentru liceeni romi

Doamna profesor Kolbaszer Erzsebet-
Gyongyi a descoperit  cã mulþi copii au talente
artistice deosebite în interpretarea dansurilor,
cântecelor ºi în pãstrarea obiceiurilor ºi
tradiþiilor etniei noastre. A scris o piesã de
teatru,,Sãrmanii flãcãi" o tragicomedie, în care
copiii romi au interpretat rolurile ºi a înfiinþat
un grup de actori amatori romi ,,Comedianþii-
Komediasok" repurtând succes pe scena
teatrului din Carei. A rãmas impresionatã de
activitãþile taberei noastre, ne-a încurajat sã
organizãm ºi în viitor asemenea tabere, cãci
sunt foarte educative, servesc într-adevãr
integrarea copiilor noºtri ºi considerã cã
asemenea activitãþi sunt foarte utile în educarea
tinerei generaþii. Cu ocazia acestei vizite,
doamna profesor ne-a filmat si a prezentat
aspecte din tabãrã, realizând filmul youtube
,,Iatã, am întâlnit þigani fericiþi! Dupã succesul
rãsunãtor obþinut de cãtre, doamna Kolbaszer a
fost invitatã sã participe ºi sã interpreteze piesa
de teatru "Sãrmanii flãcãi" la Bruxeles în
contextul ,,Sãptãmâna europeanã a romilor"
organizat de Parlamentul European.

Integrarea romilor:
rapoarte, publicaþii,
conferinþe ºi instruiri

Nu sta in caracterul omului sa gandeasca
democratic. Numai minoritarii, scrantitii si
jupuitii de vii sunt capabili sa interiorizeze
ideea de toleranta si sa respinga instinctiv orice
manifestare autoritarista sau rasista,Astazi,
romanii nu mai vor sa fie confundati cu romii
si, in consecinta, propun ca acestora sa li se
spuna tigani. Se stie ca, in perioada medievala,
ruman insemna taran iobag si chiar prost.
Romania s-ar fi chemat atunci prin tara
Iobagilor sau tara Prostilor. De fapt, ceilalti le
spuneau romanilor vlahiTiganii sau romii
(rromii) au dreptul sa se autodenumeasca asa
cum vor ei. Cu aceasta, discutia referitoare la
termeni ar trebui sa fie inchisa. Prin schimbarea
numelui –din rom inapoi in tigan- se urmareste
insa o delimitare de fond. Fireste ca, etnic,
tiganii nu sunt romani Indirect, se defineste
spatiul geografic al tiganilor: nici aici, nici aici,
adica nicaieri: niste nomazi.

Vocea Romilor

Proiectul a adunat 20 de
tineri din România ºi Franþa cu
vârste cuprinse între 14 ºi 25 ani,
care au interacþionat pentru a
conºtientiza valorile culturale
ale þãrilor lor, pentru a le
înþelege corect ºi a le accepta.
Obiectivul principal al
proiectului l-a constituit
explorarea mecanismelor prin
care românii din zonã îºi
armonizeazã cultura cu cea a
etniei rome, cu care convieþuiesc
în bune relaþii. Liderul de grup al
tinerilor din Franþa ºi-a
manifestat pasiunea faþã de
tradiþia ºi obiceiurile din
România, acesta fiind un

adevãrat simpatizant al
românilor, dupã cum a declarat
ºi reporterilor Olteniteanul.
Liderul francez petrece mult

timp în România, înþelege limba
românã din ce în ce mai bine,
face cercetãri privind etnia romã
din þara noastrã.Tinerii francezi

au reusit sa stearga stereotipurile
induse de media occidentala
referitoare la romanii si rromii
din Romania si au reusit sa
cunoasca realitatile privind
convietuirea dintre romani si
rromi dar si diferentele dintre
acestia. Ei au apreciat foarte
mult preparatele culinare
româneºti ºi din zonã. Francezii
doresc continuarea proiectului
cu alte þinte culturale,
urmãtoarea întâlnire fiind în
Franþa, în zona Epinal de unde
aceºtia provin. Ei au descoperit
cã, în ciuda diferenþelor
culturale, românii traiesc în
toleranþã cu populaþia romã.

Proiectul "Add Me" la final ºi
ecourile întâlnirii româno-franceze
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Pe 20 februarie s-au împlinit 160 de
ani de la eliberarea romilor din
sclavie. Momentul a fost marcat
printr-un spectacol-lecturã scris ºi
regizat de Alina ªerban.

Alina are 28 de ani ºi a crescut în
mahalaua Teilor din Bucureºti. A studiat
actoria la UNATC, a obþinut o bursã la
New York, apoi a fãcut un masterat în
Londra la una dintre cele mai prestigioase
instituþii de dramaturgie din Regat. Alina
este unul dintre cei peste 621.000 de romi
care trãiesc oficial în România. Pentru a
putea scrie piesa Marea Ruºine, a petrecut
zeci de ore în biblioteci ca sã
documenteze istoria etniei sale.

"ªi dacã un lucru sigur a rãsunat în
mine era chestia asta, cã oricum ar fi,
þigan este sclav. Vine fix din sclavie. De
câte ori spui þigan, de asta îþi aminteºte
termenul ãsta. Ruºinea este a ta, a
neromului care foloseºte asta, nu a mea",
spune Alina ªerban.

Alina crede cã secolele trãite în robie
i-au adus pe romi în situaþia în care sunt
astãzi.

"Erau rapoarte ale poliþiei care arãtau
cã pe strãzile Þãrii Româneºti
vagabondau oameni goi, pentru cã aºa ºi-
au început unii libertatea. Li s-au luat ºi
hainele, li s-a luat tot ºi, hai!, poftiþi la
libertate!", spune ea.

"A fost o libertate care nu a fost
gestionatã aºa cum se cuvine. Nu e
suficient sa dezrobeºti o populaþie atât de
numeroasã ºi cu atâtea tradiþii ºi obiceiuri

la care au þinut enorm ºi sã-i laºi la voia
întâmplarii", spune Lucian Nastasã,
istoric.

Spre deosebire de þãranii români care
au fost împroprietãriþi în mai multe
rânduri, romii n-au primit niciodatã
pãmânt. Astfel, gropile de gunoi ale
oraºelor le-au þinut loc de glie, bordeiele ºi
le-au sãpat în pãmânt ºi au rãmas, pânã
astãzi, undeva la periferia societãþii.

Romii, strãinii de lângã noi.
Cum au ajuns românii printre
cei mai rasiºti europeni

Experimentul de douã
milioane de lei: Cu ce au
fost "mituiþi" romii ca sã
intre în rândul lumii

Un proiect inedit a fost lansat în Agnita ºi Brãdeni, judeþul
Sibiu. Mai multe familii de romi au primit câte o casã
construitã din fonduri europene. Dacã respectã anumite
condiþii, din toamnã devin proprietari 

In urmã cu cinci ani, 16 familii de romi din oraºul Agnita
ºi din comuna Brãdeni, judeþul Sibiu, au primit locuinþe
ridicate din fonduri europene. Pentru a intra în proprietatea lor,
beneficiarii trebuie sã respecte cu sfinþenie anumite condiþii: sã
aibã medic de familie, copiii daþi la ºcoalã, venituri pentru a-ºi
plãti întreþinerea, înþelegere cu vecinii. "Proiectul este un
succes, romii îºi schimbã mentalitatea", spun autoritãþile.
"Þâganu'-i tot þâgan", dau, însã, replica localnicii. Termenul
expirã la toamnã.

Þiganii pot sã fie o poezie
exoticã a vieþii, într-o þarã din
Estul european, aºa cum este
România. Nu, nu suntem o etnie
violentã. Ba chiar, se poate
spune, suntem o etnie care nu
doreºte decât sã poatã trãi în
buna înþelegere cu toþi cei din
jur. Noi ºtim sã fim toleranþi,
pentru cã ne dorim toleranþa
pentru noi, din punct de vedere
rasial.

Îndurãm ºi umilinþe, pe
nedrept, dar niciodatã nu vrem
sã ne rãzbunãm. Etnia romã nu
este una rãzbunãtoare. Dacã un
român îºi face prieten un þigan,

atunci, þiganul se leagã cu
jurãmânt în aceastã prietenie ºi
de regulã, prietenia þiganului
este dãruitã pe viaþa celui care îi
intrã în suflet, indiferent de etnie,
convingere politicã sau pozitie
socialã.

Romii ºtiu sã facã o
sãrbãtoare a vieþii din fiecare zi
trãitã pe pãmânt. Poate cã uneori
pãrem gãlãgioºi ºi de aici ar veni
ºi…aura de gãlãgioºi.
Recunosc, vorbim tare, mai ºi
gesticulãm. Dar toate acestea
vin din felul nostru de a fi:
exuberanþi, iubind viaþa, având
sufletele deschise.

Într-o prietenie cu un þigan,
cel mai de preþ lucru este
sinceritatea. Dupã aceea,
urmeazã onoarea cu care þiganul
îl cinsteºte pe prietenul sau
român. Fie ca este zi de
sãrbãtoare sau o zi ca oricare
alta, dacã un român vine în
vizitã la o familie de romi,
aceºtia vor face o mare

sãrbãtoare din acea zi. Sunt puse
pe masa cele mai bune
mâncãruri ºi bãuturi, se serveºte
din vesela cea mai scumpã, sunt
folosite tãcâmurile de lux. Toate
obiectele anterior amintite sunt
þinute cu sfinþenie în casã,
tocmai pentru a cinsti prietenii,
atunci când aceºtia trec pragul
unei locuinþe de romi.

Cum sunt þiganii?

Niciodatã n'am putut descoperi dacã
totdeauna aceiaºi þigani trãiesc în aceste
locuri ori dacã, dupã un timp, unii se
duc, lãsând tainiþele lor fãrã nume altor
drumeþi, cari se aºeazã pe o vreme ºi
apoi pleacã, fãcând loc celorce vor sã
mai vie. Sânt aplecatã a crede cã uneori
aceste sãlaºuri sânt locuri de adãpost,
unde hordele rãtãcitoare cautã ocrotire
iarna, când viscole ºi geruri aspre fac sã
nu se mai poatã merge pe drumurile
mari. Dar ºi vara am vãzut familii
prãsindu-se prin aceste mahalale
sordide. Nesfârºit mai pitoresce sunt

taberele de þigani. Acest neam ciudat îºi
înfige corturile în tot felul de locuri. Pe
câmpii întinse întrebuinþate ca pãºune;
pe malul râurilor, adesea pe ostroave în
mijlocul albiei apelor sau în margenea

pãdurilor. Pe cale vin, nu în trãsuri
acoperite, cum îi vedem în þeri mai
blânde, ci în carã stricate, trase de cai
slabi, pe jumãtate morþi de foame,
uneori de catâri ori de rãbdãtori mãgari
cenuºii.Pe aceste care, în mijlocul unui
amestec nedescriptibil de prãjini, de
scoarþe, de acoperiºuri de cort, de oale,
de tigãi ºi de alte multe, întregi familii îºi
aflã locul; mame ºi copii, bunice ºi
moºnegi, bãieþaºi ºi tineri mai de vârstã,
fãrã sã li pese de nenorocitele dobitoace
care mai cã-ºi dau sufletul de atâta
povarã.

RReegg iinnaa MMaarr iiaa aa ddeessccrr ii ss ccoommuunnii ttãã þþ ii ll ee ddee rroommii dd iinn RRoommâânniiaa ,, ddee llaa
îînncceeppuu tt ddee sseeccoo ll XXXX,, aaººaa ccuumm nniimmeennii nnuu aa ffããccuu tt --oo ppâânnãã aa ttuunncc ii :: ccuu
ddrraaggooss ttee ppeenn tt rruu uunn nneeaamm rrãã ttããcc ii ttoo rr ,, "" îînnccuunn jjuurraa tt ddee ttaa iinnãã""

RADIOGRAFIA DEZASTRULUI DE LA
INUNDAÞII. Cum au fost iarãºi luate
autoritãþile pe nepregãtite de
inundaþiile "instant". Pâraie pe care le
treci cu pasul au ajuns sã aibã debite
uriaºe, pentru cã nu au fost amenajate

Ana-Maria Agiu a explicat cã situaþia din prezent este
cauzatã, în mare parte, de schimbãrile climatice, ºi de
faptul cã autoritãþile locale ºi cele de la Ministerul
Agriculturii nu au acþionat cum trebuie, pentru a preveni
aceste inundaþii. Cert este cã nu s-a deversat niciun râu
mare ºi nu s-a rupt niciun dig. Specialiºtii de la
Administraþia Naþionalã de Meteorologie au explicat cã
ceea ce se întâmplã acum a început, de fapt, din primãvarã.
Atunci a plouat aºa de mult din cauza ciclonilor de origine
mediteraneanã, iar acum din cauza unei activitãþi intense
de tip ciclonic din Marea Adriaticã. Deci, autoritãþile ar fi
trebuit sã ºtie exact situaþia ce a urmat zilele acestea, având
în vedere cã pãmântul era deja, înainte de ultimele ploi,
destul de îmbibat cu apã, iar cotele râurilor mici destul de
ridicate, au povestit, pentru EVZ, surse din cadrul
Institutului Naþional de Hidrologie.

Deºi edilii au primit, anul trecut, manuale care le aratã
cum trebuie sã acþioneze în caz de inundaþii ºi s-au alocat
zeci de milioane de lei pentru seminarii ºi cursuri
antiinundaþii, la care au participat, primarii nu ºtiu nici
acum cum sã acþioneze.
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În familia Botez, sãrãcia a fost mereu

un dat. Neam de neamul lor au mers

puþin la ºcoalã, s-au mãritat ºi însurat

devreme, au fãcut copii ºi s-au pus pe

muncã pentru a-i putea creºte. Muncã

pe apucatelea, fãrã forme legale. Tot

timpul sub imperativul foamei ºi al

zilei de mâine. 

Când eºti mereu hãituit de grija hranei
pentru copii, sãnãtatea ta este ultima pe
listã. "De mult timp mã zbat cu stomacul,
dar n-am bãgat de seamã. De Crãciun
acum, a fost pentru prima oarã când am
mers la doctor, cã nu mi-am permis, n-am
avut posibilitatea. A trebuit mereu, ba sã
stau cu copiii, ba sã mã duc cu ziua sã
muncesc, ca sã pot sã le dau sã mãnânce,"
spune femeia ºi-ºi înghite lacrimile. Nu s-
ar fi dus nici acum la spital dacã n-ar fi
simþit o umflãturã în zona stomacului ºi
dacã fiecare înghiþiturã de mâncare n-ar fi
devenit un calvar. Doctorii de la Vaslui s-
au luat cu mâinile de cap când a ajuns la ei
ºi, neputincioºi, au trimis-o la Spitalul in
Iaºi. Viorica a fost operatã acolo, dar

verdictul a fost necruþãtor: din cauza
metastazelor, zilele ei sunt numãrate. "De
la stres, de la lipsuri, de la griji, cã nu am
aia, cã nu am aia, s-au adunat ºi s-a fãcut
asta," spune cu ciudã ºi aratã spre tãietura
de pe burtã.

Când lupta pentru viaþã devine fatalã
Ca sã înþelegem puþin contextul,

trebuie sã precizãm cã Viorica n-a fãcut
nimic special ca sã ajungã aici. Ba chiar s-

a luptat toatã viaþa sã scape de
predestinarea sãrãciei, a bolii ºi a morþii.
În adolescenþã, fata timidã ºi oacheºã, a
crezut cã fenteazã destinul ºi scapã de
lipsuri, mãritându-se. A tras lozul
necâºtigãtor, s-a lãsat de ºcoalã ºi a avut
primul copil. Apoi a muncit pânã n-a mai
ºtiut de ea, vara a cules fructe, a mers la
sapã ºi la praºilã, oriunde o chemau cu
ziua pentru câþiva lei - ea se ducea.

Povestea Vioricãi, pentru care lipsurile
au fost fatale. Ghid pentru guvernanþi:
când sãrãcia condamnã la moarte

Cat despre posibilitatile de angajare a comunitatii rome, Iulian
Paraschiv considera ca „mediul urban poate favoriza antreprenorii ce
se integreaza in sectorul comercial al municipiului, industria urbana ar
favoriza angajari in domenii precum comertul sau cosmetica.”
Proiectul „Acces pe piata muncii – o sansa pentru tine!” este cofinantat
din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 5
‘Promovarea masurile active de ocupare’, Domeniul Major de
Interventie 5.1. ‘Dezvoltarea si implementarea masurilor active de
ocupare’ in parteneriat cu International Computer School si Institutul
pentru Politici Sociale sustine cursuri in regiunea Gorj, conform
Activitatii 9 ‘Organizarea si furnizarea serviciilor de formare
profesionala pentru dezvoltarea capacitatii persoanelor din grupurile
tinta de a cauta un loc de munca si adaptarea calificarilor acestora la
cerintele actuale ale pietei muncii’. Exista 6 programe de formare
profesionala incluse in proiect: ‘Lucrator in comert’ , ‘Lucrator in
structuri pentru constructii’ ‘Bucatar’, ‘Ospatar’, ‘Manichiura-
Pedichiura’ si ‘Frizerie’.  Pentru detalii suplimentare, nu ezitati sa ne
contactati: Flavia Constantin, PR Partida Romilor ‘Pro-Europa’.

Vocea Romilor

Familii de romi cu ºase
copii, expulzate de Poliþia
Localã din Râmnicu Vâlcea

Poliþia Localã din Râmnicu Vâlcea,
împreunã cu colegii de la Corpul de Control al
Primarului, au depistat în pãdurea din
Ostroveni, în apropierea intersecþiei
bulevardului Dem Rãdulescu cu strada
Ostroveni, un grup format din doi bãrbaþi,
douã femei ºi ºase copii, cu domiciliul în
Sighiºoara, care "campase" ilegal în
zonã.Interesant este faptul cã grupul nu era
strãin de acest loc, de unde mai fusese
îndepãrtat în urmã cu un an, cel mai mic dintre
copiii gãsiþi acum fiind nãscut atunci, în
pãdurea din Ostroveni. Cele 10 persoane au
fost transportate, cu tot cu bagaje, la garã,
unde, sub supravegherea Poliþiei TF, au fost
expediate cu trenul spre localitatea de
domiciliu, iar zona a fost salubrizatã.

„Acum pentru viitor", 
proiect pentru romii 
din Târnãveni

Mã consider ºi sunt consideratã o persoanã
tolerantã. Printre amicii mei se aflã ºi unguri,
ºi þigani, poate ºi homosexuali, unii dintre ei
chiar prieteni buni. Îi accept pe toþi, cu bune ºi
cu rele, ºi consider cã fiecare este liber sã-ºi
trãiascã viaþa aºa cum crede de cuviinþã. Atâta
timp cât nu-mi afecteazã negativ viaþa mea ºi
activitatea.Sunt de acord cu cãsãtoriile
persoanelor de acelaºi sex, chiar ºi ca acestea
sã adopte copii. Sunt de acord cu instituþiile de
învãþãmânt în limba maternã, dacã asta îºi
doresc cei care le urmeazã ºi pãrinþii lor. Sunt
de acord cu primirea imigranþilor în þara
noastrã, dacã prin asta se dã o mânã de ajutor
ºi nu ne afecteazã þara. Sunt de acord cu
practicarea oricãrei religii, sau cu cei care n-
au nicio religie, pentru cã cred cã fiecare e
liber sã creadã în ce vrea el ºi sã se roage cui
vrea.

Pe scurt

„Acces pe piata muncii –
o sansa pentru tine!” –
Deblocarea proiectului si
noi deschideri de cursuri

AApprrooaappee 44 mmii ll iiooaannee ddee
eeuurroo ss--aauu eevvaappoorraa tt îînn PPaattaa
RRââtt îînn uu ll tt iimmii ii aann ii ,, ccuu
rreezzuu ll ttaa ttee ddee ddooii llee ii ºº ii ffããrrãã
ccaa rroommii ii ssãã ff ii aauuzz ii tt ddee ee ii

Un proiect din fonduri norvegiene, în valoare totalã de
aproape 4 milioane de euro, desfãºurat în ultimii doi ani ºi
jumãtate, ar fi trebuit sã ajute la integrarea romilor din Pata Rât
în societate prin mijloace complexe, plecând de la educaþie ºi
culminând cu cireaºa de pe tortul acestui proiect, cumpãrarea de
locuinþe sociale ºi mutarea romilor de la Pata Rât în aceste
locuinþe, contra unor sume modice. Pe hârtie, lucrurile sunt
foarte generoase, raportãrile aratã minunat, însã realitatea din
teren pare neschimbatã. Romii de la Pata Rât sunt la fel de
sãraci, barãcile în care stau sunt la fel de insalubre, nu au apã
curentã, toalete, iar la finalizarea proiectului din bani
norvegieni, nici nivelul lor cultural nu pare a se fi schimbat. De
altfel, întrebaþi, la faþa locului, romii din cele 4 comunitãþi din
preajma rampei de gunoi declarã cu toþii acelaºi lucru: cã au
primit, într-adevãr, lemne iarna, unii sobe, alþii ºi materiale de
construcþii, cã s-a auzit de suma de 20 000 de euro pentru
fiecare dintre cele 4 comunitãþi, unii spun cã au auzit vag cã s-
ar fi fãcut ºi proiecte culturale, dar cam atât.
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Geluþa Nicola predã de 20 de ani
la ªcoala gimnazialã nr. 1 din
Slatina, unitate cu elevi în
majoritate de etnie romã. A ajuns
în ºcoalã spunându-ºi cã acceptã
orice post în oraº, doar sã scape
de naveta la þarã, dar când vede
cã datoritã ei copiii au o masã
caldã, sprijin la teme, rechizite.

Au trecut nu mai mult de douã-trei
zile de când învãþãtoaea Geluþa Nicola
le-a aºternut din nou zâmbetul pe buze
copiilor din ªcoala gimnazialã nr. 1 din
Slatina. Alãturi de colegii de cancelarie
a reuºit, apelând la sponsori, sã
pregãteascã 400 de pachete pentru toþi
copiii care frecventeazã cursurile (alþi
80 ajung, din pãcate, la ºcoalã, doar
ocazional). Dacã acþiunea prin care s-au
oferit dulciuri ºi rãcoritoare de Crãciun a
fost a întregului colectiv didactic, de
patru ani Geluþa Nicola face, constant,
chiar mai mult. Lucuri care tuturor ne

stau în putinþã, dar nu ne gãsim timp,
motivaþie. "De câþiva ani închei
parteneriate cu diverse ºcoli ºi grãdiniþe.
Pãrinþii aduc haine ºi jucãrii în stare
bunã ºi foarte bunã, noi aici le sortãm, le
facem pachete conform datelor culese
dinainte, când avem grijã sã ne notãm
fiecare copil ce mãsuri are, ce nevoi are,
iar pe la mijlocul lunii decembrie

începem sã le distribuim. În acest an am
avut surprize foarte-foarte plãcute. Am
avut parte de un sprijin extraordinar din
partea Grãdiniþei cu Program Prelungit
"Ion Creangã" Slatina, unde pãrinþii s-au
mobilizat foarte bine, reuºind sã
strângem foarte multe hãinuþe, ºi chiar ºi
haine pentru adulþi, rechizite, jucãrii de
foarte bunã calitate.

O învãþãtoare cu inimã mare: de
20 de ani le oferã haine, rechizite
ºi mâncare copiilor romi, doar
pentru a-i face sã iubeascã ºcoala

Intermediari pentru
sanatate. Un grup de femei
rome ii ajuta pe alti romi
sa navigheze prin sistemul
medical romanesc

Crina trage putin de pleoapa si isi aplica fardul gri
pana sus, aproape de spranceana. Isi deseneaza conturul
ochilor cu un creion negru si se da cu rimel, atenta sa nu
i se lipeasca genele. Alege un ruj deschis la culoare si isi
freaca buzele una de alta. E imbracata intr-o rochie de
seara neagra, decoltata, cu maneci din dantela, pe care o
va purta pana la miezul noptii, cand o sa se schimbe in
blugi si sacou. Isi pune cercei lungi si lantisorul de aur
pe care l-a primit de la mama ei inainte sa se marite. Se
piaptana si parul ei negru si drept, proaspat spalat, se
electrizeaza.  E ingrijorata ca n-a avut timp sa-si calce
costumul popular gorjenesc pe care o sa-l poarte maine
seara, cand va canta la o nunta din Timisoara. Asta seara
va merge la o hora din Vartop, Gorj, aproape de satul
Paraul de Pripor, unde locuieste, si va canta pana la trei
dimineata. Cand se va intoarce acasa, va apuca doar sa
se demachieze, sa-si faca un dus si sa se schimbe in ceva
lejer pentru drumul cu masina. Costumul gorjenesc o
sa-l calce la Timisoara, in hotel, unde are loc nunta.

Tamar Samash, ambasadorul
Israelului, în vizitã în Bacãu. Tema
Holocaustului din România pe
primul loc în agenda întâlnirilor

Ambasadorul
statului Israel,
Tamar Samash,
va fi prezent,
vineri, 26 mai, în
Bacãu unde are
organizate mai
multe întâlniri, la
care vor lua parte
primarul Cosmin

Necula, reprezentanþi ai mediului de afaceri, ai
universitãþilor dar ºi ai Comunitãþii Evreilor din Bacãu.
Profesorul Gabriel Stan, consilier local, a reuºit realizarea
unor proiecte majore, în ultimii ani, cu Institutul Elie
Wiesel dar ºi cu Muzeul Holocaustului din Washington.
La iniþiativa profesorului Gabriel Stan, consilier local ºi
la invitaþia primarului municipiului Bacãu, domnul
Cosmin Necula, ambasadorul statului Israel la Bucureºti,
Excelenþa Sa doamna Tamar Samash, efectueazã zilele
viitoare o vizitã în oraºul nostru. Ambasadorul Tamar
Samash va avea întâlniri cu primarul municipiului
Bacãu, cu reprezentanþi ai mediului de afaceri bãcãuan,
în cadrul unui eveniment organizat de SIF Moldova cu
sprijinul Camerei de Comerþ ºi Industrie Bacãu ºi în
colaborare cu Centrul de Afaceri ºi Expoziþii "Mircea
Cancicov" Bacãu. Tot mâine, ambasadorul Israelului la
Bucureºti are programate vizite la sediul Comunitãþii
Evreilor din Bacãu, la Sinagoga "Rosen" ºi la Muzeul
"Dr. Alexandru ªafran"

CCR: Alte cinci articole din Codul
de Procedurã Penalã încalcã
drepturile omului ºi Constituþia

Primul articol declarat neconstituþional, în data de 17 ianuarie,
este art. 347 alineat 1 Cod Procedurã Penalã, care vizeazã
contestaþia, ca plângere împotriva mãsurilor ºi actelor de urmãrire
penalã. Mai exact, textul din legea în vigoare prevedea cã, în
termen de trei zile de la comunicarea încheierii, procurorul sau
inculpatul poate face contestaþie cu privire la modul de solu-
þionare a cererilor ºi a excepþiilor, precum ºi împotriva mãsurilor
prevãzute în art. 346, alineatele 3-5, nu însã ºi împotriva
mãsurilor dispuse la alineatul al doilea al aceluiaºi articol 346.
Curtea Constituþionalã, cu unanimitate de voturi, a admis
excepþia de neconstituþionalitate privind art. 347 alineat 1, care
exclude posibilitatea de a face contestaþie ºi în situaþia în care,
dacã nu s-au formulat cereri ºi excepþii la expirarea termenului
legal, judecãtorul de camerã preliminarã constatã legalitatea
sesizãrii instanþei, a admisibilitãþii probelor ºi a efectuãrii actelor
de urmãrire penalã ºi dispune începerea judecãþii.

C M Y K

Romii-cine sunt, de unde vin
ºi care este locul ºi rolul lor
în habitatul comun, cu alte
populaþii ºi entitãþi statale

Într-o erã a globalizãrii începutului de mileniu III, deosebit de
complicatã privind mobilitatea ºi adaptarea entitãþilor statale la noul
mers al omenirii, impus fãrã îndoialã de cãtre marile puteri pentru
reîmpãrþirea sferelor de influenþã ºi o cvasi-dominaþie asupra
omenirii, iatã cã asistãm în ultima vreme ºi la lansarea multor teorii
despre originea ºi aria de cuprindere a diferitelor etnii ºi popoare de-
a lungul istoriei, din motive lesne de înþeles. Un interes aparte al
cercetãtorilor vizeazã comunitatea romilor, mai exact care  este
originea lor ºi de unde au venit în Europa, dar ºi în alte spaþii
teritoriale ale lumii.Aºadar, aceastã importantã minoritate adesea
controversatã îºi are destinul ei, iar de aici ºi o serie de interpretãri ºi
speculatii puþin agreate privind convieþuirea acesteia cu populaþiile
majoritare bãºtinaºe, de-a lungul unei multiseculare istorii. 

NU PUTEM CONTA PE EI - ÞIGANII SÃPTÃMÂNII 
Pentru cã nu  se implicã în problemele comunitãþilor rome, nu au caracter ºi fac discriminare  împotriva
etniei, nepãsându-le, deºi ei sunt persoane importante, cu funcþii  de conducere în judeþul Vâlcea. 
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În total, 24.686 de persoane.
Populaþia romã de la acea orã, din
România, se gãsea undeva în jurul
cifrei de 300.000 (262.501 la
recensãmântul din 1930). Tonul
fusese dat de politica nazistã de
exterminare, peste care s-a
suprapus zelul mareºalului, care a
recunoscut, la procesul din 1946, cã
decizia deportãrii romilor i-a
aparþinut.

Peste jumãtate dintre ei nu s-au mai
întors niciodatã din Transnistria. Moartea
lor face parte din istorie, dar în câte feluri
groaznice au fost chinuiþi, umiliþi ºi uciºi
e povestea pe firul cãreia au mers Iulia
Hossu, Mihai Andrei Leaha ºi Andrei
Criºan, în documentarul  a cãrui premierã
a avut loc la Astra Film Festival 2013.

Ideea documentarului s-a nãscut la
Institutul pentru Studierea Problemelor
Minoritãþilor Naþionale din Cluj-Napoca,
acolo unde lucreazã Iulia Hossu, ºi
rezultatul e un film care-þi face gândurile
ghem: nu poþi înþelege ce fel de conexiuni
neuronale bolnave au putut lua asemenea
decizii capitale ºi mai ales cum pot intra

mase atât de mari de oameni în tãvãlugul
dezastrului, fãrã ca semenii lor mai
norocoºi, sã-l mai poatã opri. Interviurile
cu supravieþuitorii ororilor din
Transnistria îþi lasã o rãcealã de crivãþ în
oase. Sunt romi bãtrâni, care-ºi spun
poveºtile copilãriei ºi tinereþii violate.
Relatãrile localnicilor care au încercat sã-
i ajute, pe care realizatorii
documentarului i-au cãutat ºi i-au filmat
la ei acasã, îþi mai îndulcesc gustul

metalic, de gloanþe care au ucis ºi rãngi
care au sfãrâmat oase, pe care þi-l lasã
privirile încãrcate de moarte ale
deportaþilor.

Filmul alterneazã poveºtile celor din
urmã cu imagini din locurile unde au
suferit, locuri care, la prima vedere, par
complet golite de greutatea disperãrii ºi a
gropilor comune. Însã vocea bãtrânilor
schimbã textura imaginii ºi locurile îºi
reîncarcã amintirile, odatã cu vorbele. 

Valea Plângerii, un emoþionant documentar
despre deportãrile romilor din timpul 
lui Antonescu, difuzat la ªtiinþe Politice

C M Y K
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Guvernul a anunþat cã alocã
350 milioane de euro pentru
proiecte anti-sãrãcie

Ministerul Fondurilor Europene deschide astãzi
oficial pe platforma MySMIS primele douã apeluri
de proiecte care îºi propun reducerea sãrãciei în
comunitãþile marginalizate. Suma totalã lansatã este
de 350 milioane de euro. Apelurile abordeazã
problema sãrãciei în mod integrat, prin mãsuri din
toate domeniile cheie pentru incluziunea socialã:
ocupare, educaþie, locuire, sãnãtate, servicii sociale
ºi anti-discriminare, adresate atât celor mai sãraci
copii, cât ºi familiilor lor. Mãsurile integrate pentru
familie cuprind locuinþe sociale, granturi pentru
îmbunãtãþirea acestor locuinþe, pachet de stimulare
pentru zilieri, garantare microcredite - dobânzi mai
mici pentru antreprenorii din medii defavorizate,
reducerea violenþei domestice, echipã comunitarã
de intervenþie integratã, prevenirea separãrii
copilului de familie, cantine sociale, alfabetizarea
digitalã a persoanelor din comunitãþile
marginalizate.

Blocul „Nato” ajutat 
de Ciore Roma

Acestea au primit pachete cu alimente de la
Fundaþia Ciore Roma. "În fiecare an, cu ocazia
Paºtelui, a Crãciunului ºi a începerii ºcolii, fundaþia
noastrã vine în sprijinul familiilor nevoiaºe de
rromi. În felul acesta vrem sã aducem un zâmbet
pe faþa lor. Facem tot posibilul ca aceºti oameni sã
simtã cã se gândeºte cineva ºi la ei", a declarat
Lakatos Ioan, preºedintele fundaþiei. Valoarea
celor 165 de pachete de alimente se ridicã la circa
6.500 de lei. Fundaþia a început sã strângã fonduri
pentru aceste pachete de mai bine de trei luni.
"Încercãm sã ajutãm ºi alte familii din oraº, dar
majoritatea rromilor sãraci locuiesc în cartierul
Velenþa, strada Voltaire, blocurile "Nato"", a
precizat Lakatos Ioan.

Pe scurt

Profesorii romilor,
plãtiþi suplimentar

Cadrele didactice care lucreazã cu romi vor fi
recompensate pentru progresul ºcolar al elevilor, iar fiecare
ºcoalã va avea consiliu anti-discriminare. 

Noua lege a educaþiei propune ca profesorii care predau
copiilor din grupuri dezavantajate sã fie recompensaþi atunci
când elevii lor progreseazã. La ora actualã, se bucurã de
aceastã recompensã profesorii care îi pregãtesc pe olimpici.

Un pas înainte pentru incluziunea romilor este ºi decizia
ca în fiecare ºcoalã sã existe o comisie pentru prevenirea
discriminãrii, alcãtuitã din 3-5 membri, în funcþie de numãrul
copiilor din instituþia respectivã. Comisia va acþiona pentru
prevenirea discriminãrii,  va crea un cod de conduitã pentru
elevi ºi profesori ºi va stabili mãsurile care se aplicã în caz de
disciminare. O structurã similarã, cu aproape 400 de membri,
va fi creatã ºi la nivel naþional.

O saptamana pana la premiera Varekai
Peste o

saptamana are loc
la Bucuresti
premiera Varekai,
o productie Cirque
du Soleil. Showul
va avea sapte
reprezentatii la
R o m e x p o ,
Pavilionul Central,
de pe 3 pana pe 7
mai 2017. O
productie clasica Cirque du Soleil, Varekai a fermecat 10 de milioane de
spectatori din intreaga lume, de la premiera sa din 2002, la Montreal.
Spectacolul include 12 acte si dureaza aproximativ doua ore, cu o pauza de
25 de minute. Momentele dramatice se impletesc cu elemente acrobatice
deosebite, precum zborul lui Icar, acrobatii cu bete sau Leaganul Rusesc.
Personajul central, Icar, este inocent si vulnerabil, ranit intr-o lume
misterioasa. Dorinta sa de a trai si de a isi depasi temerile il va purta pe noi
culmi si, in cele din urma, il va ajuta sa renasca. La Promise, o creatura
exotica care il cucereste pe Icar cu senzualitatea sa, devine centrul
universului sau. Toate spectacolele Cirque du Soleil se joaca pe muzica
live si Varekai nu face exceptie. Pe scena vor fi sapte instrumentisti (clape,
tobe, percutie, bass, vioara) si doi interpreti: o voce masculina (Patriarhul)
si o voce feminina (Muza). Pentru a crea muzica din Varekai, Violaine
Corradi s-a inspirat dintr-un repertoriu amplu, fiecare piesa sugerand un
melanj cultural nu intotdeauna usor de identificat. Corradi a combinat
sunete rituale hawaiene, cantecele trubadurilor din secolul XI, din sudul
Frantei, melodii traditionale din Armenia, muzica gospel si aranjamente
moderne, pentru a crea un univers muzical unic.

PUTEM CONTA PE EI - ROMÂNII (GAGII) SÃPTÃMÂNII 
Pentru cã sunt oameni de onoare si caracter care se preocupã de soarta romilor din judeþ ºi îi ajutã pe aceºtia.
Se preocupã ca romii sã fie integraþi în societate vizavi de problemele cu care se confruntã etnia rromã.
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Suedia va fi obligatã sã plãteascã
circa 17 milioane de euro pentru a
despãgubi 4.741 de romi incluºi într-o
bazã de date a poliþiei pe care justiþia
acestei þãri a considerat-o ilegalã ºi
discriminatorie, informeazã miercuri
agenþiile DPA ºi EFE.

În luna septembrie 2013, principalul
cotidian suedez, Dagens Nyheter, a scris
cã poliþia din provincia Scania (sudul
Suediei) a elaborat respectiva bazã de
date cu persoane de etnie romã. Ulterior,
guvernul de la Stockholm a acceptat sã
plãteascã fiecãrei persoane din baza de
date o despãgubire de circa 5.000 de
coroane suedeze (echivalentul a 512
euro).

Dar 11 dintre romii înscriºi în acea

listã au considerat cã despãgubirea este
insuficientã ºi, cu ajutorul unui ONG, au
dat în judecatã statul suedez pentru
discriminare etnicã. În urma procesului,
douã instanþe de judecatã, ultima fiind
Curtea de Apel din Svea, au decis cã
reclamanþii au dreptul la o despãgubire

de 30.000 de coroane suedeze (aproape
3.300 de euro), scrie Agerpres.

În prima sentinþã, emisã în iunie
anul trecut, instanþa afirmã cã existã
'motive întemeiate' pentru a aprecia cã
respectiva bazã de date a fost întocmitã
exclusiv pe criterii etnice.

Suedia, obligatã sã plãtescã 17 milioane
de euro despãgubiri pentru romi

SC APAVIL SA a desfãºurat ºi în
sãptãmâna 22 - 26 mai 2017 o
activitate intensã în municipiul
Râmnicu Vâlcea, în colaborare
cu autoritãþile locale. 

LUCRÃRI DE AMENAJARE A
TERENULUI. Au fost executate
lucrãri de amenajare a terenului, prin
betonare ºi asfaltare, pe strãzile Mr.
V. Popescu, Ostroveni la blocul A39,
Dr. Suciu, Aleea Lotriºor la blocul
B3, Intrarea Cetãþuii ºi Liviu
Rebreanu.

AVARII SOLUÞIONATE. Au
fost soluþionate 4 avarii la reþeaua de
apã potabilã pe strãzile Aleea Lotriºor
la blocul B3, sc. B, Ostroveni la
blocul A39, tirbei Vodã nr. 274 ºi
Lespezi nr. 141.

POMPE CURÃÞATE. Au fost
curãþate pompele de canalizare
Morilor, Arinilor, Goranu ºi Dem
Rãdulescu, precum ºi pasajele de pe
str. Dacia, Bogdan Amaru ºi Râureni.

PROBLEME PUNCTUALE.

Au fost realizate o serie de lucrãri
punctuale:

- s-au verificat ºi curãþat manual
cãminele de canalizare ºi gurile de
scurgere în zonele Ostroveni I, II, III,
IV, V, VI, 1 Mai I, II, Zãvoi, Nord (
blocurile I-uri, H-uri, N-uri, P-uri, R-
uri), Traian, Sud ºi Centru;

- s-au sudat capace cãmine de
canalizare pe strãzile General
Magheru ºi Mihai Viteazu;

- s-a ridicat la cotã cãmin colector
canalizare pe strada Ostroveni la

Grãdina Zoologicã;
- s-au turnat piese suport cãmine

de canalizare pe strada Florilor;
- s-a reparat cãmin canalizare în

cartierul Ostroveni la blocul A37/II;
- s-a montat ramã cu capac

carosabil pe strada Tineretului la
blocul A58;

- s-au finalizat lucrãrile de inelare
reþea apã potabilã ºi branºamente apã
pe strada Calea lui Traian intersecþie
cu strada Abatorului, se continuã cu
amenajarea terenului, prin betonare ºi

asfaltare;
- s-au continuat lucrãrile de

înlocuire reþea apã potabilã pe strada
Eleodor Constantinescu;

- s-au continuat lucrãrile de
execuþie reþea canalizare menajerã ºi
racorduri pe strada Ciocãneºtilor, prin
montarea în pãmânt a þevilor de
canalizare DN 250mm;

- s-au continuat lucrãrile de
construire a reþelei de canalizare
menajerã între strãzile bulevardul
Dem Rãdulescu ºi Ostroveni - Baza
de Agrement;

CÃMINE CURÃÞATE. Au fost
curãþate gurile de scurgere ºi
cãminele de canalizare în mai multe
zone din municipiul Rm. Vâlcea:

- Ostroveni (blocurile C13, sc. C;
B 13, sc. D, E, C 5, B2, C5, A4, C19,
O6, C32, A9, S2, A42/2, sc. B, C12,
C13, sc. C, C5, A4, A27/3, A33,
A32/I ºi pe strãzile Patriarh Iustinian
Marina, Aleea Teilor nr. 1 la Liceul
Ferdinand I ºi Mihai Eminescu Nr.
5);

- Nord (strãzile Republicii la
blocul I9, Decebal la blocurile S7,
H7, G159, Aleea Melodiei la blocul
N10, sc. A ºi Henri Coandã la
blocurile I11, N2, N3);

- Petriºor (strãzile Morilor ºi
Antim Ivireanu la Seminarul
Teologic Sfântul Nicolae);

- Centru ( strãzile Carol I la CAR
Pensionari, Regina Maria la blocul
C6, Cerna nr. 36 ºi Splaiul
Independenþei la blocurile 1 - 6);

- precum ºi pe strãzile Mihai
Viteazu la blocul CPL, sc. A, Calea
lui Traian la blocul D7, sc. B,
Stolniceni nr. 77, Nicolae Epure la
Clinica Medicalã Medlife, General
Magheru la Spitalul Nr. 2, Alexandru
Budiºteanu nr. 11 ºi Calea lui Traian
la staþia Rompetrol.

82 APOMETRE VERIFICATE
ªI MONTATE. Tot în cursul
sãptãmânii trecute, au fost verificate
ºi înlocuite un numãr de 82 apometre,
fiind întocmite ºi un numãr de 12 de
documentaþii tehnice.

Lucrãri efectuate de SC Apavil SA

Colaborarea dintre designerii
suedezi ºi meºteriii romi a dat naºtere
unei expoziþii unice.

O întâlnire fericitã între Asociaþia
Romano ButiQ ºi Meºteshukar ButiQ
ºi studiul sudez de design Glimpt
Studio a dus la crearea unei expoziþii
unice, cu obiecte de design interior
inspirate din tradiþia roma.

Expoziþia, denumitã "Practici de
design nomad" este gãzduitã de
Institutul Cultural Român de la
Stockholm ºi este deschisã publicului
pânã în data de 4 martie. 

Povestea expoziþiei este una
interesantã la rândul ei. Designerii
suedezi de la Glimpt Studio,  Mattias
Rask ºi Tor Palm, au venit în România
în cãutarea tradiþiilor rome. Aici s-au

întâlnit cu meºterii romi Victor
Clopotar, Maria Bucºa, Zoltan Bojodi,
iar din colaborarea lor s-au nãscut

obiecte interesante de design interior
care sunt acum reunite într-o
expoziþie.

Inspiraþie romã

Romii sunt cei care
trebuie sã se
schimbe. Existenþa
lor actualã e absolut
disfuncþionalã

Într-un interviu exclusiv pentru "Evenimentul zilei",
George Schopflin, una din cele mai importante figuri ale
spaþiului public occidental, vorbeºte despre eºecul
strategiilor actuale de integrare a etnicilor romi, avertizând
cã "discriminarea pozitivã" ºi "corectitudinea politicã" vor
înºuruba definitiv minoritarii la periferia societãþii
construite de majoritari. 

"Din pãcate, foarte mulþi romi nu vor mai mult decât
existenþa actualã, una absolut disfuncþionalã din punctul de
vedere al majoritarilor. Romii trebuie sã se schimbe dacã
vor integrare", susþine George Schopflin în discuþia avutã
cu EVZ.Una în care claseazã eºecul "corectitudinii politice"
ca strategie de integrare ºi lanseazã o întrebare cu bãtaie
lungã - cum asimilezi 12 milioane de oameni cu norme
sociale ºi culturale aflate în totalã contradicþie cu cele ale
majoritãþii?Europarlamentar din partea formaþiunii
maghiare Fidesz, profesorul George Schopflin descurcã
pentru EVZ iþele jocului politic pus în scenã de
administraþia de la Paris - "Francezii încearcã sã le
transmitã romilor din România ºi poate chiar celor din
lumea întreagã un semnal: "Nu veniþi aici"
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Miercuri  a avut loc in capitala
Italiei, la Primaria Romei,
conferinta pe tema “Pactul social
intre tigani si Institutii”. Intrunirea a
fost organizata de Opera Nomadi,
cea mai mare Asociatie de tigani din
Italia, infiintata in 1966. 

Au participat: Laura Boldrini, purtator
de cuvant al Inaltului Comisariat ONU
pentru Refugiati, reprezentanti ai
Parlamentului italian si ai primariei
Romei, lideri ai tiganilor proveniti din
diverse tari, care locuiesc in Italia. Din
partea comunitatii romanesti au participat
si au luat cuvantul: consulul Romaniei la
Roma, Cosmin Dumitrescu, Giancarlo
Germani, presedinte al Partidului
Romanilor din Italia, Mioara Miclescu,
reprezentanta a tiganilor romani care
traiesc in Italia. Fara a cunoaste cu mare
exactitate situatia reala, Massimo

Conversi, presedintele Asociatiei Opera
Nomadi, a adus ca exemplu pozitiv
integrarea tiganilor in Romania: “Acolo
tiganii traiesc in case, nu exista tabere, ca
in Italia”. Apoi a adaugat ca, din cei
aproximativ 700.000 de romani care
traiesc in Italia, numai 10% sunt de

origine tiganeasca. Dintre ei, foarte multi
traiesc in conditii dificile, chiar “20.000
nu sunt vaccinati”. Exista, de asemenea, o
noua generatie de tigani romani nascuti in
Italia, care “nu au nicio intentie sa se
intoarca in tara de origine si intentioneaza
sa ramana in Peninsula”.

Culmea minoritarismului:
þiganii din Italia se
ruºineazã de români

In timp ce francezii ii expulzau pe banda rulanta in tarile lor
de origine pe romii stabiliti prin suburbiile Parisului, Jean Paul
Gaultier, a profitat de acest scandal pentru a crea o colectie
inspirata din cultura romilor din India, mai precis din a
locuitorilor regiunii Rajasthan.

Aceasta colectie a prezentat-o chiar la Paris Fashion Week
si a fost un succes.

Creatorul de moda a recunoscut ca nu este prima data cand
a fost inspirat de India, dar de data aceasta a evocat romii,
referindu-se ca la un popor migrator ale carui legaturi
ancestrale ajung normal in India. ”E stralucitor, sunt de-a
dreptul incredibile peisajele pe care le vezi in Rajasthan. India
e superba!”, a declarat celebrul designer, dupa care a
confirmat: ”Colectia mea te trimite cu gandul la cultura
tiganilor”.

H’s more like couture Gypsies, a punctat Gaultier.

Vocea Romilor

RRoommii ii ,, ssuurrssãã ddee
iinnsspp ii rraa þþ iiee ppeenntt rruu
JJeeaann PPaauull GGaauull tt iieerr

Cerºetorii români fac
proteste antidiscriminare
în Norvegia

Sunt cu miile în Oslo ºi, în cel mai bun caz, se ocupã cu
cerºitul. Se simt discriminaþi pentru cã Primãria din capitala
Norvegiei nu le oferã cazare. Spun cã ar fi în stare chiar sã
plãteascã chiria din ce câºtigã cerºind. Chestiunea þiganilor din
România e prezentã aproape zilnic în presa din Norvegia. Totul a
început luna trecutã cu un reportaj emoþionant în cel mai mare
ziar din Norvegia, "Aftenposten". Reporterul Robert Veiåker a
scris povestea de groazã a unei ierni petrecute de þiganii români
sub podul Sinsen, în nordul oraºului Oslo. Norvegienii au fost
sensibilizaþi de aceastã crudã realitate de lângã ei: oameni care au
dormit toatã iarnã sub un pod, la minus 20 de grade. "E mai bine

sub podurile din Norvegia decât în România?", a fost una dintre
întrebãrile reporterului. Þiganii au spus un "Da" hotãrât ºi
norvegienii s-au întrebat cu groazã oare ce fel de þarã este, atunci,
România. Þiganii români au devenit vedete în presa norvegianã.
Ziariºtii le-au plâns pe umãr. Titluri adunate de pe site-uri
norvegiene: "O viaþã durã ca piatra" sau "Tot ce vrem e un loc
unde sã dormim" sau "Tristul caz al lãutarilor români cãrora
poliþiºtii le-au confiscat instrumentele" (n.r. - "trist" e unul dintre
puþinele cuvinte care se scriu la fel ºi au aceeaºi însemnãtate ºi în
românã, ºi în norvegianã).

Spune acest
descântec de 3 ori

dacã vrei sã ai parte
de dragoste, bani

sau sãnãtate

Vorbele din bãtrâni spun cã vrãjile pot fi
desfãcute doar cu ajutorul descântecelor. Când
eºti bolnav, când suferi de dor sau când ai
copilul deochiat, repetã descântecul auzit la
bãtrânele din satul bunicilor. Ca prin farmec,
cuvintele magice îºi vor face simþitã energia
beneficã.

Vorbe cu tâlc, adunate în versuri ritmate,
descântecele au ºi azi o mare putere de
sugestie. Forþa lor magicã sporeºte în preajma
zilelor de post sau când se apropie Luna plinã.
Persoana care descântã trebuie sã fie
întotdeauna o femeie. Ea trebuie sã
îndeplineascã întregul ritual al descântecului,
sã facã semnul crucii peste apa neînceputã,
peste omul suferind ºi peste duhurile necurate,
ca sã le alunge. Apa ºi busuiocul sfinþit,
cãrbunii din vatrã, fierul ºi nuiaua de alun sunt
câteva din obiectele necesare ritualului.
Lumânãrile aprinse, semnul crucii ºi invocarea
Maicii Domnului apar adesea în descântece,
semn cã pentru oamenii simpli a existat
întotdeauna o legãturã puternicã între credinþa
în Dumnezeu ºi magia vindecãtoare."La Maica
Domnului m-am rugat,/ Maica Domnului m-a
ascultat,/ Bolile le-a adunat,/ Departe le-a
aruncat,/ Bolile s-au vindecat/ ªi am rãmas/
Frumos ºi sãnãtos,/ Curat ºi luminat,/ La trup,/
La cap/ ªi la suflet,/ Ca de Maica Domnului
lãsat!"

Ca sã fie cât mai eficiente, descântecele se
repetã întotdeauna de trei, de ºase sau de nouã
ori.

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti
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Consiliul Judeþean Cluj a atribuit,
pe 16 martie, prin negociere
directã, fãrã publicarea, în
prealabil, a unui anunþ de
participare, un contract în valoare
de 7.175.700 de lei cu tot cu TVA,
reprezentând 1.594.600 de euro,
pentru contractarea de lucrãri
suplimentare necesare realizãrii
închiderii depozitului neconform de
deºeuri de la Pata Rât, judeþul Cluj. 

Este vorba despre lucrãri de
terasamente, constând în reciclare,
igienizare ºi compactare a deºeurilor,
lucrãri la sistemul de impermeabilizare,
lucrãri privind gestionarea biogazului,
levigatului, lucrãri privind protecþia
împotriva inundaþiilor, de împrejmuire,
precum ºi lucrãri în vederea
monitorizãrii de-pozitului, de realizare a
drumurilor interne ºi a celui perimetral, a
pode-þelor necesare ºi a asigurãrii
alimentãrii cu energie electricã. 

La negociere s-a prezentat o singurã

companie. Este vorba despre SC Nord
Conforest SA Gilãu, consideratã, potrivit
anunþului de atribuire, singurul ofertant
care poate furniza, din motive tehnice,
aceste lucrãri.

Iniþial, contractul privind depozitul
neconform de deºeuri de la Pata Rât a

fost atribuit, în 2014, de cãtre Consiliul
Judeþean Cluj asocierii formate din SC
Nord Conforest SA, Finara Consult SRL
ºi Interdevelop-ment SRL, ultima dintre
acestea având, la rândul ei, o poveste
destul de interesantã, despre care vom
vorbi în continuare.

Groapa de la Pata Rât,
minã de aur pentru
anumiþi afaceriºti

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-rromSCRISOAREA UNUI LIDER AL
ROMILOR DIN FRANÞA

Miºcarea Rromã în folosul poporului Rromilor nu existã dragã
prietene , în România Miºcarea Rromilor din România este trasã pe
linie moartã , în miºcarea Rromã de astãzi sunt doar miºcãri de interese
, ºi sã nu vorbesc cu pãcat , sunt câþiva Rromi în miºcarea Rromã care
activeazã de câþiva ani care vorsã facã ceva , adicã ce au învãþat la
început de la mentorul lor dar sunt foarte puþini , pentru cã uni discipoli
a lui N G nici nu îl mai recunosc cã ar fi fost mentorul lor. --- Astãzi
exact ca ºi la majoritari vor veni ºi strãini sã profite de acest popor , ºi
ºtii de ce dragã prietene pentru cã este un popor fãrã stãpân un popor
al nimãnui. Vezi ce se întâmplã în Europa , alte þãri fac miºcãri reale
pentru cã nu sunt de acord cu Congresul de la Budapesta , iar ai noºtri
nu dau doi bani , de ce pentru cã nu îi intereseazã. Iar când se vor trezi
va fi prea târziu. Polonezi au anunþat , cã cei care merg la Budapesta
fãrã sã fie desemnaþi de toate organizaþiile ºi toþi reprezentanþi
Rromilor , adicã se auto invitã acolo ca sã reprezinte 600 de mii de
Rromi Polonezi , au anunþat pot sã rãmânã acolo înapoi sã nu mai vinã
, sã-ºi ia ºi familiile cu ei . Dar la noi merg 3 Rromi sã reprezinte
Rromi din România la acel Congres mondial al Rromilor de la
Budapesta , a întrebat cineva dacã acei 3--4 Rromi din România au
acordul populaþiei Rromilor sã meargã sã-i reprezinte ? De fiecare datã
sã fãcut la fel , sau gãsit uni oameni cu tupeu mare de tot , ºi sau
prezentat ca reprezentanþi poporului Rromilor din România , fãrã a
informa populaþia Rromã.

Berbec
Situaþia este încordatã în continuare deºi faceþi
eforturi sã gãsiþi o rezolvare. Pentru acest lucru

apelaþi la prieteni dar chiar dacã aceºtia vor sã vã ajute se
poate sã nu fie în mãsurã sã o facã. Aveþi probleme ºi cu cei
apropiaþi care numai nu vã reproºeazã cã i-aþi dezamãgit.
Sunteþi conºtient cã trebuia sã procedaþi altfel ºi
argumentele pe care le folosiþi sunt insuficiente.

Taur
Trebuie sã fiþi consecvent ideilor promovate
pânã acum pentru cã datoritã armoniei

sentimentale veþi reuºi sã le puneþi în aplicare. Este
timpul sã rãsplãtiþi dragostea celor din jur ºi sã încercaþi
sã fiþi mai sociabil, sã ieºiþi mai des cu prietenii.

Gemeni
Sunt lucruri sau întâmplãri care vã deranjeazã
foarte mult iar influenþa lor nefastã se face

simþitã pe parcursul întregii zile. Trebuie sã vã implicaþi
mai mult în relaþia pe care o aveþi deoarece persoana de
lângã dumneavoastrã vã va înþelege ºi vã va acorda
sprijinul de care aveþi nevoie.

Rac
Nu ºtiþi dacã este cazul sã vã faceþi planuri de

vacanþã dar oricum gândurile numai cãtre vacanþã vã duc
iar în nãri simþiþi miros de alge marine. Chiar dacã acum
nu este momentul sã visãm la cãlãtorii foarte lungi, puþinã
recreere nu ar strica pentru cã în ultimul timp aþi muncit
mult ºi v-aþi consumat ºi mai mult. Trebuie sã aveþi grijã
ºi de sãnãtate.

Leu
Situaþia nu mai este sub control pentru cã

avalanºa de evenimente neprevãzute vã surprinde. Trebuie
sã fiþi metodic ºi sã refaceþi pas cu pas tot eºafodajul pe
care l-aþi construit cu atât de multã trudã. Apelul pe care
îl faceþi pe plan sentimental nu rãmâne fãrã rãspuns.

Fecioarã
O sãptãmânã pe placul dumneavoastrã, adicã
simplã, fãrã complicaþii ºi mai ales fãrã un

consum nervos accentuat. Deºi sunteþi predispus la
aventurã nu încercaþi acest lucru pentru cã s-ar putea sã vã
stricaþi ziua ºi sã vã indispuneþi. Încercaþi sã faceþi acele
activitãþi care vã fac plãcere ºi nu vã consumã foarte mult.

Balanþã
Încã nu aveþi curajul sã vã bucuraþi de
deznodãmântul situaþiei pentru cã v-aþi

consumat foarte mult în acest interval de timp. Continuaþi
sã vã complectaþi pregãtirea profesionalã pentru cã pe
acest plan veþi avea reuºite ºi satisfacþii deosebite. 

Scorpion
Totul merge bine ºi aveþi ºi noroc pentru cã vã
ies câteva speculaþii financiare care vã aduc un

câºtig destul de bun pentru a vã putea pune planurile ºi
ideile în aplicare. Din pãcate pe plan sentimental lucrurile
nu stau deloc aºa de bine ºi este cazul sã priviþi mai cu
atenþie în jur pentru cã cineva doreºte sã vã fie în preajmã
dar nu are curajul sã o spunã în mod direct.

Sãgetãtor
Este timpul sã aveþi mai multã grijã faþã de
persoana proprie pentru cã din diverse motive v-

aþi neglijat ºi este posibil sã intervinã probleme de sãnãtate.
Nu mai ezitaþi ºi nu mai gãsiþi diverse pretexte, fiþi mai egoist
ºi gândiþi-vã cã ºi dumneavostrã aceþi o viaþã de trãit ºi nu
mai este cazul sã fiþi mereu persoana de sacrificiu

Capricorn
Când totul pãrea sã meargã atât de bine ºi se
pãrea cã aþi reuºit sã redresaþi situaþia, primiþi

o veste, care ce-i drept vã bucurã dar în acelaºi timp aduce
iarãºi în prim plan problema financiarã. 

Vãrsãtor
Nu reuºiþi sã înþelegeþi cum se pot evapora
într-un timp atât de scurt o cantitate atât de

mare de bani. Altfel i-aþi planificat ºi tot aþi încercat sã-i
chibzuiþi cât mai bine, dar anturajul sau familia parcã au
dus o luptã împotriva planurilor pe care le-aþi fãcut. 

Peºti
Vã simþiþi atât de departe de întreaga lume,

ºi singurãtatea vã dã un sentiment de teamã ºi de
nesiguranþã. Trebuie sã ieºiþi în lume, sã vã plimbaþi,
sã vã faceþi cunoºtinþe noi ºi sã le consolidaþi pe cele
vechi.

HHOORROOSSCCOOPP ÞÞIIGGÃÃNNEESSCC

ÞIGANCÃ SAU NU? ªatenã cu
ochi albaºtri, Ioana Bura Gavriluþ (foto)
nu pare sã aibã trãsãturile etniei pe care
ºi-a asumat-o. Tânãra refuzã sã se
explice presei, dar membrilor Comisiei
de admitere le-ar fi spus cã nu se
declarase de etnie romã ÞIGANCÃ

SAU NU? ªatenã cu ochi albaºtri,
Ioana Bura Gavriluþ (foto) nu pare sã
aibã trãsãturile etniei pe care ºi-a
asumat-o. Tânãra refuzã sã se explice
presei, dar membrilor Comisiei de
admitere le-ar fi spus cã nu se declarase
de etnie romã 

Marea þiganiadã: O orãdeancã a cãzut la examenul de
admitere, dar a ajuns medicinistã cu "adeverinþã de þigancã"
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Hanklich/Hencleº,
lichiul saºilor

Hanklich-ul, cãruia românii i-au spus „hencleº” sau
„lichii” este un desert din ingrediente simple, cu gust
bun, de plãcintã bãtrâneascã. De savurat la cafea ori de
dat nepoþilor sã ducã la oraº, hecleºul nu lipseºte de pe
masã, mai ales în zi de sãrbãtoare. ªi fiindcã la sate
reþetele circulau între gospodine, el a intrat ºi în
reþetarul vecinelor românce, deºi astãzi se mai
pregãteºte numai în casele bunicilor sau în
comunitãþile unde au trãit saºi.

Hencleºul se face din ingrediente la îndemâna
oricãrei gospodine: fãinã, drojdie, muuuulte ouã, zahãr,
lapte, unsoare, sare. Recunosc, eu nu am folosit
unsoare ºi am adaptat puþin reþeta la mijloacele de
astãzi, însã aveþi mai jos ºi reþeta tradiþionalã sãseascã,
din vechea carte de bucate a Marthei Liess.

Aluatul:
2 plicuri de drojdie uscatã (sau 1 cub de drojdie

proaspãtã)
aprox 700 g fãinã
100 g zahãr
2 ouã
1 canã de lapte
50 ml ulei
un vârf de cuþit de sare
puþinã esenþã sau coaja rasã de lãmâie
Deasupra vin:
10 gãlbenuºuri de ouã (cu albuºurile puteþi face

altceva, de exemplu spumã de cãpºuni
500 gr smântânã dulce, grasã
esenþã de vanilie sau zahãr vanilat, dupã gust
*se poate pune ºi brânzã dulce de vaci (Topfen,

Quark), dupã cum existã reþete de hencleº ºi cu griº.
Se dizolvã drojdia în lapte, se pune sarea ºi puþin

zahãr ºi se lasã deoparte cam o jumãtate de orã.
Separat, se amestecã fãina, restul de zahãr, se adaugã
laptele cu drojdia dizolvatã, uleiul, esenþa sau coaja de
lãmâie. Se frãmântã toate, pânã aluatul este elastic ºi
nu se prinde de mâini.

Se lasã apoi sã „hodineascã” cam o orã.
Între timp am pregãtit compozitia de deasupra:
Se bat gãlbenuºurile spumã, se adaugã zahãrul

vanilat sau esenþa ºi smântâna. Se amestecã pânã la
omogenizare. Se întinde apoi aluatul în foi subþiri, care
se împãturã ºi iar se întind, de câteva ori, ca sã fie
blatul vârtos ºi pufos. Se pune în tavã, se înþeapã cu
furculiþa din loc în loc, ºi se întinde compoziþia cu ouã.
Se dã la cuptor, la foc potrivit, cam 30 de minute la 200
de grade.

Se serveºte cald, tãiat triunghiuri ca de pizza, cu
zahãr pudrã din belºug (eventual ºi stafide).

De fiecare datã când fac hencleº, tata, sasul meu
riguros, îmi spune cã pot eu face în cuptorul
aragazului, dar nu va fi în veci ca în cuptorul cu lemne.
În copilãria lui, bunica fãcea hencleºul în foi rotunde,
cât lopata cu care le dãdea la cuptor ºi le cocea odatã
cu pâinea.

S-aveþi poftã bunã!

Sã halim bine

Ziaristul rom  e prostul ãla care scrie
despre romi si derspre  romanii   si
critica   cu  mânie proletarã despre
cum nu sant  respectate   drepturile
romilor    cum sant marginalizati cum
politia is-i  bate joc de romii  in
propiul lor Oras    marginalizati de
instituti  credeti ca pe tiganii i pasa
de efortul  pe care il face  pentru eii
facandu-si dusmanii   peste tot   si  in
toate institutile fãrã carte de muncã,
pe 600 de lei. traind  din bani copilor
care sant plecati in strainataturi.

Ziaristul rom  de provincie e fraierul
ãla care încã îºi mai iubeºte meseria si
se umple de ruºine când colegii lui, la
conferinþele de presã, îºi îndeasã
fursecurile ºi sticlele cu suc de pe masã
în geantã. ªtie cã, oricât de bine ºi-ar
face meseria, mai apoi, voi tot în
categoria  dal  dracului  de tiganul  . ªi,
dacã dupã niºte ani de muncã, n-ai facut
nimic si mai faci  si anticamera   la
instituti   nu te poþi numi ziarist Un om
deºtept a spus, odatã, "cã cel mai bogat
ziarist e cel care nu scrie nimic". Asta nu
þi se aplicã þie, pentru cã tu vrei sã scrii,

încã mai ai drag de meserie ºi crezi cã
poþi schimba mentalitatea  romilor si
romanilor   sa se respecte reciproc prin
dialog  nu prin ura  si violenta .Încã mai
am colegi de ispravã în presa noastrã.
Valceana Sunt puþini, îi numeri pe
degete. care nu ma   injura    sau  care nu
sta la masa cu mine   Muncesc, de
dimineaþa pânã seara,ca   sa   fiu  înjurat
atat de  tiganii    cat si de romanii Pentru
cã pasiunea nu þine niciodatã de foame ºi
nu-þi plãteºte facturi.  Eu  nu stiu   sã sa
ma  gudur, sã pup ºi sã lingã unde, când

ºi cum trebuie. Tu nu ºtii Vrei
independenþã? Vrei o presã liberã? Vrei
sã scrii ce vrei tu, fatii  ziarul tau si scrie
despre romii si romanii  cum ºi când
vrei? E clar cã eºti prost ºi nu se poate
face treabã cu tine! ªi eºti doar un
amãrât de ziarist  tigan de provincie.

ªi nu, acum nu mai cred în presa
liberã. Cunosc  toatã gama: umilinþa,
frustrarea, pumnii în gurã. Dar mergem
mai departe. Din drag de meserie,
strãduindu-ne sã ne pãstrãm bine înfipþi
cu picioarele-n pãmânt.

CIOARA VOPSITÃ
ÎN PORUMBEL 

Era odatã, cã de n-ar fi… nu s-ar povesti,
undeva nu foarte departe ºi cândva-nu foarte
demult, un sat frumos, aºa cum multe gãseºti pe
harta þãrii. Familiile care locuiau acolo erau în
majoritate de români, dar în sat era stabilitã ºi o
familie de romi. Locuiau undeva departe de
centrul satului, la marginea unui codru des ºi
îmbrãcat tot timpul în haine de sãrbãtoare. La
casa romilor trãiau doi oameni, cu nume de flori:
Zambila ºi Bujorel, care aveau un copil
negricios, numit Kalea, alintat de mama lui
Koloricã. Era un copil frumos, cu tenul închis la
culoare, cu pãrul des ºi ondulat, care-i atârna pe
umeri precum filele unei cãrþi magice, numite
copilãrie. Era mãrunþel, avea mersul rar ºi
apãsat, iar în urma lui creºteau florile mãrunte
ale gândurilor, purtate de aripile vântului ºi
udate de roua dimineþilor.
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DUPÃ 20 DE ANI

Filiala sectorului 3 – Bucuresti a Partidei Romilor
Pro Europa a aniversat 20 de ani de activitate. Alaturi de
membrii locali, la conferinta care a marcat cele doua
decenii de existenta, au mai fost prezenti si liderii
nationali ai Partidei Romilor, precum si ai altor
organizatii rome si nerome. In cei douazeci de ani de
activitate, filiala sectorului trei a militat pe langa
autoritatile locale pentru o integrare rapida a comunitatii
rome in randul locuitorilor majoritari. De asemenea,
liderii Partidei Romilor au sustinut in fata autoritatilor
ca drepturile in cazul cetatenilor de etnie roma… sa fie
respectate. Tot cu ocazia aniversarii celor 20 de ani de
la infiintare, reprezentantii locali ai Partidei Romilor au
semnat un protocol cu Primaria sectorului 3. Totul
pentru o mai buna colaborare intre cele doua institutii.
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Roata cu spiþe "chakra" a fost
adoptatã atunci ca simbol al etniei
romani. Tot atunci a fost adoptat, ca Imn
internaþional al romilor, cântecul "Gelem,
gelem". În versiunea de atunci, cântecul
era al cântãreþei ºi actriþei Olivera Vuco,
din cunoscutul film iugoslav al anilor '60
"Am întâlnit ºi þigani fericiþi".

Taraful Sukar Gipsy Craiova (alcãtuit din instrumentiºti profesioniºti),
Mona Idolu, Jeni Nicolau, Ana de la Slatina, Puiu Bucãtaru ºi vor avea ocazia
sã înveþe paºii de dans þigãnesc traditional, urmãrind trupa de dansuri Freaks.

Rroma FEST Craiova este organizatã în acest an cu sprijinul Ansamblului
Folcloric "Maria Tãnase", a Filarmonicii Oltenia Craiova ºi a Liceului de Artã
"Marin Sorescu". Alina ªerban va prezenta spectacolul.

Craiova: Monica Anghel, invitatã special la ediþia
a III a a Rroma FEST

C M Y K

Mutare inspiratã
• O mutare inspiratã ºi bine gânditã a primarului Mircia

Gutãu: cunoscutul economist Alexandru Ghibirdic a fost
numit zilele trecute administrator public (city-manager) la
Primãria Râmnicului. În trecut, Alexandru Ghibirdic a fost
director la Direcþia Economicã din cadrul primãriei ºi apoi
la societatea Apavil, iar din iulie 2016 deþinea postul de
consilier personal al primarului Gutãu, ceea ce înseamnã cã
deþine experienþã în administraþia publicã. Prin numirea lui
Alexandru Ghibirdic ca city-manager, primarul Gutãu îºi ia
de pe cap o mare parte din corvoada semnãrii documentelor
din instituþie ºi are mai mult timp pentru munca de teren.

Alegeri cu câºtigãtor cunoscut
• Conform ultimelor sondaje de opinie realizate în

comuna Bujoreni, candidatul PSD Gheorghe Gîngu are
cele mai mare ºanse sã ajungã primar la alegerile din 11
iunie, fiind cotat la peste 60% din intenþiile de vot. Liberalul
buicãnist Dragoº Cîrstoiu se bucurã de încrederea a doar…
15% din populaþia cu drept de vot din Bujoreni, asta dupã
ce multã lume a aflat despre afacerile penale ale acestuia cu
"camarila" deputatului Cristian Buican!

„Tânãr“ poznaº
• Multã vreme, deputatul ALDE Dumitru Lovin,

decanul de vârstã al Camerei Deputaþilor, a pozat în
tradiþionalist creºtin. Iatã însã cã arama se dã întotdeauna
pe faþã ºi omul a fost printre puþinii parlamentari care au
votat împotriva familiei alcãtuitã dintre un bãrbat ºi o
femeie. În aceeaºi zi, Dumitru Lovin ºi-a schimbat poza de
profil la Facebook, afiºând o imagine tânãrã ºi cam
poznaºe.

Vrãjeli...
adevãrate!

NU PUTEM
CONTA PE EI -

ÞIGANII
SÃPTÃMÂNII Cristian Buican Ion Raicu Cristian Nedelcu Carmen Alexandrescu Dragoº Cîrstoiu

„Diferiþi etnic, dar uniþi cultural”
La Eselnita,

judetul Mehedinti
a avut loc in
perioada 28 – 29
iunie a. c. prima
editie a festivalului „Diferiti etnic, dar uniti cultural”, singurul festival ce
promoveaza cultura tuturor etniilor de pe Clisura Dunarii. Evenimentul
a fost dedicat Zilei Dunarii – 29 iunie – care este marcata prin diverse
evenimente in toate statele riverane. Festivalul a fost organizat de
Asociatia „Comunitatii Eselnita Cazanele Dunarii” in parteneriat cu
Departamentul pentru Relatii Interetnice din cadrul Guvernului
Romaniei, cu sprijinul Consiliului Judetean Mehedinti, al Primariei din
Eselnita si al grupului de initiativa „Interetnici in Actiune” (30 de tineri
reprezentanti ai comunitatilor etnice din Clisura Dunarii).

Melania Cuc: "Samson Iancu scrie ca si
cum ar cresta carnea obrazului în brici"

"Am sã te îmbrac în aur
Finlandooooooo!" - fie ºi numai la atât
s-ar putea reduce aceastã odisee de
nomad de dupã 1989, asta, dacã aceastã
carte ar trebui simplificatã la o singurã
sintagmã. În fiecare dintre noi mai

trãieºte copilul care ºi-a dorit cândva sã plece cu ºatra-þigãneascã, ori cu
circul. Necunoscutul fascineazã, libertatea asumatã este ca o capã roºie
dinaintea taurului din arenã. Chiar dacã nu toþi avem curajul sã luãm în
rãspãr drumurile Europei, sã trãim cu dragoste ºi durere aventura, suntem
tentaþi s-o facem comod, livresc, îmbibându-ne cu acel exotism plin cu
bube-dulci ºi nestemate veritabile. Cartea lui Samson Iancu este o
radiografie pe un segment social complex dublatã de un talent nativ ºi
putere aproape hinopticã de-a atrage cititorul pe text.

Prefectura Suceava prin Biroul
Judeþean pentru Romi sprijinã imple-
mentarea campaniei "Noi îþi dãm re-
comandarea", demaratã de Asociaþia
Partida Romilor Pro Europa Sucursala
Judeþului Suceava ºi Inspectoratul ªco-
lar Judeþean Suceava. Purtãtorul de cu-
vânt al Prefecturii, Ana Maria Stejaru,
a declarat cã aceastã campanie s-a

derulat în perioada 25 mai - 20 iunie
2015 ºi a avut ca obiective identificarea
preºcolarilor ºi consilierea pãrinþilor de
etnie romã în vederea înscrierii copiilor
la grãdiniþã, identificarea copiilor de
etnie romã cu vârsta legalã pentru
înscrierea acestora în clasa I, eliberarea
adeverinþelor sau recomandãrilor de
apartenenþã la etnia romã, pentru elevii

claselor a VIII-a ºi a XII-a, în vederea
completãrii dosarului de admitere
pentru liceu, respectiv pentru facultãþi,
informarea ºi consilierea elevilor ºi
pãrinþilor de etnie romã despre
calendarul admiterii în licee ºi facultãþi,
cât ºi despre beneficiile mãsurilor
afirmative pentru romi în domeniul
educaþiei.

Suceava: Instituþia Prefectului susþine campania pentru romi "Noi îþi dãm recomandarea"

Romii s-au sãturat sã fie consideraþi paria societãþii
ºi spun cã statul român ºi-a asumat o serie de obligaþii
faþã de etnie care se lasã încã aºteptate de mai bine de 20
de ani. Astfel, romii vor sã aibã un muzeu, un
monument, sã fie pomeniþi în cãrþile de istorie, iar cei
din Ardeal cer regionalizarea României. Astfel, cu
ocazia sãrbãtorii a 161 de ani de la dezrobirea romilor de
cãtre domnitorul Al.I.Cuza, romii i-au scris o scrisoare
preºedintelui României Klaus Iohannis, premierului
Sorin Grindeanu ºi ministrului culturii Ionuþ Vulpescu,
prin care cer ca, pânã la anul serbãrii a 100 de ani de la
Marea Unire, în 2018, sã fie înfiinþat un Muzeu al
romilor ºi un momunent dedicat robiei acestei etnii. Mai
mult, asociaþiile de romi vor iniþierea unei campanii
naþionale pentru combaterea anti-þigãnismului, mai
exact al rasismului împotriva romilor. Totodatã, celor
trei oficiali li se mai cere ºi iniþierea unui program
naþional de cercetare a istoriei romilor care sã fie studiatã
de cãtre elevi la ora de istorie.

Romii vor sã aibã un muzeu, un
monument, ºi loc în manualul
de istorie; Cei din Ardeal cer
regionalizarea României

CURS DE DANS GYPSY

Prin dans devenim mai graþioºi, mai puternici ºi mai armonioºi. Harmonia Tribe
ne propune acum sã descoperim tainele dansului gypsy, o lume de miºcare ºi
culoare! Dansul gypsy nu înseamnã doar mânuirea fustelor ci este o întreagã
fantezie. Este un dans dinamic, luminos, colorat, de pãmânt, jucãuº, plin de libertate,
energie, pasiune ºi veselie. Elementele tribale îl completeazã cu rafinament ºi putere.
Perioda de desfãºurare: luna februarie, în fiecare marþi, începând cu 7 februarie, între
orele 20:30 21:30, la ºcoalã Duende, Calea Moºilor 106-108.
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