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EDITORIAL
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Vândutul fratelui pentru
doi galbeni (falºi)

omunitatea romã nici nu ºtie în ce
situaþie se aflã sau dacã are vreun sprijin
sau ajutor atunci când sunt cãlcaþi în
picioare chiar ºi de cãtre poliþie/jandarmerie sau
portarul de la primãrie/ºcoalã.
ulþi asimileazã termenul de rasism cu
cel al discriminãrii, avem nevoie de
puþinã cercetare (cercetãtori) ºi
oameni care sã scrie despre rasismul din
România.
mai uºor sã apãrem la televizor sã vorbim
decât sã discutãm despre lacunele pe care
le avem.
ar ce avem? Niste politici expirate de
câþiva ani? Cã politicieni nu avem (1-2
maxim pe care îi putem numi
politicieni), experþii romi din BJR sau alte
deconcentrate? Sunt doar niºte sclavi ai
sistemelor ºi pupincuriºti ai “baronilor locali sau
centrali”, ne asumãm tot timpul locul de victimã.

PUTEM
CONTA PE EI ROMÂNII
(GAGIII)
SÃPTÃMÂNII

N
M

u am construit pânã în momentul de faþã
cãi prin care generaþiile urmãtoare sã fie
demni de etnia lor, sã fie demni ºi sã nu
lase capul plecat pentru o bucatã de
pãâne/galeatã.
entalitatea noastrã încã rãmâne
“vândutul fratelui” pentru doi galbeni
(falºi).
Începutul suferinþei poporului rom deja a
început, sã vedem unde vom ajunge. Cel mai
tulburat ºi mai periculos suflet este cel care se
minte pe sine cu privire la ceea ce este cu
adevãrat.
a bãtrâneþe, vei fi ca bãtrânii pe care þi i-ai
ales în tinereþe ca modele spirituale sau
doar un bunic sau bunicã inutil/ã.
Un om politic devine Om de Stat când începe sã
se gândeascã la noile generaþii, nu la noile
alegeri!
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Pe scurt

Construcþiile ilegale ale etnicilor romi
din Târgu Neamþ, dãrâmate cu
buldozerul: „Noi tot i-am somat ºi acum
am acþionat

Primarul oraºului Târgu Neamþ susþine cã
operaþiunea n-are nici o legãturã cu scandalul nocturn
provocat de romi la începutul lunii iulie. Autoritãþile
locale din oraºul Târgu Neamþ au intervenit cu utilaje
marþi, 31 iulie, pentru eliberarea unui teren din
cartierul Tãbãcari ocupat de temeliile a douã case.
Construcþiile aparþin unor persoane de etnie romã ºi
au fost demarate în primãvara acestui an.
Primarul
Daniel Harpa a precizat cã cele douã construcþii erau
ilegale ºi cã operaþiunea nu are legãturã cu scandalul
petrecut pe 5 iulie între douã grupuri de romi care sau rãfuit cu bâte, rãngi ºi pietre pe strada Radu
Teoharie. „Noi am identificat cele douã construcþii,
ºi au fost somaþi sã le demoleze în termen de 30 de
zile. Nu s-au conformat ºi noi am intervenit pentru
eliberarea terenului. Nu are nicio legãturã scandalul
cu romii de acþiunea noastrã de pe 31 iulie“, a mai
adãugat Daniel Harpa.
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Social

Ministerul Sãnãtãþii, cãtre
comunitãþile de þigani: Primiþi
cu vaccinarea?
Cum legea vaccinãrii este blocatã în
Parlament de mai bine de un an, iar situaþia
la nivel naþional aratã cel puþin dezatruos peste 14.700 de cazuri de rujeolã confi
rmate, Ministerul Sãnãtãþii, împreunã cu
OMS si UNICEF, s-au înarmat cu seringi ºi
medicamente ºi au pornit într-o campanie
Pro-vaccinare „din uºã în uºã”, în zonele
problemã ale României.
Focarele de rujeolã se gãsesc cu
precãdere în comunitãþile de romi, unde
rata vaccinãrii nu trece de 4%. Mulþi dintre
aceºti copii nu au CNP, aºadar, nici istoric
medical, iar sãnãtatea lor e la voia
întâmplãrii, la fel însã ºi a altor copii cu
care interacþioneazã.
Prima oprire, comuna Coþofãneºti: 200
de copii vaccinaþi
Campania de informare ºi recuperare a
vaccinãrii, denumitã sugestiv „door to
door” (n.r. din uºã în uºã), a început în
comuna Coþofãneºti, judeþul Bacãu, unde,

în perioada 10-12 iulie 2018, au fost
vaccinaþi 190 de copii, cãrora li s-au
administrat 220 de doze de vaccin: 176 de

Boema, patria imaginarã,
la Grand Palai

copii vaccinaþi ROR, 28 copii vaccinaþi cu
hexavalent, 6 copii vaccinaþi pneumococic,
10 copii vaccinaþi cu tetravalent.

Minunea de la Merghindeal: romii agricultori
arã pãmântul ºi au sute de animale

Halucinant: Primãria Focºani a dat
afarã niºte þigani din apartamente
pentru cã nu au plãtit utilitãþile timp de
ani de zile, iar CNCD a sancþionat
autoritãþile pentru cã i-ar fi discriminat
pe rãu-platnici

Blocurile respective au fost printre primele
construite în urbea focºãneanã, dar dupã mai mulþi
ani, în care s-au degradat, locuinþele aflate în
proprietatea Primãriei au fost închiriate asistaþilor
social din comunitatea romã.
În anul 2000, blocul a fost reabilitat ºi modernizat
complet, devenind cel mai modern bloc din Focºani.
Din pãcate, în doi-trei ani, blocul a fost devalizat chiar
de locatarii sãi: chiuvetele, vasele de toaletã,
caloriferele, uºile, ferestrele ºi cam tot ce se putea a
fost scos la vânzare.
Situaþia a fost toleratã de autoritãþi timp de ani de
zile, care i-au lãsat pe locatarii distrugãtori ºi rãuplatnici sã trãiascã pe gratis.
Dupã ce, în sfârºit, s-au luat mãsuri, Asociaþia
juriºtilor romi a reclamat Primãria la CNCD pentru
discriminare. În mod ireal, CNCD a decis, în
unanimitate cã a condiþia acordarea „locuinþelor
sociale de existenþa unor debite restante la bugetul
local ºi la furnizorii de utilitãþi publice din municipiul
Focºani reprezintã discriminare, conform art.2, alin.3
ºi alin.4 din O.G. nr.137/2000”.

Ochi arzãtori ºi cântece profunde, libertate ºi
mizerie, senzualitate ºi pericol… Începând cu
Renaºterea, þiganii i-au fascinat pe artiºti, care i-au
transformat în eroi ai tablourilor lor sau în modele
de viaþã. O istorie pitoreascã relevatã la „Grand
Palais”.
Expoziþia, deschisã recent, a fost foarte aºteptatã
ºi ea s-a dovedit deja o reuºitã. 210 opere, realizate
timp de patru secole, acoperã toate sensurile evocate
de termenul „boemã”, de la artiºti la exotism, de la
muzicã la romii de astãzi.
Totul într-o scenografie specialã, semnatã de
Robert Carsen, un lung parcurs amintind drumurile
nomazilor, ale cãror pãmânturi ºi praf exotic
coloreazã în brun ºi ocru pereþii parterului.
Scenografia cel puþin teatralã a lui Robert
Carsen redã ºi atmosfera Parisului secolului al XIXlea, care a trãit consacrarea boemei rãmase pânã în
zilele noastre o legendã artisticã. Fondul sonor, care
a a fost controversat de veºnicii cârcotaºi, este
format de „Carmen” ºi din melancolice litanii.
Dar, în timp ce þiganii îl distrau pe Henric al IVlea la Fontainebleau, în 1607, ºi Ludovic al XIV-lea
se deghiza astfel la „Baletele Regale”, registrul se
schimbã odatã cu Mérimée ºi Bizet. Nomazii devin
încarnare a libertãþii.
Boema a marcat transformarea statutului
artistului, care pãrãsea protecþia prinþilor pentru a
deveni „acest geniu solitar, mizerabil ºi neînþeles
care anticipeazã convulsiile societãþii”.

Într-o comunã din Sibiu, þiganii
ºi chivuþele lor în fuste lungi cultivã
la comun sute de hectare. Au
tractoare, zeci de vite, sute de oi
În chiar satul din centrul
geografic al þãrii, Merghindeal, mai
bine de 20 de familii de romi
contrazic impresia generalã despre
etnia din care fac parte. În fiecare
dimineaþã, bãrbaþii cu pãlãrii largi
îºi pornesc tractoarele ºi pleacã
grãbiþi înspre câmp sã-ºi îngrijeascã
zecile de hectare de pãmânt.Câte un
tractor la douã caseVictor Cãldãrar
are 30 de ani. Împreunã cu soþia sa
lucreazã vreo 13 hectare de pãmânt,
creºte opt vite, mulþi porci ºi peste
100 de oi. Deºi are tractor, nu a
renunþat nici la cai. Patru la numãr.
“Eu ºi soþia lucrãm, dar suntem trei
fraþi ºi ne ajutãm împreunã. Altceva
ce sã facem? Zi ºi dumneata”,
întreabã retoric Victor, strângând
tare în palme coada unei furci. Îºi
aºteaptã în poartã cumnatul, care

merge sã ierbicideze câteva hectare
de porumb. Stau în aceeaºi zonã a
satului de la marginea judeþului
Sibiu, aproape de întâlnirea cu
judeþul Braºov. Laolaltã sunt mai
bine de 20 de familii ce lucreazã an
de an pãmântul. ªi cam tot la a doua
casã
gãseºti
ºi
câte
un
tractor.Pãmânt de la româniNu au ei
în proprietate tot pãmântul. Au luat
ºi în arendã de la bãtrânii din sat
care nu îºi mai pot munci
moºtenirea. “Eu am numai trei
hectare în proprietate. Restul, l-am
luat de la oamenii din sat. Mi-au dat
pãmântul sã îl lucrez, iar eu le dau
miei, caº, le aduc lemne pentru la
iarnã.
Din-astea”,
povesteºte
cumnatul lui Victor Cãldãrar, suit în
tractor. El lucreazã, în total, 25 de
hectare de pãmânt. Porumb,
lucernã... Grâu nu, cã a avut anul
trecut ºi acum nu mai are ce face cu
el. Au cumpãrat pe rând utilajele
necesare.
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Primãria Romei: romii care pleacã acasã,
în România, primesc 3.000 de euro ca sã
nu se mai întoarcã!

Presa din diaspora aplaudã iniþiativa primãriei din
Roma de scãpa de povara rromilor, deºi „deportarea” lor
va lua o sumã importantã din bugetul local. Primãriþa
Virginia Raggi a promis chiar ºi 3 mii de euro fiecãrui
rrom care se întoarce definitiv în þara de origine.
Programul iniþiat de Primãria Romei se intituleazã
„întoarcere asistatã” ºi este soluþia gãsitã de Virginia
Raggi, primarul capitalei italiene, la problema
cetãþenilor rromi care trãiesc în tabãra nomadã din oraº,
„Camping River”, pe care autoritãþile intenþioneazã sã o
desfiinþeze. Astfel, romii care acceptã sã facã parte din
aceastã iniþiativã, vor primi între 1.000 ºi 3.000 de euro
pentru a se întoarce în þara de origine, unde vor fi
urmãriþi ºi îndrumaþi în vederea reintegrãrii. Pânã în
acest moment, un numãr de 14 romi au aderat la aceastã
iniþiativã, anunþã site-urile de informaþii destinate
românilor din diaspora.
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Þiganii care vorbesc limba
lui Tudor Vladimirescu
Bãiaºii, care locuiesc în jurul oraºului
Pecs, din Ungaria, sunt urmaºii þiganilor
fugiþi din România în urmã cu 200 de ani,
care au pãstrat intactã limba românã arhaicã.
În zona de sud a Ungariei, în jurul
oraºului Pecs, trãiesc bãiaºii. Au cetãþenie
maghiarã, pentru cã trãiesc în Ungaria de cel
puþin 200 de ani. “Ni-s þigani”, spun bãiaºii
într-o limbã românã care sunã bizar.
Pronunþã “â” mai des decât prevede stasul
actual al limbii române, folosesc sintaxa
inversã ºi accent pe ultima silabã, ceea ce
întãreºte impresia de strãvechi-rural a limbii
lor. Pentru orice etnolog, e clar cã limba
maternã a bãiaºilor e româna veche, vorbitã
în Banat ºi în Ardeal în urmã cu câteva sute
de ani. Cãci aceasta e caracteristica specialã
a bãiaºilor: au renunþat la limba lor ºi au
adoptat limba românã, învãþatã în anii de
robie din Banat ºi Ardeal, limbã pe care au
pãstrat-o apoi cu sfinþenie, dupã migraþia în
Ungaria (respectiv în nordul ºi estul
Croaþiei) deºi trãiesc acolo de 200 de ani.
Aºa se face cã, în acest moment, bãiaºii sunt,
practic, un fel de muzeu viu al limbii române
de pe vremea lui Tudor Vladimirescu.
Antene de satelit ºi gazon Departe de
apucãturile þigãneºti din România, bãiaºii

din jurul oraºului Pecs s-au occidentalizat
rapid ºi au prins cutume europene. De-o
parte ºi de alta a strãzilor neasfaltate pe care
nu vezi un rest de þigarã aruncat, casele din
chirpici sau cãrãmidã sunt de o curãþenie
ºocantã. Nu existã una care sã nu aibã antenã
satelit, gazonul perfect tuns, flori la pervaze
ºi la intrare. ªi, peste tot, neapãrat un fotoliu
pe iarbã, pentru relaxare. Chiar dacã sunt o
comunitate de þigani cât se poate de atipicã,
cu oameni calzi, curaþi, harnici ºi dichisiþi,

oricât de sãraci ar fi îºi dau copiii la ºcoalã,
nemotivând analfabetismul prin lipsa
banilor, cum se întâmplã la noi. Dar, chiar
aºa, nimeni nu-i vrea, cu atât mai mult acum
când partidul Jobbik pune problema
lagãrelor de concentrare pentru etnicii
romi.ªcoala cautã o “meºteriþã” La intrarea
în satul Alsoszentmarton (Sânmarta de Jos),
pe clãdirea primãriei stau douã steme cu
înscrisuri în maghiarã ºi românã - numele
localitãþii.

„No to racism”! Care rasism?

Eroii romi ºi Centenarul României

Empiric, am observat cã atunci cînd scriem „de bine“
despre romi, aºa cum am fost prevenit de cãtre unii
jurnaliºti care doreau sã îmi capteze atenþia militantã,
tendinþa e sã vorbim despre rom ca victimã perpetuã.
Cãdem, adicã, într-un alt gen de exotism; de la opulenþã,
manele ºi merþane, la invocarea rãului istoric, a
opresiunii ca moºtenire. Tentaþia asta simplificatoare nu
apare doar la jurnaliºtii „de treabã“, ci ºi în discursul
unor cercetãtorii, artiºti, activiºti pentru drepturile
omului ºi politicieni.
Sigur, istoria romilor nu este tocmai fericitã în spaþiul
românesc, dupã 500 de ani de sclavie, deportãri în
Transnistria, politica de asimilare forþatã a guvernului
comunist, rasismul de zi cu zi, fie interpersonal sau
instituþional, accesul limitat la resurse (sanãtate,
educaþie, infrastructurã, lipsa documentelor de stare
civilã, identitate sau locuire) – doar dacã eºti complet
ignorant ori rãuvoitor eviþi sã aduci asemenea argumente
în discuþiile despre situaþia romilor din România. ªi,
totuºi, nu mai existã nimic altceva?
Doar cã, atunci cînd vorbim pe ton paternalistortodox doar despre istoria opresivã ºi experienþele
dramatice ale romilor, fãrã ca grupul despre care vorbim
sã participe activ în spusele noastre, blocîndu-ne în „Vai,
sãracii!“, e foarte probabil cã nu vorbim despre ei, de
fapt, ci despre noi, cei aflaþi în poziþia de-a emite pãreri.
Asemenea abordare e cam ca în DEX-ul nostru de
cãpãtîi, ce ne spune cã „rom“ este sinonim cu „þigan“,
adicã la fel, numai cã altfel spus.
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Diverse

Deºi dezideratul acesta rãmâne, ar
fi momentul ca mimozele luptãtoare
împotriva discriminãrii sã gãseascã ºi
un punct de echilibru.
Câteva amintiri disparate de la un
vechi amator de sport:
1960. Jocurile Olimpice de la
Roma. Wilma Rudolph face senzaþie,
câºtigând titlurile la 100 m, 200 m,
4X100 m. Toatã lumea a numit-o
“gazela neagrã”. Nu “gazela de
culoare”,
sau
“gazela
afroamericanã”, ci “gazela neagrã”.
1964. Jocurile Olimpice de la
Tokyo. Cel mai rapid om al
momentului? Bob Hayes, un alergãtor
cu o forþã ieºitã din comun. “Uraganul
negru” a zguduit Japonia, þara
taifunurilor. “Negru”, oameni buni!
1966. ªtire de senzaþie din
atletismul “Bãtrânului Continent”.
Primul campion al Europei cu pielea

de culoare închisã. Roger Bambuck,
originar din Guadelupa. Afro-francez!
De fapt, “negru” fiindcã pânã atunci,
n-au mai existat campioni europeni
afro-britanici, afro-germani sau afrosovietici. “Negru”, oameni buni.
1968. Prima finalã olimpicã de
100 m cu atleþi de culoare în
întregime. Trei americani, doi
jamaicani, un canadian, un francez
(acelaºi Bambuck) ºi un malgaº din
þinutul care l-a adãpostit pe Radu
Mazãre.
Senzaþional:
“Finala
neagrã”! S-a supãrat cineva?
1972. Vorbind de supãrare, cercul
se închide cu “gazela neagrã”, Wilma
Rudolh. Wilma ºi-a gãsit urmaºa:
Alice Annum din Ghana. Clasatã pe
locul VI. “Îmi pare rãu cã favorita
mea din Ghana, nu a devenit noua
«gazelã neagrã»”, zise marea gazelã
afro-americanã.

Drama romilor alungaþi în Transnistria în anii 1940. O notã secretã arãta cum explicau
autoritãþile deportãrile în masã
O notã secretã pãstratã în
arhive oferã detalii despre un
episod dramatic din anii celui
De-al Doilea Rãzboi Mondial:
ridicarea a peste 200 de romi de
pe strãzile unui oraº ºi trimiterea
lor în Transnistria. La începutul
anilor 1940, aproape 25.000 de
romi au fost evacuaþi în
Transnistria, printr-o decizie a
Guvernului Antonescu.
În anul 1942, guvernul Ion
Antonescu a decis deportarea a
aproximativ 25.000 de romi în
Transnistria. Mai mult de
jumãtate dintre cei evacuaþi în
anii 1942 ºi 1943 erau copii,

potrivit istoricilor. Aproape
jumãtate dintre cei deportaþi au
murit în Transnistria între 1942 1944, susþin unii cercetãtori, iar
puþini dinre ei au reuºit sã se
întoarcã în oraºele din care au
fost alungaþi. Foamea, frigul,
epidemiile ºi lipsa mijloacelor
materiale de supravieþuire le-au
pecetluit soarta. Autoritãþile au
încercat sã explice luarea de pe
strãzi a romilor invocând motive
care þineau de siguranþa
comunitãþilor. O astfel de dare
de seamã, pãstratã la Arhivele
Naþionale - judeþul Hunedoara, a
fost transmisã în 1 martie 1943

de
Chestura
Poliþiei
municipiului Alba Iulia, cãtre
Siguranþa judeþului Hunedoara.
Nota secretã informa „asupra

motivelor care au determinat a
propune
evacuarea
în
Transnistria a þiganilor ºi
evreilor”.
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Câþi bani primesc minoritãþile ai cãror
deputaþi au votat Codul penal

O explicaþie pentru votul minoritãþilor la Codul Penal,
când au contribuit decisiv la adoptarea modificãrilor votate
de PSD ºi ALDE, este dependenþa totalã a acestora de
bunãvoinþa puterii din punct de vedere financiar. Nu mai
puþin de 100 de milioane de euro au primit asociaþiile etnice
aparþinând minoritãþilor naþionale în ultimii 4 ani de la
bugetul de stat, potrivit datelor publice de la Departamentul
pentru Relaþii Interetnice. În total sunt 17 asociaþii,
reprezentate în Parlament de deputaþi, plus UDMR.
Cele 9 asociaþii analizate de G4Media.ro, care reprezintã
interesele a 719.356 etnici, ai cãror reprezentanþi au votat
pentru adoptarea Codului penal, au primit în total
154.125.460 de lei, adicã 34.250.102 euro. Cea mai mare
asociaþie etnicã din cele nouã este Partida Romilor,
reprezentanta a peste 600 de mii de etnici.
Modul în care sunt cheltuiþi aceºti bani este verificat de
cãtre o instituþie subordonatã Executivului – Departamentul
pentru Relaþii Interetnice. Aceste fonduri trebuie folosite
pentru: cheltuieli cu editarea, tipãrirea ºi distribuþia de cãrþi,
publicaþii precum ºi de manuale ºcolare; cheltuieli pentru
organizarea/participarea la întruniri.

Romii, spitalul, suferinþa

„Romii sunt singurii oameni care au reuºit sã
îmblînzeascã spitalul ºi nu spitalul i-a îmblînzit pe ei, aºa
cum se întîmplã de regulã cu ceilalþi pacienþi pe care îi
avem“Problematica prezenþei romilor în ºi la spital, relaþia
lor cu suferinþa, moartea ºi impuritatea Cu cît rangul este
mai înalt, cu atît oamenii care vin la spital pentru a-i aduce
un ultim omagiu sunt în numãr mai mare. Sperãm ca
lucrurile sã decurgã normal, legal ºi creºtineºte. Nu e vorba
de scandal, ci de o manifestare de doliu“.Spitalul este locul
în care se moare
Nervozitatea
generalã,
agresivitatea,
sãrirea
instantanee a muºtarului, orice sãmînþã de scandal, toate
fac parte din lista cu chestiuni obligatorii, dincolo de care
nu concepem sã trãim. Aºa simþim noi cã suntem vii
Trebuie „sã te impui“, altfel romii sant „cãlcati în
picioare“. am observat cã atunci cînd scriem „de bine“
despre romi, aºa cum am fost prevenit de cãtre unii
jurnaliºti ca victimã perpetuã.Primul erou pentru mine este
poporul rom însuºi, dacã privim drept act eroic
supravieþuirea sa îndãrãtnicã. Cum se face cã romii mai
sunt încã romi, chiar fãrã instituþii care sã le protejeze
unicitatea, fãrã armatã, fãrã religie, fãrã limbã scrisã, fãrã
educaþie de masã, fãrã un stat? Cum de au reuºit, timp de
secole, banala performanþã de a exista? Rãspunsuri pot fi
multe, în funcþie de cine le formuleazã, dar realitatea este
ea însãºi un rãspuns: avem un popor ce a supravieþuit în
cele mai ostile contexte istorice, în condiþiile în care
culturi, etnii, popoare au tot dispãrut de-a lungul istoriei.
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Primul program de masterat pentru
studii rome, lansat la Braºov
Primul
program
de
masterat pentru studii rome a
fost lansat joi, la Braºov, fiind
destinat tuturor absolvenþilor
de
învãþãmânt
superior
interesaþi de problematica
politicilor publice referitoare
la grupurile vulnerabile, în
special comunitãþile rome.
Secretarul de stat din
Ministerul
Fondurilor
Europene, Ciprian Necula,
prezent la Braºov, a declarat cã
este pentru prima datã când se
organizeazã un master de
studii rome, în cadrul cãruia
masteranzii „vor învãþa despre
aceastã comunitate într-un
mod foarte complex”. „Este un
program unic în lume ºi pentru
prima datã când se întâmplã un
master pentru studii rome în
care masteranzii vor învãþa
despre aceastã comunitate întrun mod foarte complex, în
toate
dimensiunile
problematicii rome, în aºa fel
încât sã furnizãm apoi oameni
bine pregãtiþi pentru a dezvolta

aceste comunitãþi. Este un pas
firesc în România, pentru cã
avem un numãr mare de
studenþi absolvenþi din aceastã
comunitate, undeva la 7.000 de

persoane. Acest program de
masterat poate fi urmat nu
numai de tineri absolvenþi de
studii superioare romi, ci ºi de
absolvenþi neromi, interesaþi

de aceastã problematicã.
Masterul se adreseazã tuturor,
fãrã niciun fel de bariere,
bineînþeles trebuie sã treacã un
examen”, a subliniat Necula.

Cum a reuºit Alexandra sã obþinã cea mai mare medie de
admitere dintre copiii romi din judeþul Bistriþa Nãsãud
Alexandra Legradi a absolvit, de
curând, ªcoala Gimnazialã “Grigore
Silaºi” din Beclean, cu media 9,14, media
generalã a claselor V-VIII, ºi a fost
primaelevã de etnie romã care ºi-a ales un
loc în liceu, având media de admitere
8,32, mai mare cu un punct decât Paula
German, din ªieu, a doua clasatã.
Alexandra a ales sã studieze ºtiinþele
naturii la Colegiul Petru Rareº din
Beclean ºi este hotãrâtã ca, dupã absolvire
sã urmeze ºi o ffacultate. “S-a schimbat
mult mentalitatea ºi în etnia noastrã. Eu
îmi doresc sã fiu cineva, sã cãlãtoresc, sã
vorbesc o limbã strãinã”.

Cãlãtor prin tradiþiile rome

Manifestarea a fost prilejuita si de celebrarea Zilei
Internationale a Romilor si a constat in prezentarea unor momente
artistice (muzica, dans, expozitie de pictura). La aceasta actiune
au participat circa 300 de elevi si prescolari din sectorul 5. De
asemenea au mai participat reprezentanti ai Inspectoratului Scolar
al Municipiului Bucuresti si al sectorului 5, liderii Partidei
Romilor Pro – Europa-sucursalele sectoarelor 2,3,4, si 6, Vasile
Andrei – campionul olimpic de lupte greco romane si Cristian
Ariton reprezentantul organizatiei PSD, sector 2.

Emy Drãgoi ºi republica acordeoanelor din
Ploieºti
Prima oarã a cântat la
acordeon când avea doi
ani ºi opt luni. Tatãl sãu,
profesor din aceia de
ºcoalã veche, autenticã, îi
arãtase clapele ºi o
melodie elementarã, dar
cât se poate de serioasã:
„Truli“. Se întâmpla pe
undeva, prin iarna lui ’79, în satul Poiana Vãrbilãu, judeþul
Prahova. Azi trece drept regele jazzului la acordeon, chiar
dacã trãieºte într-un oraº cunoscut mai degrabã pentru
ambiþiile republicane. Dar el e rege ºi, în plus, are ºi un regat
cât o micã, promiþãtoare comoarã: 70 de acordeoane
spectaculoase, adunate într-o colecþie ineditã în România.
Aceasta este istoria scurtã a lui Emy Drãgoi ºi a
acordeoanelor sale. Din 1829 pânã azi. Lui Emy Drãgoi se
pare cã i-a fost dat sã cânte la acordeon. Nu doar pentru
harul cu care îmblânzeºte instrumentul ãsta, nu doar pentru
felul în care, atunci când cântã, i se însenineazã fruntea ºi-i
rãsare zâmbetul neastâmpãrat, ºi nu doar pentru dexteritatea,
ingeniozitatea ºi destoinicia sa atent meºteºugite.
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Pe scurt
Ziua liceanului rom

Duminica, in parcul Caramidari, incepand cu orele
14, s-a desfasurat spectacolul dedicat Zilei liceanului
rom organizat de filiala municipiului Calarasi a
Partidei Romilor Pro-Europa. Alaturi de locuitorii
cartierului, au fost prezenti directorul DGASPC
Calarasi, doamna Doinita Nicolae, domnisoara
Loredana Mira si echipa sa. Spectacolul a fost
prezentat de doi tineri frumosi si talentati, elevi ai
Colegiului National „Barbu Stirbei”, Strungar-Oprea
Ana Maria si Stefan Dinca.
Au recitat poezii Ramona Dobre, eleva in clasa a
IV-a la Scoala gimnaziala nr. 2 Modelu si MioaraVirginia Lazar, eleva clasa I-a la Colegiul Economic
2, Calarasi. Au dansat – „Happy Stars” de la Asociatia
Alege Sa Traiesti, domnisoarele Mirela si Madalina
Cristea, Ansamblul ILO ROMANO a filialei noastre.
Momentul vesel al spectacolului a fost sustinut de cei
doi prezentatori. Au incantat spectatorii formatia de
tineri de etnie roma, alcatuit din Andrei Bucur, elev
clasa a VIII-a, Scoala gimnaziala nr.11, Lucian
Constantin, elev clasa a VIII_a Colegiul „Carol I” si
Ionut Simion, elev clasa a IX-a la Colegiul Economic
Calarasi.
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Mãguri, satul muzicanþilor
romi, fenomen cultural
unic în þarã
Satul Mãguri, din imediata
apropiere a Lugojului, populat
de etnici romi, are o istorie
aparte. Aici, aproape fiecare
casã are cel puþin un muzicant
de falã. Tarafurile de la Mã-guri
au fost ºi rãmân printre cele mai
apreciate din Banat. Mai mult
decât atât, oamenii de aici
prezintã cu mândrie adevãratele
tradiþii ale ro-mi-lor, cântecele ºi
portul þigãneºti autentice. Iar
asta nu o fac doar vestiþii lãutari,
ci ºi copiii, mândri de
moº-tenirea lor culturalã.
La Mãguri se desfãºoarã, din
anul 1997, unicul festival din
þarã adresat copiilor de etnie
rromã. Intitulat ”Ruga copiilor
rromi”, festivalul a aniversat
ediþia a XX-a, anul trecut.
Co-piii rromi prezintã momente
de muzicã, dansuri ºi tradiþii,
poartã straiele specifice ºi recitã
poezii în limba romani.

”Celebrul taraf Oaie”
La mijlocul anilor 90, la
galeria Pro Arte îºi expunea
picturile o artistã din Elveþia –

Kira Weber. Ea însãºi de etnie
rromã, a avut inspiraþia sã aducã
la vernisaj, pentru momentele
muzicale, ”celebrul taraf Oaie”
(exact aºa l-a prezentat) din

Mãguri. A-su-pra ”dinastiei”
ªtefan, cu-nos-cutã mai mult
dupã porecla ”Oaie”, meritã sã
zãbovim un pic. Este una dintre
cele mai cunoscute familii de

mu-zicanþi mãgureni.
De cel puþin ºase generaþii,
membri familiei ªtefan s-au
afirmat la clarinet, ”saxafon”
sau ”torogoatã”.

Concursul judeþean ”Diversitatea”, desfãºurat la Ploieºti
Potrivit organizatorilor, Asociaþia Divers,
concursul Naþional pentru Elevi „Diversitatea – O
ªansã în plus pentru viitor”, a fost o provocare
adresatã elevilor din toatã þara care au fost rugaþi
sã formeze echipe de câte 5 elevi formate din fete
ºi bãieþi iar cel puþin un membru al echipei sã
aparþinã unei alte etnii decât cea majoritarã.
Concurenþii au realizat o probã creativ-artisticã
care trebuie sã reflecte viziunea elevilor despre
diversitate care va fi prezentata pe plan local în
cadrul unui mic spectacol ºi va fi filmat. Filmul va
participa la o preselecþie la care juriul va selecta
participanþii la faza naþionalã a concursului.

O Anton Pann, rromesqo æhavo

O Antonie Pantoleon-Petroveanu sas jekh anèar e
sirdutne e kùlto selikane literaturaqe an0ar amaro them,
palal savo phenel pes ke sasas rrom.
Lesqo anav si maj miœto prinzardo anè-i rumunisardi
thaj xarni variànta, o Anton Pann, tha’ palal o Anton Pann
prinzaren pen, æaæipnas0e, but cïra buta. Vi lesqo
biandipnasqo berœ si thovdino telal e puæhipnasqo
sèmno. Patãl pes ke, o baro poèto, kompozitòri thaj
siklarno e devlikane muzikaqo, folklorìsto thaj
publicìsto, o Anton Pann sasas biando varekana maœkar
e berœa 1793-1797.
But vaka phenen ke o Anton Pann sasas biando k-o
Sliven , anè-i avdivesutni Bulgària, anèar jekh grekikani
daj thaj kïkavàri dad , tha` maj si but aver vaka save na
prinzaren e rromani orìgina e Antonosqi e Pannosqo.
O Pann, “o godãver sar jekh phenipen”, sar
anavãrelas les o Eminèsku anè-i poezìa “Epigonii”, si
prinzardo sar o autòro e muzikaqo e akanutne himnosqo
amare themesqo, “Ustãr tut, rumunco!na!”, sathaj ke i
gili p-i savi o Andrej Mureœàn (Mureœiànu) thovdãs
pesqe vèrsurã sas la, kodova vaxtes0e, jekh baro
prinzaripen thaj na prinzarel pes æaæipnas0e laqo autòro.

Vocea Romilor

Campionatul de Minifotbal al Minoritãþilor Naþionale
Comunitatea
Rusilor
Lipoveni din Romania a
organizat in zilele de 14-15
iunie, in Parcul Lumea
Copiilor din sectorul 4, o
competitie sportiva de tipul
unui campionat de minifotbal
intre
organizatiile
minoritatilor din Bucuresti.
Acest eveniment a avut ca
scop promovarea unui mod de
viata sanatos, a dialogului
intercultural
dar
si
consolidarea relatiilor intre
organizatii.
La acest campionat au fost
invitate cinci organizatii ale
minoritatilor.
– Partida Romilor ProEuropa

– Uniunea Elena din
Romania
– Federatia Comunitatilor
Evreiesti din Romania
– Uniunea Democrata
Maghiara din Romania
– Uniunea Ucrainenilor
In
prima
zi
a
campionatului, echipa Partida
Romilor Pro Europa a fost
invinsa de Comunitatea
Rusilor Lipoveni si a obtinut
un
egal
cu
Uniunea
Ucrainenilor.
A doua zi, echipa Partidei
Romilor a fost invinsa de
Uniunea Elena din Romania si
din nou invinsa, in prelungiri,
dupa un meci extrem de greu
cu Comunitatea Rusilor

Lipoveni care au si castigat
acest campionat.
Clasamentul final a fost
urmatorul:
Locul I- Comunitatea
Rusilor Lipoveni din Romania

Locul II – Uniunea
Ucrainenilor din Romania
Locul III – Uniunea Elena
din Romania
Locul IV – Partida
Romilor Pro-Europa
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Poveºti cu ºi despre maestrul Jean Constantin

Jean Constantin s-a nãscut
la 21 august 1928 la
Techirghiol,
în
judeþul
Constanþa. În ciuda faptului cã
nu avea studii de specialitate,
Jean Constantin a devenit un
adevãrat simbol al teatrului
românesc.
Maestrului îi plãcea de mic
sã spunã poezii, iar parinþii îl
încurajau, mama lui avea voce,
iar tatãl lui era comic. În anii
tinereþii, a lucrat ca muncitor
normator în portul Constanþa,
unde împreunã cu o parte dintre
colegi a înfiinþat o brigadã
artisticã.

În 1957 a debutat pe scenã
la secþia de estradã din cadrul
Teatrului de Stat Fantasio din
Constanþa.
Actorul a jucat în peste 50
de filme, cum ar fi “Baronul
Ecluzei” (1960), “Rãzbunarea
haiducilor”(1968), “Zile de
varã” (1968), “Prea mic pentru
un rãzboi atât de mare” (1969),
devenind celebru în anii ‘70, cu
seria de filme de comedie
“B(rigada) D(iverse)”, unde a
jucat alãturi de Toma Caragiu,
Sebastian Papaiani, Dem
Rãdulescu, Puiu Cãlinescu ºi
Iurie Darie.
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“Regele” Florin Salam, fotografiat cu o
puºtoaicã goalã într-o camerã de hotel!
Roxana Dobre, iubita celebrului
manelist, aducea pe lume un bãieþel,
iar cântãreþul era în culmea fericirii.
Doar cã tânãra habar nu ar fi avut în
ce „piesã” jucase Florin Salam, cu
doar o sãptãmânã înainte de a deveni,
din nou, tatã.Party-ul incendiar ar fi
avut loc dupã un spectacol susþinut
de manelist, iar fotografia cu pricina
a fost fãcutã chiar de cãtre unul
dintre prietenii lui Salam. Fata este
complet dezbrãcatã, iar manelistul,
lipit de ea, în chiloþi ºi în tricou. În
respectiva pozã se poate observa ºi
dezordinea din camerã: totul în jur
aratã ca dupã un adevãrat dezmãþ, ba
chiar se vede ºi praful de pe masã au
dezvãluit cã fabuloasele imagini sunt
de la o petrecere de zile mari, pusã la
cale de artist într-o camerã de hotel
din zona Berceni. Mai mult, alãturi
de Salam ar fi fost ºi trei prieteni ºi,
dupã cum am spus, tinerica goalãpuºcã din pozã.

Salam nu a ajuns la Starea
Civilã sã-ºi recunoascã bãiatul
Florin Salam nu a recunoscut bãiatul pe
care îl are cu Roxana Dobre. S-a întâmplat
în ciuda faptului cã, atât înainte de a veni pe

Povestea impresionantã a directoarei de la sat care a redus la zero abandonul ºcolar
Ajunsã în fruntea unei
instituþii unde 54% dintre elevi
sunt romi, Doiniþa Guþeniuc a
reuºit sã reducã rata abandonului
ºcolar la 0 ºi sã-i înveþe pe pãrinþi
cã nu ajutoarele sociale ar trebui
sã fie baza financiarã a copiilor
lor. ªcoala a fost decoratã de
preºedintele Klaus Iohannis cu
Ordinul „Meritul pentru Învãþãmant“ în grad de Cavaler.
Pregãtitã sã schimbe mentalitatea

Ce l-a determinat pe marele compozitor
Franz Liszt sã rosteascã în faþa lui Barbu
Lãutaru: „Tu eºti mai mare decât mine!“

M-am îngrãºat, nu?

Barbu Lãutaru a rãmas în istorie drept un geniu al muzicii
lãutãreºti româneºti. Fãrã nicio educaþie muzicalã, cobzarul l-a
impresionat pe marele compozitor Franz Liszt, care inspirat de
melodiile lãutarului, a creat ”Rapsodia românã pentru pian”.
“Eu sunt Barbu Lãutarul, Starostele ºi cobzarul/ Ce-am
cântat pe la domnii /ªi la mândre cununii”. Aºa îl descrie Vasile
Alecsandri pe lãutarul de etnie romã al cãrui nume a fãcut
istorie. Niciunul dintre biografii care au scris despre viaþa
celebrului lãutar nu a reuºit sã stabileascã cu exactitate data
naºterii. Vasile Barbu, fiul lui Stan Barbu ºi al Ilincãi, s-a
nãscut în jurul anului 1780, undeva în zona Iaºiului. Tatãl lui
era staroste al breslei ieºene, cunoscut sub numele de
”Cobzariul”. De la tatãl sãu a moºtenit talentul muzical ºi de la
taraful în care cânta acesta a învãþat sã cânte la nai ºi cobzã. În
secolul în care s-a nãscut Vasile Barbu, romii erau robi pe
moºiile boierilor. Aºa ºi-a început ºi el viaþa, ca rob de etnie
romã la curtea boierului Drãgulini din Moldova. N-a avut parte
de educaþie muzicalã la ºcoalã. Odatã deprins meºteºugul
cântatului la petrecerile lãutãreºti ale tatãlui sãu, Vasile Barbu
ºi-a cultivat talentul ºi pasiunea ca autodidact. În 1804, a
preluat starostia breslei de la tatãl sãu ºi a început sã cânte la
petrecerile boiereºti. S-a cãsãtorit ºi avut mai mulþi copii.

lume Simon ªtefan, dar ºi dupã ce s-a
nãscut, manelistul radia de fericire. Câþiva
apropiaþi au dezvãluit motivul pentru care
celebrul artist nu a ajuns din prima la
Serviciul de Stare Civilã, astfel cã micuþul
poartã numele mamei deja.

Te gîndeºti cã aºa îþi trebuie, cã ai neglijat
exerciþiile alea de vorbit, în timp ce îþi faci cruce cu
limba ºi începi sã îþi dai seama cã nu are cum sã nu
existe un Dumnezeu dacã aþi reuºit, tu ºi neamul tãu
bãrbãtesc, sã supravieþuiþi pînã acum. Am pus ºi eu
întrebarea asta de sute, dacã nu de mii de ori. Mama
pare a fi rezultatul unei reuniuni fericite între o tornadã
ºi zeul curãþeniei,
Se prea poate sã rãmînem proºtii voºtri. Dar e din
ce în ce mai puþin probabil. Pe scurt, avem o majoritate
care e cu „Hai, bãi, ne lãsaþi cu zborul, cã noi avem
acilea treabã cu vieþile noastre, cu datul la gioale, cu
miºtocãrealaAu trecut cîþiva ani buni ºi amintirea asta
îmi revine strident în creier. Probabil soarele care se
reflectã Verdictul e dat de o majoritate de neamuri
proaste, care cumpara, vad, respectiv acceseaza
subiecte de doi lei, glume cretine si funduri goale.

comunitãþii din micul sat
buzoian, unde majoritatea
locuitorilor sunt cãrãmidari,
tânãrul cadru didactic a pornit
lupta împotriva abandonului
ºcolar, începând cu schimbarea
mentalitãþii pãrinþilor. Aflând cã
doar 30% dintre aceºtia
finalizaserã studiile, i-a invitat la
cursuri de parenting ºi le-a
explicat cum viitorul copiilor
depinde de educaþie.

Da’ ce, eºti supãratã, pãpuºã?
– Cum sã fiu
supãratã, sultanul
sufletului
meu,
floricica
lumii
mele? Nu sunt
supãratã, îngeraº, cã
doar nimic nu mã
bucurã mai mult
decît sã îþi gãtesc, sã
îþi spãl ºi sã fiu
martora diverselor
explozii
de
inteligenþã ºi a
marilor contribuþii pe care numai tu le poþi aduce lumii. ªi ºtiu cã te
sacrifici, cã doar titlul ãla de campion mondial la bãut bere în timp
ce salvezi lumea pe calculator nu e uºor de cucerit. ªi cine se mai
jertfeºte ca tine în ajutarea economiei mondiale participînd la studiul
legumelor de cînepã?! Nu, puiºor, stai liniºtit, cã rostul vieþii mele
este sã mã învîrt în jurul tãu! Sigur, avocata americancã urmãreºte
un þigan est-european pentru a-l sacrifica într-un ritual satanic!
Cred cã ãsta e cuvîntul care mã defineºte cel mai bine. Tot
timpul am fost unul, deºi nu întotdeauna m-am simþit aºa. Sunt o
amestecãturã de þigan est-european. Greu sã mã simt o parte a ceva.
Conteazã ce sunt?
Un pic conteazã, eºti la mine în casã. Eºti creºtin? Ha, primul
filozof þigan de care dau!

NU PUTEM CONTA PE EI - ÞIGANII SÃPTÃMÂNII
Pentru cã nu se implicã în problemele comunitãþii 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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Pe scurt
MAE rus: România încearcã sã rescrie
istoria celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial

Intr-o conferinta de presa care a avut loc joi, la
Moscova, ea a vorbit despre o expozitie organizata recent
la Bucuresti, avand ca tema deportarea sasilor din
Transilvania in URSS in 1945, in contextul in care pe plan
international se comemora Ziua Holocaustului, marcata si
la Bucuresti “prin evenimente destul de modeste”,
conform aprecierilor Mariei Zaharova. In schimb,
expozitia despre deportarea etnicilor germani in URSS a
avut, in opinia ei, “tonuri fatis antisovietice si antirusesti”,
punandu-se accentul pe condamnarea actiunilor “crude,
inumane” ale “fortelor de ocupatie sovietice” fata de
etnicii germani si lasandu-se in schimb deoparte “fapte pe
larg cunoscute care dovedesc vina Berlinului si a
Bucurestiului in genocidul evreilor si al tiganilor”.
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Alina ªerban – cea mai bunã studentã
româncã de etnie romã din Anglia
Diaspora

„Oameni din toata lumea
pleaca, parasindu-si casele si
ajung la Londra. Londra este un
loc aproape mitologic, unde
toate visele devin realitate.
Oare? Cum te simti cand iti
traiesti visul si brusc, totul
devine un cosmar Pentru ca nu-i
asa, esti la Londra ilegal, pentru
ca nu ai NINO, pentru ca nu ai
prieteni, nu ai familie, nu ai un
loc de munca si uneori nici o
speranta. Atunci, care loc poate
fi numit ” acasa ” Carui loc
apartii si unde te vei indrepta?
Piesa „Home” analizeaza ce

inseamna sa traiesti in Londra ca
strain, ce faci atunci cand casa ta
se transforma intr-un loc
periculos.
Actrita de etnie roma, Alina
Serban a terminat Royal
Academy Of Dramatic Art de la
Londra si joaca pe scenele
capitalei britanice.
Intr-o perioada in care
discriminarea
impotriva
romanilor, in special a celor de
etnie roma s-a intensificat,
actrita Alina Serban povesteste
despre modul in care lupta
impotriva stereotipurilor si

despre felul in care transpune in
spectacolele sale astfel de
prejudecati. „Am facut un

Gregoire Cousin, cercetãtor la Universitatea
din Tours ºi din Florenþa

spectacol stradal aici, impotriva
expresiilor pe care le consider
profund

Scandal în Bulgaria

A omorât un þigan care îi
spãrsese casa

Un conductor italian de tren riscã sã fie
concediat dupã ce le-a spus unor romi
sã coboare la staþia urmãtoare

Conductorul riscã sã fie sancþionat dupã ce
pasagerii au semnalat, miercuri, ºocaþi, incidentul
presei.
Pasagerii au declarat cã l-au auzit marþi pe
conductor apreciind în mod vulgar, la sistemul de
sonorizare al unui tren Trenord, cã ”þiganii” au adus
pe toatã lumea la capãtul rãbdãrii.
Acesta este ultimul dintr-o serie de incidente
rasiste, în contextul în care noul Guvern italian de
extremã dreapta ºi populist a adoptat o politicã durã
împotriva migranþilor.
Ministrul italian de Interne Matteo Salvini, liderul
Ligii (extremã dreapta), care a îndemnat recent la
efectuarea unui recensãmânt al romilor, a apreciat cã
lumea ar trebui sã fie îngrijoratã de ”agresiuni” ale
pasagerilor ºi echipajului ºi nu de mesaje ”împotriva
agresorilor”.
Pasageri au declarat cã conductorul le-a spus ”sã
nu dea bani” romilor, care ar trebui ”sã coboare la
urmãtoarea staþie”.

La cateva zile de la incendiul izbucnit
la fabrica dezafectata, ocupata de sute de
romi la Lyon, in care au murit doua femei
si un copil, Gregoire Cousin, cercetator si
autor al unei lucrari pe tema gestiunii
administrative a problemei romilor in
Europa, vorbeste despre situatia din Franta.
Intrebat care este situatia dintre romi si
nomazi, Cousin a explicat ca in timp ce
nomazii sunt o categorie administrativa de
persoane care domiciliaza in case mobile,
romii sunt un grup etnic care, in limbajul
curent, sunt cunoscuti ca tiganii din Europa
de Est, care nu au locuinte mobile deci nu
reprezinta o categorie administrativa.

Specialistul in problema romilor, a mai
spus ca circa 20.000 de romi, deopotriva
romani si bulgari locuiesc in conditii
precare in mahalalele franceze. Solutia
optima pe termen mediu si lung pentru a
rezolva problema romilor din Franta este
integrarea in societatea franceza prin
asigurarea unor locuri de munca.
In ceea ce priveste solutiile de cazare,
exista posibilitatea de a se face niste
locuinte temporare, dupa modelul caselor
pentru muncitori, crede specialistul, care
subliniaza ca este important sa se asigure
accesul la apa, la electricitate si conditii
mai bune decat in mahalale.

Ivan Dimitrov, medic anestezist, a fost
arestat de Parchetul din Plovdiv pentru 72 de
ore ºi pus sub urmãrire pentru uciderea unui
þigan de 38 de ani,, care i-a spart casa. Dacã
va fi gãsit vinovat, Dimitrov ar putea primi o
pedeapsã de pânã la 20 de ani de închisoare.
Dimitrov l-a împuºcat pe presupusul
spãrgãtor þigan cu un pistol scãpat de
complicele acestuia ºi cã medicul a fost
înjunghiat în picior în timpul incidentului.
Complicele a reuºit sã scape.
Soþia medicului a declarat în presa localã
cã îi este recunoscãtoare acestuia pentru
faptul cã ºi-a apãrat familia, ºi a precizat cã
cele douã fiice ale cuplului se aflau acasã în
momentul incidentului.

Povestea impresionantã a unei tinere de etnie romã din Iaºi care a ajuns studentã la Sorbona
O studentã care a urmat
cursurile Universitãþii Sorbona
din Paris le-a scris angajaþilor
Protecþiei
Copilului
Iaºi
mulþumindu-le pentru cã au
încredinþat-o unui asistent
maternal deosebit. Eliza Claudia
Chiriac (25 de ani), o tânãrã care
în urmã cu 13 ani a ajuns în casa
asistentului maternal Gheorghe
Vãtavu din comuna Scânteia, Iaºi,
le-a mulþumit public pãrinþilor
care au educat-o ºi au pregãtit-o
pentru viaþã. Eliza, fostã studentã
la Universitatea Sorbona din
Paris, le-a trimis angajaþilor

Protecþiei Copilului Iaºi o
scrisoare în care le mulþumeºte
soþilor Vãtavu pentru dragostea ºi
rãbdarea de care au dat dovadã în
anii în care s-au ocupat de
îngrijirea ei. Ieºeanca de etnie
romã a subliniat în mesajul sãu
cum ºi-a petrecut copilãria în casa
familiei Vãtavu ºi cum, spre
deosebire de alþi copii din
Scânteia care mergeau la prãºit, ea
era îndrumatã sã citeascã ºi sã
facã exerciþii suplimentare.
Scrisoarea Elizei dateazã din
2015 ºi a fost expusã de angajaþii
Protecþiei Copilului Iaºi.

PUTEM CONTA PE EI - ROMÂNII (GAGIII) SÃPTÃMÂNII
Pentru cã sunt oameni de onoare ºi caracter care se preocupã de soarta romilor din judeþ ºi îi ajutã pe
aceºtia. Se preocupãca romii sã fie integraþi în societate vizavi de problemele cu care se confruntã etnia romã.
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De ce nu le putem lua þiganilor numele de
„romi“. Argumente istorice contra unei
iniþiative legislative deplasate

Potrivit acesteia, termenul “rom” ar fi fost inventat ºi
oficializat în România dupã 1990, în urma unui plan
diabolic pus la cale de miliardarul de origine ungarã
George Soros în colaborare cu Regele Cioabã ºi care
vizeazã „þiganizarea României“ prin inducerea voitã a
confuziei între cuvintele “rom” ºi “român”. Cercetãri
istorice aprofundate, fãcute publice atât în România, cât
ºi în Occident încã de la începutul secolului al XIX-lea
aratã însã cã, etimologic, cuvântul “rom” este chiar mai
vechi decât “român”. Cele douã cuvinte au origini total
diferite, la mijloc fiind vorba doar despre o omofonie.
Dacã “rom” este un derivat apãrut în Europa de la
“dom”, cum îºi spuneau þiganii la origini, în Asia
Centralã, “român” este un derivat al latinescului
“romanus”. “Revenirea la denumirea de þigani”, pe care
parlamentarul citat doreºte sã o oficializeze legislativ,
este ilogicã, atâta vreme cât etnicii minoritari în discuþie
nu ºi-au pierdut niciodatã în istorie nici numele de
“þigani”, nici pe cel de “romi”. Primul cercetãtor român
al gramaticii limbii rom/þigãneºti a fost marele erudit,
rãmas de altfel în istorie drept un mare patriot, Mihail
Kogãlniceanu. În 1837, acesta a publicat o lucrare cu
titlul „Esquisse sur l’histoire, les moeurs et la langue des
cigains, connus en France sous le nom de bohémiens“.
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Diverse

Puþini ºtiau asta despre
Adrian Minune! Ce fãcea
când nu era regele manelelor
Adrian Minune a debutat la vârsta
de 22 de ani ca actor. Toþi îl ºtiu acum
ca regele manelelor, însã în 1997, pe
când avea 22 de ani, solistul a jucat în
filmul ”Gadjo Dilo”. Minune s-a jucat
cumva pe sine, pentru cã a avut un rol
de lãutar.
Au trecut mai bine de 21 de ani de la
filmãrile peliculei Gadjo Dilo / Strãinul
nebun, regizatã de Tony Gatlif, în care
au debutat atât actriþa Rona Hartner, cât
ºi celebrul interpret de manele Adrian
Minune. Acþiunea filmului se petrece
într-un sat de þigani din România anilor
1997. În prim plan sunt drama unui
bãtrân þigan, cu copilul închis la
puºcãrie pentru 6 luni, ºi povestea de
iubire a unei þigãncuºe dezgheþate,
interpretatã de Rona Hartner.
Pe atunci Adrian Minune avea 22 de
ani ºi nu nici nu se gândea cã peste ani
avea sã fie numit regele manelelor. În
film manelistul cântã la acordeonul sãu
imens melodia ”Tutti Frutti”, la
mormântul unui þigan lãutar, Pãun
Milan, dar ºi într-un birt, în timp ce
Rona Hartner danseazã cu foc.

Filmul a câºtigat un premiu César
pentru cea mai bunã muzicã, iar patru

dintre piesele de pe coloana nonorã au
fost semnate chiar de Adrian Minune.

Citite, auzite: “Io-s þigan ºi mama-i cioarã, tata cântã din vioarã”

Simultaneitatea timpurilor

Într-un recent supliment al
revistei “Dilema veche” opt
pagini conþin articole sub
genericul “Mîndri cã suntem

romi” (Ãºtia de la revistã nu
recunosc “â”, folosind tot “î”,
sfidând Academia!) Este o
enigmã pentru mine cine ºi de

ce se încãpãþâneazã sã le zicã
“romi”, când ei înºiºi (cu mici
excepþii) îºi zic þigani ºi nu se
ruºineazã de naþia lor, cum se
ruºineazã mulþi români mai
ales când ajung “pe-afarã”.
Budai-Deleanu
a
scris
“Þiganiada”, Miron Radu
Paraschivescu a scris “Cântice
þigãneºti”, Johann Strauss a
compus opereta “Voievodul
þiganilor”, existã un mezel
foarte apreciat “muºchi
þigãnesc”, se vând foarte bine
discurile
cu
“muzicã
þigãneascã” etc. Asta nu-i nici

jignire, nici discriminare, este
realitatea purã! * Apropo,
þiganii, ca ºi evreii, în ciuda
opresiunii de-a lungul anilor,
ºi-au pãstrat obiceiuri-le, au
rezistat presiunilor de tot felul,
doar cã, spre deosebire de
ovrei, nu fac atâta caz de
Holocaust, nu cer muzee ºi
memoriale, deºi au fost în
aceleaºi lagãre naziste. De ce?
* În unele state americane - în
care n-a fost abolitã pedeapsa
cu moartea pentru infractori
con-sideraþi irecuperabili (31
din 50).

Lucrãri APAVIL în luna august
Mulþi cred cã termenul „rom“ e un moft
postdecembrist. Denumirea însã era folositã deja în
anii ’50: „Cei ºase romi din colectiv, cu copiii lor,
înjghebaserã o bandã tuciurie de lãutari care cîntau
înfocat“ (Viaþa Româneascã, 1952). E o frazã care
redã destul de bine atitudinea româneascã faþã de
„problema romã“: din spatele unui menajament
terminologic – suntem amabili, spunem „romi“, nu
„þigani“ – rãzbate condescendenþã ºi imperativul
absorbþiei în clasa muncitoare, al integrãrii în
societatea „multilateral dezvoltatã“.Günter Grass
vorbeºte despre „voioºia þiganilor în faþa disperãrii“.
Ceea ce îmi aminteºte de „hazul de necaz“ al
românilor, de o atitudine specialã în faþa adversitãþii.
Nu ºtiu dacã e un dat universal, o virtute a oropsiþilor
de pretutindeni sau un dar aparte, pe care romii ºi
românii îl împãrtãºesc. ªi nu ºtiu cine l-a împrumutat
de la cine, dar, în tot cazul, a fost o „laºeo buchi“,adicã
o „treabã bunã“.

APAVIL SA a desfãºurat ºi în
perioada 18-24 august 2018 o
activitate intensã în municipiul
Râmnicu Vâlcea, în colaborare
cu autoritãþile locale.
LUCRÃRI
DE
AMENAJARE A TERENULUI.
S-au executat lucrãri de
amenajare
teren
prin
betonare/asfaltare pe strãzile:
Gabriel Stoianovici, Pãtraºcu
Vodã ºi Carol I.
AVARII SOLUÞIONATE.
S-au remediat, în timp util,
pierderile de apã potabilã pe
strãzile: Andrei Mureºan nr.11,
Constantin Stãnciulescu nr.22,
ªtirbei Vodã, Depozitelor – în
faþa SOCOM, ªtirbei Vodã nr.54
ºi Ostroveni nr. 80 .
POMPE CURÃÞATE. S-au
curãþat manual ºi mecanizat

pompele din zonele: Arinilor,
Bd. Dem Rãdulescu, Goranu ºi
Bogdan Amaru.
PROBLEME
PUNCTUALE. Au fost realizate o serie
de lucrãri punctuale:
- au inceput lucrarile de
înlocuire reþea apã potabilã pe
strada Petriºor nr. 108 ºi 108A;
- continuã lucrãrile pentru
reabilitarea reþelelor de apã
potabilã ºi branºamente pe
strãzile Carol I, Regina Maria,
ªtirbei
Vodã,
Gabriel
Stoianovici, Pãtraºcu Vodã ºi
Mircea Vodã;
- au fost ridicate la cotã 2
cãmine canalizare menajerã ºi o
gurã de scurgere pe str. General
Magheru – Bl. G;
- au fost montate ramã ºi
capac carosabil ºi s-a refãcut

suprafaþa carosabilã pe str. Buda
nr.63;
- s-a refãcut suprafaþa
carosabilã pe strãzile Banu
Mãrãcine ºi Eugen Ciorãscu nr.
106A;
- s-a continuat verificarea ºi

curãþarea gurilor de scurgere, a
cãminelor
de
canalizare
menajerã ºi a colectoarelor,
manual ºi mecanizat;
- s-a adus la starea iniþialã
suprafaþa carosabilã în zonele în
care s-a intervenit.
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Ghicit ºi
descântece
þigãneºti

Deochi descântec. Cum sã „þii” deochiul
deoparte
Poartã un fir roºu la mânã: Se spune cã
adolescenþii, gravidele ºi mai ales copiii sunt cei
mai afectaþi de puterea deochiului. Aºadar, bãtrânii
spun cã aceºtia trebuie sã poarte un fir roºu la
mâna.
ªi aurul are puteri împotriva deochiului: Poarta
mereu un obiect de aur la tine.

Deochi descântec. Credinþa te scapã de
rãu:
Antidotul împotriva privirii rãuvoitoare stã în
rugãciune sau în descântecul de deochi. Acesta din
urmã este o practicã superstiþioasã ce decurge din
credinþa în spirite bune ºi rele, în farmece ºi vrãji,
în semne prevestitoare ºi în numere magice.
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Actualitate

Gheorghe Visu a împlinit 67 de
ani. Care e pasiunea lui secretã
Zilele trecute, marele actor
Gheorghe Visu a împlinit 67 de
ani, iar aniversarea l-a gãsit
alãturi de prieteni ºi de familie.
Mai mult, de o vreme, State de
România are o pasiune superbã,
cãreia îi acordã multe ore de
trudã.
A petrecut cinci ani pe
platourile de filmare de la
Buftea, unde a fãcut istorie în
telenovele de succes, cu mare
prizã la public. “Lacrimi de
iubire” (2005), “Iubire ca-n
filme” (2006), “Inimã de þigan”
(2007), „Regina” (2008), „State
de
România”
(2009),
„Moºtenirea” (2010) sunt doar
câteva dintre proiectele care iau asigurat notorietatea, dar ºi
porecla de State, soþul
Flãcãricãi (Carmen Tãnase).
Dupã terminarea acestor
telenovele, Gheorghe Visu s-a
axat pe alte proiecte, ºi anume
teatru ºi film de lungmetraj. În

plus, actorul s-a apucat serios de
desenat, iar lucrãrile sale în
creion sunt adevãrat opere de
artã. „Gheorghe Visu ºi-a
descoperit de ceva timp aceastã
pasiune ºi se poate spune cã aºa
se relaxeazã în pauzele de la
teatru sau de la filmãri. Joacã în

mai multe piese, dar i-ar plãcea
sã se întoarcã într-un proiect
mare, aºa cum au fost acele
seriale”, au spus surse din
apropierea actorului.
Gheorghe Visu a debutat în
film în 1974, cu rolul din „Un
zâmbet pentru mai târziu”, în

regia lui Alexandru Boiangiu. A
jucat în peste 30 de filme, în
general roluri de bãieþi rãi. De
telenovele s-a apucat în 2005,
iar rolul lui State de România la interpretat magistral, încât ºi
în ziua de azi este strigat cu
numele acestui personaj.

Vali Vijelie, avertisment dur pentru fata lui dacã picã Bac-ul
Carismaticul cântãreþ a
mãrturisit mai în glumã, mai în
serios cã, dacã fiica lui picã
BAC-ul, “îi opreºte robinetul”.
De altfel, acest avertisment l-a
primit ºi frumoasa adolescentã,
care l-a asigurat pe tatãl, dar ºi pe
mama ei cã va trece cu brio peste
examenul maturitãþii. (Promotiile
zilei la monitoare). “Astãzi a dat
la istorie, am vorbit repede cu ea,
ce se întâmplã, luãm, nu luãm.
Soþia i-a spus cã dacã nu ia bacul
e problemã mare. I-am zis fiicei
mele: «Nu iei BAC-ul, se opreºte
robinetul». Ne-a zis sã stãm fãrã
grijã ºi cã o sã mãrim volumul la
robinet. Important e sã îl ia. Eu
sunt doar cu muzica. Ce sã fac?

Deochi descântec. Puterea
descântecului:
Descântecul de deochi este un procedeu
benefic, ce poate avea un efect liniºtitor asupra
organismului. De asemenea, mângâierile, pe frunte
sau la ceafã, ce însoþesc descântecul ºi masajele în
zona încheieturilor determinã producerea de
endorfine, hormoni ai plãcerii, ce pot regenera
potenþialul nervos pierdut.

De ce e nevoie sã protestãm faþã de
rasismul la adresa romilor? Rãspund
activiºtii pentru drepturile romilor

Þigãnia ºi gena de rom

Sute de cetãþeni români vor participa la protestul
,,Aresel! Basta! Enough!”, care se va desfãºura în
Bucureºti, începând cu ora 15.00. Manifestul este
împotriva violenþei îndreptatã asupra romilor din
România, Italia ºi Ucraina, ca urmare a declaraþiilor ºi
acþiunilor instrumentate de reprezentanþi ai guvernelor
naþionale ºi de grupãrile paramilitare de extremã
dreapta. Doi dintre organizatori vor explica pe îndelete
care e miza protestului.
Noi, cetãþeni români, romi ºi neromi, protestãm faþã
de violenþa îndreptatã împotriva romilor din România,
Italia ºi Ucraina, ca urmare a declaraþiilor ºi acþiunilor
instrumentate de reprezentanþi ai guvernelor naþionale
ºi de grupãrile paramilitare de extremã dreapta.
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De ceva vreme îmi doresc sã
scriu un articol pentru cei care, deºi
sunt mult mai deºtepþi, mai curajoºi
ºi, desigur, mai buni decât mine, îmi
citesc ºi îmi înjurã articolele. Sigur
cã nu am dreptul sã greºesc si nici sã
scriu câte un articol mai slab. În
fiecare dintre sutele de articole
publicate trebuie sã fiu coerent,
echilibrat ºi cât mai aproape de
perfecþiune. Cam aºa cum sunteþi
dumneavoastrã, dragul meu cititor,
în viaþa de zi cu zi. Nu pot sã îmi
schimb pãrerile despre oameni, cã
doar ºtim cã oamenii nu se schimbã.
Nu am dreptul sã fi fost un idiot în
trecut sau, în cazul în care am fost,
asta mã descalificã de a comenta
orice alt idiot.
Acum câteva zile, dupã o
discuþie despre manele cu cu nepotul
Yanis, mama, tanti Brasandica ºi
Lili, plictisite de bârfit pe toate
femeile, se uitã cam confuz la mine.

Mulþumesc lui Dumnezeu pentru
tot ce mi-a dat. I-am fãcut
plãcerile pe care ºi le-a dorit ea
cât am putut. (…).
Când s-a nãscut fata mea,
stãteam în apartament la bunica
ºi am primit telefon: Vali, ai o
fetiþã! Am zis cã e greºealã, am
închis ºi m-am pus sã dorm. Iar
a sunat. M-am dus la ea, când
am intrat acolo era familia. Zic:
mã ia la vrãjealã! Eu având trei
bãieþi ºi o fatã, ea e slãbiciunea
mea. Prima zi când a venit acasã
am pus-o sã doarmã pe un
fotoliu. Eu am plecat sã cânt.
Am venit acasã ºi nu mã lua
somnul. Aºteptam ora 8-9 sã mã
duc sã îi cumpãr pãtuþ.

Cei trei þigani

Sunt obiºnuit cu asta, scandalagiii
care fac audienþe bune la
televiziunile cele mai urmãrite au
cele mai mari ºanse sã ne conducã.
Cu
foarte
puþine
excepþii,
televiziunile
sunt
cele
care
determinã “Bãga-mi-aº, iar trebuie
sã beau ca porcul ca sã vomit fãrã
sã-mi scoatã EA ochii…”

Cãruþa-mi se-opintea gemînd
Prin pustã, cînd trei chipuri
De bieþi þigani vãzui ºezînd
Sub salcie-n nisipuri.
Erau murdari ºi zdrenþuiþi,
Cu petice o mie.
Dar înfruntau dîrji, neclintiþi,
A soartei vitregie
De trei ori mi-arãtarã ei
Cum soarta, cînd e-amarã,
De trei ori rîzi de ea cum vrei,
Cu somn, fum ºi vioarã.
Trecusem, dar ºi mai tîrziu
Cãtam din depãrtare
Trei inºi cu chipul arãmiu
ªi plete negre-n zare
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HOROSCOP ÞIGÃNESC
PUMNAL – BERBEC: Pentru þine
luna septembrie nu poate fi decât una plinã
de reuºite. Norocul la bani va fi uriaº, spre
deosebire de alte luni.
COROANA – TAUR: Ai parte de
multe zile norocoase, în special dupã
jumãtatea lunii. Norocul în dragoste bate la
poarta inimii tale din 15 septembrie încolo.
SFEªNIC – GEMENI: Pentru tine
prima lunã a toamnei e una roditoare.
Culegi roadele unei munci intense.
ROATA – RAC: Pleci de la niºte idei
preconcepute, dar vei avea ocazia sã ajungi
acolo unde îþi doreºti. Succesul e de partea
ta toatã luna.
STEA – LEU: Ai parte de multe
momente frumoase mai ales din punct de
vedere amoros. Îþi gãseºti marea dragoste.
CLOPOT – FECIOARÃ: Luna
septembrie vine cu multe momente
extraordinare mai ales din punct de vedere
sentimental. Este luna ta ºi obþii cam tot
ceea ce îþi doreºti.
MONEDA – BALANÞÃ: Treci mai
departe cu multe emoþii. Este luna în care
descoperi adevãruri importante, adevãruri
uluitoare despre oamenii pe care aveai
impresia cã îi ºtiai.
CUÞIT – SCORPION: La tine este
cheia succesului. Vei avea parte de multe
schimbãri frumoase. Totul se aºazã treptat
în viaþa ta.

Istorie

Mãrturii despre deportarea þiganilor în
Transnistria
• Ce a fãcut o familie de romi
când a auzit cã va fi
împroprietãritã cu pãmânt la Bug
Peste 25.000 de romi au fost deportaþi în
Transnistria în anul 1942, din ordinul mareºalului
Antonescu. Mai mult de jumãtate dintre ei au
murit acolo
În anul 1942, Guvernul Antonescu a decis
deportarea a aproximativ 25.000 de romi în
Transnistria. Mulþi dintre ei au murit acolo în
perioada 1942-1944. Anterior deportãrii, acelaºi
mareºal Ion Antonescu a ordonat efectuarea unui
recensãmânt în rândul romilor, efectuat de
Jandarmerie ºi Poliþie în întreaga þarã, la 25 mai
1942 dupã ce, iniþial, operaþiunea fusese
planificatã pentru 31 mai. Recensãmântul a
urmãrit stabilirea persoanelor care intrau în
categoria romilor “problemã”. Au fost înregistraþi,
împreunã cu familiile lor: romii nomazi ºi, dintre
romii stabili (sedentari), aceia care suferiserã
condamnãri, recidiviºtii ºi cei fãrã mijloace de
existenþã sau fãrã ocupaþie precisã din care sã

poatã trãi. Au fost trecute pe liste, în total, 40.909
persoane: 9.471 de romi nomazi ºi 31.438 de romi
stabili. Conform ordinului Ministerului Afacerilor
Interne din 17 mai 1942, romii specificaþi în liste
nu mai puteau sã se deplaseze în afara judeþului în
care au fost recenzaþi ºi urmau sã fie þinuþi în
strictã evidenþã de organele de ordine. Listele cu
romii din cele douã categorii, întocmite pe
comune, oraºe ºi judeþe, au fost înaintate
Inspectoratului General al Jandarmeriei.
Deportãrile s-au fãcut din rândurile cetãþenilor

Obiceiurile þiganilor care au trãit
alãturi de românii, saºii ºi maghiarii din
Transilvania secolului al XIX-lea i-au
uimit pe occidentali. Viaþa locuitorilor
pitoreºti ai Transilvaniei ºi Ungariei din
trecut a fost descrisã de numeroºi autori
strãini. Dupã mai mulþi ani petrecuþi în
Transilvania, autoarea britanicã Emily
Gerard a descris în detaliu obiceiurile
ciudate ale þiganilor de la sfârºitul secolului
al XIX-lea în „Tãrâmul de dincolo de
pãdure – Transilvania”, o carte publicatã în
New York, în 1888.Existau zvonuri despre

POTCOAVA – CAPRICORN: Pentru
tine cea de-a 9-a lunã din an va fi una
specialã. Vei prinde aripi, vei ajunge în
locuri în care nu ai mai fost niciodatã. E o
lunã a cãlãtoriilor.
CUPA – VÃRSÃTOR: Ai rãbdare cu
persoanele din jurul tãu. Luna aceasta va
trebui sã înveþi sã fii mai tolerant.

Mit ºi propagandã în istoria robiei
þiganilor. Întoarcere la origini în
epoca Þãrilor Române

Soarta noastrã

In fiecare zi ºi în fiecare clipã existã
ceva frumos , pe care te poþi focaliza
pentru a-þi îmbunãtãþi starea de spirit. O
razã de soare, o imagine, o aromã, un
parfum, o floare, un fluture, orice! Gãseºte
frumosul din viaþa ta ºi aminteºte-þi cã eºti
binecuvântat cu posibilitatea de a alege sã
te bucuri de el! Nu-þi risipi energia ... în
duplicitate, manipulare ºi urã, schimbã-te
pe tine...pentru ca ceilalþi sã se schimbe!

înregistraþi la acest recensãmânt. Cu puþine
excepþii, cei circa 25.000 de romi din România
“evacuaþi” în Transnistria figuraserã iniþial pe
listele întocmite de Jandarmerie ºi Poliþie la
sfârºitul lunii mai. Din acea perioadã, la Arhivele
Vrancea au fost gãsite câteva adrese ale
Prefecturii Putna ºi ale Biroului de Poliþie
Judiciarã Focºani în care se precizau cã anumiþi
indivizi din oraº precum Anton Usturoiu ºi alþii
au fost trecuþi pe tabelul þiganilor în vederea
evacuãrii în Transnistria.

Ciudãþeniile þiganilor din Transilvania secolului al XIX-lea: „Au început ca un trib necunoscut. Niciodatã nu
au vorbit despre locurile lor natale“

TOPOR – SÃGETÃTOR: Ai parte de
o serie de schimbãri esenþiale ºi tu.
Dialogul cu familia se va îmbunãtãþi.

CAPELA – PEªTI: Petreci zile
frumoase. Începutul lunii e unul
promiþãtor, dar stai sã vezi ce te aºteaptã
din 10 încolo! Se anunþã numai lucruri
bune.
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În perioada feudalismului
românesc, romii au fost pentru
o lungã perioadã robi în Þãrile
Române. Aceste secole sunt,
într-adevãr,
pline
de
evenimente deplorabile, dar ºi
de propagandã, care nu ne lasã
sã înþelegem exact lecþiile care
ar trebui trase din aceastã
epocã. Aceasta este premiza de
la care pleacã un articol scris pe
blogul de profil Historice.ro.
Cele trei mari mituri ale din
„propaganda aboliþionistã” sunt
vina românilor pentru robia
romã, arbitrarul absolut al
acestei practici, care permitea
fapte inumane, cum ar fi

violarea roabelor, ºi despãrþirea
familiilor, într-un mod similar
cu practicile care se foloseau
pentru animale.
În primul rând, autorul
aminteºte cã robii au venit de la
sud de Dunãre, prin vânzarea
acestora cãtre mãnãstiri din
Þãrile Române. Romii aveau
deja acest statut în Imperiul
Bizantin, acesta fiind pur ºi
simplu asemuit în spaþiul
românesc,
din
cauza
similaritãþii juridice care existau
la acea vreme. Robia vine în
secolul al XIV-lea, dar
imaginea negativã provine din
secolul anterior.

þiganii care furau copii, însã autoarea
susþinea cã erau neîntemeiate. Pruncii lor
erau cãliþi în condiþii extreme. „Cei care se
nasc iarna sunt frecaþi cu zãpadã, iar dacã
este varã, sunt daþi cu unsoare ºi lãsaþi sã
stea în soarele dogoritor. Þiganii au
anipatie faþã de vântul despre care cred cã
le ia din puterea psihicã ºi din energie”,
adãuga autoarea britanicã. Þiganii nu cer
nimic pãmântului decât viaþã. Autoritatea,
regulile, legile, principiile, datoriile ºi
obligaþiile sunt idei de neînþeles pentru
aceastã rasã.

Norocul þiganului
La 1 iulie 1798, Stan, þigan al
mãnãstirii Mislea, este tras la judecatã
pentru pãcatul de a se fi îndrãgostit de
Smaranda, fiica unuia Ion turcul,
curelar din mahalaua Creþuleºti,
Bucureºti. „Holtei curat la chip ºi la
haine, cu slujbã deosebitã“, Stan este
acuzat cã n-a menþionat statutul sãu
de rob þigan atunci cînd a întîlnit-o pe
Smaranda, lãsînd-o sã creadã cã este
om liber, încurajînd-o sã pãºeascã în
jocul dragostei. Crescut la mãnãstirea
Mislea, prin grija egumenului Neofit,
Stan þiganul iese din anonimatul
statutului social, datoritã inteligenþei
sale. Egumenul Neofit îl ia pe Stan
„în casã“, îl creºte, îl spalã, îl dã la
ºcoalã, îl „învaþã carte greceascã ºi
limbã“ (este vorba de limba românã).
Cînd egumenul Neofit se mutã la
mãnãstirea Sãrindar, Stan îl urmeazã,
fiind de folos egumenului ºi mai ales
mãnãstirii, prin ºtiinþa sa de carte.
Egumenul îl încurajeazã în liubovul
dragostei, deºi ºtie cã este ilegal, ba
chiar îi promite cã, dupã cununia cu
Smaranda, o sã-l „ierte“ (de robie), o
sã le boteze copiii, o sã… Bineînþeles
cã suntem tentaþi sã credem cã
egumenul Neofit a fãcut toate aceste
gesturi din raþiuni afective, fiind un

fel de pãrinte pentru robul þigan,
ajutîndu-l sã creascã ºi oferindu-i
sursele economice necesare unei
educaþii.
La 1798, dupã Pravilniceasca
Condicã (tipãritã la 1780) cãsãtoria
dintre un rob ºi o femeie slobodã este
interzisã. Existã ºi o portiþã de eludare
a legii care presupune fie
rãscumpãrarea robului, fie robirea
slobodului. Mai trebuie adãugat cã
odraslele nãscute din astfel de
legãturi, considerate „impure“, urmau
„norocul“ mamei, cum paradoxal se
exprimã scrierea legislativã. Pînã la
urmã , poate fi socotit un „noroc“ sã
te naºti om liber…
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Sã halim bine
Ou în cartof copt

O gustare delicioasa si usor de preparat,
numai buna pentru zilele in care apar musafiri
neanuntati si nu stii ce sa le pui repede pe masa.

Pentru a o prepara ai nevoie de:
– 4 cartofi copti intregi
– 4 linguri de unt
– 4 oua medii
– ceapa verde, carnaciori, cascaval
– sare, piper
Taie un capac din cartofi si formeaza o
cavitate cu ajutorul unei linguri sau furculite.
Sparge oul in fiecare scobitura din cartofi.
Presara sare si piper. Apoi adauga carnaciorii
taiati, ceapa verde, ierburi aromate si cascaval.
Introdu la cuptorul preincalzit la 190 de grade
pentru aproximativ 10 minute (sau cat sa fie gata
ingredientele, dupa gustul fiecaruia).

Carmen Tãnase e vãduvã de
18 ani. A rãmas singurã dupã
ce cancerul i-a rãpit soþul
Carmen Tãnase este inegalabilã în
comedii, iar în viaþa de zi cu zi oamenii se
strâng ciorchine în jurul ei, pentru cã are o
poftã de viaþã de invidiat. Actriþa a trecut însã
printr-o mare dramã, în anul 2000, când inima
soþului ei, Victor Parhon, a încetat sã mai batã.
Singura ei alinare este fiul lor, Tudor, un
regizor talentat. În 18 ianuarie, artista a
împlinit 57 de ani.
Vedeta a povestit, într-un interviu tv
pentru Antena Stars, despre povestea de
dragoste cu soþul ei, Victor Parhon, fost mare
critic de teatru: ”Fãceam parte cam din
aceeaºi meserie ºi discutãm foarte mult, ne
completãm în pãreri. El era o fire cumpãtatã,
eu - vulcanicã. El a fost pentru mine ºi soþ, ºi
tatã, ºi prieten. Era mai mare ca mine cu 17
ani, ºi odatã m-am trezit strigându-l «tatã». Se
amuza. L-am fãcut pe Tudor pentru cã ºi el îºi
dorea un copil, iar eu aveam 27 de ani. La
început nu am vrut sã mã cãsãtoresc, sã ne
lege un act, numai cã au intervenit niºte
chestii tehnice. Dacã nu aveam buletin, nu
puteam sã mã mut în Bucureºti. În drum spre

Alfabetul romani pan-vlax
Fonem Exemplu
akana acum
barvalo bogat
cìrdel (el) trage
èaèo adevãrat
/t/
èhavo bãiat
dorjav râu
/d/
dzukel câine
ertimos iertare
foros oraº
gad cãmaºã
harmasari armãsar
isda vezi (excl.)
jag foc
kaj unde
/k/
khamesko însorit
lašo bun
manuš bãrbat
nav nume
oxto opt
pekel (el) coace prãjeºte
/p/
phabaj mãr
rakli fatã
sunakaj aur
šukar frumos
taxtaj ceaºcã
pãmânt
uš buzã
voro vãr
xarano înþelept
zèleno verde
zoja joi

ofiþerul stãrii civile i-am spus cã s-ar putea sã
spun nu. L-am þinut în ºah pânã acolo. El era
credincios ºi a vrut sã ne cununãm religios.
Nu am fãcut-o atunci când ne-am cãsãtorit,
am vrut sã o facem la finalul vieþii lui, dar nu
am mai avut timp. Regret enorm. De-aia
fiecare lucru trebuie fãcut la timpul lui, ca sã
nu regreþi dupã aia”.

Cuvinte þigãneºti în limba românã

Dicþionar româno-rrom
Grafem
A a /a/
B b /b/
C c /c/
È è /t/
Èh èh
D d /d/
Dz dz
E e /e/
F f /f/
G g /g/
H h /h/
I i /i/
J j /j/
K k /k/
Kh kh
L l /l/
M m /m/
N n /n/
O o /o/
P p /p/
Ph ph
R r /r/
S s /s/
Š š //
T t /t/
Th th/t/
U u /u/
V v //
X x /x/
Z z /z/
Z z //
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Social

Termeni pentru bani: biºtari > bišto
= al douãzecilea; lovele < lova = bani;
mardei < marde = bãtut, bãtuþi, se referã
la faptul cã în trecut banii erau bãtuþi din
metale preþioase.
Termeni de evaluare: miºto = bine,
bun; bengos, derivat pe terenul limbii
române din benga = draci; naºpa ºi

nasol < nasvalo´, nasul = rãu; barosan <
baro = mare.
Tot de aici avem în românã
„baros“, adicã „ciocan mare“; a se
dili, diliu, dilãu < deli (tc.) prin
intermediul þigãnescului dili. De
remarcat adjectivul „sandilãu“ <
expr. san dilo = eºti prost; ºucar =
bun, frumos; paradit = stricat,
deteriorat.
Termeni
despre
însuºirea
proprietãþii: a ciordi, a mangli
Termeni despre ebrietate: a se
matoli, a se machi ºi a (se) pili vin
tustrele din þigãneascã, dupã ce au
fost adaptate pe teren românesc.
A gini < jin, rãdãcinã care
înseamnã a ºti.
Caraliu (poliþist) < karalo´ =
spinos, ghimpos.

Evident, þiganca
În alfabetul vechilor cãrþi germane, “þiganii” sunt opusul valorilor clasei
mijlocii ºi creºtine, leitmotiv al oamenilor fãrã rost, fãrã de lege, nomazi, sãraci
în zdrenþe, zgomotoºi etc. Într-o ilustraþie din 1828, “þiganul” este reprezentat
prin litera Z (Zigeuner, þigan), ucigând un câine, asemãnãtor cu un “negru”
(egiptean) pe jumãtate gol, care ucide un crocodil, într-o lume a sãlbãticiei
departe de orice civilizaþie. Evident, “þiganca” este descrisã sau ca o vrãjitoare
bãtrânã.
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Rãmasã singurã, cu un copil, ºi cu
multe datorii, Carmen s-a chinuit sã vândã
casa, deºi soþul ei a rugat-o sã o pãstreze:
”Într-o noapte, de disperare, am cãzut în
genunchi, plângând ºi l-am rugat sã-mi dea
drumul sã fac asta. ªi i-am promis cã întro zi o sã repar greºeala, o sã o cumpãr pe
asta sau alta. A doua zi am vândut casa”.

Un studiu UNICEF aratã cã sarcinile
la minore sunt foarte frecvente în
comunitatea romã

z o mare parte dintre þigani considerã cã
e normal sã fie aºa.
Potrivit unui studiu realizat de cãtre UNICEF
în 2004, 5% dintre femeile cãsãtorite au fãcut
aceastã opþiune înainte de vârsta de 16 ani; 31% sau cãsãtorit în perioada de vârsta de 17-18 ani;
26% au realizat prima cãsãtorie între 19 ºi 22 de
ani, ºi doar 8% s-au cãsãtorit dupã vârsta de 22 de
ani. Tot acel studiu arãta cã „Ponderea tinerelor
roma care au cãsãtorii timpurii (înaintea vârstei de
20 de ani) este în creºtere, de la 70% în cazul
generaþiei cu vârste cuprinse între 25-29 de ani la
84% în cazul generaþiei de 20-24 de ani. Ponderea
tinerelor rome care se cãsãtoresc sub vârsta
majoratului (sub 18 ani) este de asemenea în
creºtere: de la 44,6 în cazul generaþiei de 25-29 ani
la 52,1% în cazul generaþiei de 20-24 ani”.
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Elevii de etnie romã, cu rezultate deosebite la
învãþãtura, au fost premiaþi de Asociaþia Partida
Romilor Pro-Europa, sucursala Prahova

Povestea uluitoare a lui Ionel
Dãnciulescu: a fost respins de la
naþionala pe motiv cã e þigan

Vineri, 22 iunie 2018, la
sediul Asociaþiei Partida
Romilor
Pro-Europa
Prahova au fost premiaþi
elevii de etnie romã cu
rezultate
deosebite
la
învãþãtura ºi care au optat
pentru a se înscrie pe
locurile speciale pentru romi
în anul ºcolar 2018-2019

Ionel Dãnciulescu a intrat în istoria fotbalului
românesc la meciul cu Petrolul: e primul jucãtor care
bifeazã 500 de meciuri în prima ligã din România. A
câºtigat trofee cu Steaua ºi Dinamo, însã pentru echipa
naþionalã nu a fost niciodatã un fotbalist important.
Dãnciulescu a prins numai opt meciuri sub „tricolor“,
reuºind sã marcheze douã goluri într-un singur meci,
amicalul cu Germania din 2004 (5-1). Atacantul
dinamovist a avut un debut nefast la naþionalã. La doar 14
ani, pe vremea în care impresiona la Slatina, golgheterul
de acum a fost luat de mânã de antrenorul sãu, Ion
Pârvulescu, ºi dus la lotul naþional UEFA 95, unde evoluau
juniori de o vârstã cu el. Antrenorul adolescenþilor se
numea Grigore Sichitiu. Dãnciulescu a resimþit ºocul
acelei vizite pentru mult timp dupã acel moment. În clipa
în care l-a vãzut pe puºtiul din Slatina, Sichitiu s-a uitat
atent la faþa lui, dupã care i-a spus lui Pârvulescu: „Eu nu
primesc þigani la echipa naþionalã!“. Protectorul
jucãtorului a încercat sã-i explice antrenorului federal cã
„Danciu“ nu este de etnie rromã. Sichitiu nu s-a lãsat
convins, însã tehnicianul venit de la Slatina a gãsit pe loc
soluþia: „Grigore, þi-l trimit pe tatãl lui, sã te uiþi la faþa lui,
sã vezi tu dacã e þigan!“.

Proiectul „Incluziune socialã ºi îmbunãtãþirea
condiþiilor de viaþã a romilor ºi a altor grupuri
vulnerabile“ –acces la educaþie, sãnãtate ºi viaþã
decentã
Sã mergi la ºcoalã, la medic, sã ai o
locuinþã decentã ºi ºanse de a te angaja.
Ceea ce pare un parcurs normal, pentru
membrii unor comunitãþi vulnerabile
este foarte greu sau chiar imposibil din
cauza sãrãciei ºi a lipsei de acces la
servicii de bazã. Peste 4.600 de persoane
din 7 judeþe au primit ajutor considerabil
pentru îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã ºi pentru integrarea în comunitate
prin proiectul implementat de Consorþiul HEKS, împreunã cu peste 70 de
primãrii ºi alte instituþii locale.Proiectul “Incluziune socialã ºi îmbunãtãþirea
condiþiilor de viaþã a romilor ºi a altor grupuri vulnerabile” are drept scop
îmbunãtãþirea condiþiilor de trai ºi facilitarea incluziunii sociale în
comunitãþilor de romi din judeþele Cluj, Mureº, Bihor, Alba, Covasna, Sãlaj
ºi Harghita. Bugetul total al proiectului a fost de 7.01 milioane CHF (5.86
milioane de euro), dintre care 4.6 milioane CHF (3.84 milioane Euro)
Contribuþia Fondului Tematic Elveþian.

NU PUTEM
CONTA PE EI ÞIGANII
SÃPTÃMÂNII Constantin Bârzãgeanu
Germania vrea sã ajute rromii
români ºi bulgari sã se integreze

Multe familii rrome din Berlin se gasesc intro situatie dramatica, iar autoritatile locale
lucreaza la un plan pentru a ajuta rromii din
Romania si din Bulgaria si pentru a face fata
imigratiei din cele doua tari si din fostele state
iugoslave. Scopul actiunilor autoritatilor germane
este de a creste ajutoarele alocate imigrantilor,
scrie ziarul german Der Tagesspiegel, citat de
Focus News, iar potrivit La Voix de la Russie,
rromii au dificultati in a se integra in Germania.
Planul vizeaza deschiderea unor adaposturi
temporare, facilitand astfel primul contact
intreimigranti si serviciile sociale germane. Cu
toate acestea, nu este clar de unde provine
finantarea pentru proiect, iar printre prioritati se
numara si educatia si ingrijirea medicala.

Elena Sanda

Marius Peºtereanu

Vrãjeli...
adevãrate!
Clebrul afacerist Soava, patronul de la AS Trans, va
construi un bloc pe malul raului Olanesti, zona Splaiul
Independentei din Ramnicu Valcea. Dupa ce a
cumparat jumatate din hotelul si restaurantul Crystal
Palace, Soava s-a lansat, iata, puternic in afacerile
imobiliare. Cinste lui!

Joi, 29 august a.c., începând cu ora 10.30, a avut loc
festivitatea de primire a membrilor Corpului
Diplomatic Român care viziteazã judeþul Vâlcea, în
contextul sãrbãtoririi „Zilei Diplomaþiei Române”.
Primirea distinºilor noºtri oaspeþi a avut loc la Teatrul
Anton Pann din municipiul Râmnicu Vâlcea, unde au
fost amenajate expoziþii ºi standuri reprezentative
pentru judeþul Vâlcea. Hans Klemm, ambasadorul
SUA, a fost asteptat doar cu sare, fara paine. In ochi!
Din fericire, pentru el, ambasadorul nu a mai ajuns la
Valcea…

Mai mult ca sigur cã prezenþa la Bucureºti a
primarului Mircia Gutãu le-a motivat în plus pe
handbalistele de la SCM Râmnicu Vâlcea în victoria
superbã de sâmbãtã searã împotriva „tigroaicelor” de la
CSM Bucureºti, chiar în Sala Polivalentã din Capitalã.
Dupã 4 reprize de prelungiri, victoria SCM contra mult
mai bogatei ºi titratei CSM Bucureºti (33-31) a adus
Supercupa României la handbal feminin în Râmnicu
Vâlcea. Dupã meci, primarul Gutãu a coborât pe
terenul de joc ºi le-a felicitat personal pe handbaliste,
dar ºi pe staff-ul tehnic. Felicitãri fetelor, antrenorului
Florentin Pera, preºedintelui Petre Berbecaru ºi
celorlalþi implicaþi în renaºterea handbalului la
Râmnicu Vâlcea!!!

ªtefan Bogdan

Ion Lepãdat

Peste 600 de persoane, la un
protest organizat de activiºti
pentru drepturile romilor, în faþa
ambasadelor Italiei ºi Ucrainei

Festivalul Strada Armeneascã la Bucureºti

Peste 600 de persoane din Bucureºti, dar ºi din alte
oraºe ale þãrii, au participat sâmbãtã dupã-amiazã la
un marº de protest, cu opriri în faþa ambasadelor Italiei
ºi Ucrainei, pentru a-ºi exprima dezaprobarea faþã de
o serie de acte de violenþã ºi declaraþii la adresa
romilor, din ultima perioadã. La eveniment au
participat activiºti pentru drepturile romilor, dar ºi
reprezentanþi ai unor organizaþii care militeazã pentru
drepturile omului în general. Coloana de protestatari
s-a deplasat pe traseul Bulevardul Dacia - Strada
Henri Coandã - Bulevardul Lascãr Catargiu - Piaþa
Victoriei - Bulevardul Aviatorilor, participanþii
purtând însemne cu steagul internaþional al romilor. În
debutul evenimentului, au fost intonate imnurile
României, Europei ºi Romilor.

Ardelean Cosmin Vasile, zãlãuanul care a reuºit sã-i facã
printre cei mai buni sportivi din România pe copiii
marginalizaþi dintr-o comunitate de romi

Armeni, evrei, romi si greci si-au dat intalnire in ziua
de 2 august pe strada Armeneasca, pentru a lua parte la
deschiderea Festivalului Strada Armeneasca, eveniment
care cuprinde spectacole de dans si muzica traditionala,
workshopuri si prelegeri, precum si vizionari de filme.
” Sper sa fie un experiment reusit pe care sa-l
organizam anual” a spus liderul Grupului deputatilor
apartinind minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian,
amfitrionul serii, in timp ce Datev Hagopian, arhiepiscop
al Bisericii Armene din Romania, a elogiat modul in care tara noastra, exemplu de
ospitalitate pentru intreaga lume, i-a primit pe refugiatii armeni in anii 1915 – 1922.

Comunitatea din Dragu a fost
cunoscutã vreme de zeci de ani pentru
etnicii romi care trãiesc în sat. An de an,
întreg Salajul când auzea de Dragu se
gândea doar la romii care trãiesc în sat ºi la
problemele cauzate de aceºtia. A fost totuºi
un zãlãuan, care ºi-a luat inima în dinþi ºi a
crezut în ºansã de dezvoltare a comunitãþii
din Dragu. A crezut cã acei copii
marginalizaþi pot sã fie integraþi în societate
ºi pot sã fie recunoscuþi în întreaga

Românie pentru ceea ce ºtiu sã facã mai
bine… sã batã mingea pe maidan. ªi aºa a
fost. I-a lãsat pe copii sã batã mingea pe
maidan, pe marginea drumului sau în curtea
ºcoli. Le-a dat doar cel mai valoros cadou.
Regulile jocului.

