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EDITORIAL

S

Ce naºte din pisicã
bãtaie mãnâncã

tau dinaintea ta cu inima în dinþi. De
douã zile îi tot dau târcoale ºi nu ºtiu
de unde sã o apuc ºi ce sa scriu ºi
azvârl pe hârtia fictivã, lipsitã de curaj. Sau spus atâtea cuvinte, s-au frãmântat ºi
dospit atâtea mãrturisiri, reacþii, reflexe,
încât mie îmi vine sã tac.
arbatii isi cauta neveste care sa-i
scape pe ei de griji. Femeile isi
cauta barbati care sa-i scape de griji
pe parinti. Pe cat de iute le vor astrucate la
casa lor pe fetele familiei, pe atat sunt
mami si tati de indaratnici cand e vorba sasi insoare baiatul. Din capul locului, grijile
tasnesc in jeturi inegale. Dar dincolo de
mofturile familionului, barbatul si femeia
cauta ca, prin sfantul ritual al casatoriei, sa
capete o viata mai tolanita. Eu cresc copiii,

B

tu cresti conturile. Dragostea incepe
frumos si se termina scarbos, cel putin
cateodata. Cel care pleaca de-acasa e
vinovat, asa a stabilit un tribunal de
feministe bete din America si, de-atunci,
nimeni n-a mai avut curaj sa le contrazica.
Bietul om jurase in fata unui popa c-o s-o
iubeasca p-aia pana la moarte. Pana la
urma, el a divortat si s-a insurat cu cea pe
care o iubea, rugandu-se sa nu vina
nevasta-sa beata in biserica, sa le strice
nunta. Din clipa aia, fostul ei barbat e
vesnic dator. Tati plateste, fiindca se simte
responsabil, si-a abandonat familia. Nu-i
ramai niciodata dator cuiva caruia ii spui
„iti raman dator“. Ii ramai dator cuiva care,
de fapt, ti-e dator vandut.
Alexandru Diamant
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Te faci frate cu dracu pînã treci puntea

Nu dai ºpagã. Din principiu. Din acelaºi principiu
n-ai nici o „pilã” pe nicãieri. Pila merge doar unsã, iar
tu nu-þi iroseºti energia cu unsul. Pentru cã þi se pare
înjositor ºi pentru cã ºtii cã aceeaºi energie o poþi
folosi pentru a-þi rezolva de unul singur problemele.
Preferi sã baþi drumul lung, decît sã intri în caruselul
ipocriziilor care paveazã drumul cãtre scurtãturã.
Visezi cã te afli într-o societate în care lucrurile merg
de la sine.Cãci trãim într-o societate unde micile
aranjamente sînt la ordinea zilei. Trebuie sã ºtii, la o
adicã, cum sã perii anumiþi umeri ºi cum sã te ai bine
cu cît mai mulþi oameni. În special cu cei pe care nui agreezi în mod deosebit. Sã-þi creezi în permanenþã
plase de siguranþã La noi, a te face frate cu dracu pînã
treci puntea este aproape o valoare tradiþionalã.unde
abilitatea de a te „descurca” este valoroasã precum
aurul.A fenta însã drumul greu, oferind „mici atenþii”
sau susþinere cãtre cel care te poate „rezolva” cu cît
mai mulþi oameni. În special cu cei pe care nu-i
agreezi în mod deosebit. Sã-þi creezi în permanenþã
plase de siguranþã La noi, a te face frate cu dracu pînã
treci puntea este aproape o valoare tradiþionalã.unde
abilitatea de a te „descurca” este valoroasã precum
aurul.A fenta însã drumul greu, oferind „mici atenþii”
sau susþinere cãtre cel care te poate „rezolva”.
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Destine din linia întâi
Frumuseþe ºi distincþie, pricepere ºi
dãruire alãturi de un minunat spirit de
organizare - iatã secretul unora dintre cele
mai implicate femei din RM VALCEA în
viaþa societãþii. În general, faptele bune e
bine sã le þii pentru tine, sã nu te lauzi cu
ele. Sunt mulþi oameni interesanþi. Chiar
dacã nu-i place sã vorbeascã despre
acþiunile umanitare în care s-a implicat ºi
se implicã, am convins-o pe Bobeanu
Maria sã ne povesteascã despre cazurile
care i-au rãmas în suflet, oameni pe care ia întâlnit.
Acþiunile de binefacere cu strângerea
de fonduri au fost folosite pentru
întrajutorarea tuturor categoriilor de copii
romani ºi romi care au nevoie de sprijin
material ºi moral din Valcea a fost sprijinitã
material de Primaria Ramnicului ºi de
primarul Gutau.

Au fost realizate acþiuni culturalumanitare pentru elevii cu situaþii
precare ºi famili de romii sarace
Acþiunile culturale sunt sufletul
evenimentelor organizate Sunt multe
cazuri triste, dar sunt ºi lucruri frumoase”

Scopul
este atât ameliorarea stãrii
psihologice a vârstnicilor singuri ºi
vulnerabili, cât ºi a copiilor cu probleme
sociale sau materiale, prin diverse activitãþi
distractive ºi creative, precum ºi

DOCUMENTARUL „ROMII, AICI
ªI ACUM” DE ÁNGEL NAVARRO
LA INSTITUTUL CERVANTES

îmbunãtãþirea calitãþii vieþii acestora.
Totodatã dorim sã constientizam ºi
publicul larg de faptul cã aceste categorii
sociale au nevoie de implicarea noastrã, a
celor în putere!

Romii sãraci din Timiºoara ar putea
fi mutaþi în locuinþe sociale

Scrisoare tristã cãtre Moº Crãciun

Documentarul prezintã o serie de interviuri cu
muzicieni, intelectuali, realizatori de televiziune þi
vânzãtori ambulanti, toþi de etnie romã, care vorbesc
despre marea schimbare pe care o experimenteazã
comunitatea romilor din Spania þi explicã, totodatã,
motivele pentru care mai sunt încã multe de fãcut
pânã vor fi combãtute discriminarea, rasismul þi
lipsa de întelegere reciprocã. Proiectia are loc în
cadrul expoziþiei „Viaþa romilor”, aflatã în prezent
la Institutul Cervantes din Bucureºti.

Sîntem o naþie de supãrãcioºi. Avem, de altminteri,
o paletã extrem de largã de cuvinte înrudite: ofticoºi,
supãrãcioºi, îmbufnaþi, bosumflaþi, pizmãreþi,
cîrcotaºi, apucaþi, pãtimaºi, certãreþi, clevetitori,
bîrfitori, ranchiunoºi, vindicativi etc. Rar trece o zi fãrã
sã întîlnim mãcar un specimen din aceste categorii ºi
fãrã ca, la rîndul nostru, sã nu ne putem exercita mãcar
una dintre aceste frumoase însuºiri.Folosim orice
argument merge în direcþia preferinþelor noastre,
indiferent cã stã sau nu în picioare. Cele mai multe
certuri provin din divergenþe de opinie De ce ce ne
supãrãm? Pentru cã ne e ofensat amorul propriu,
pentru cã nu primim de la alþii ceea ce considerãm cã
ni se cuvine. Pentru cã ne e ofensat amorul propriu,
pentru cã nu primim de la alþii ceea ce considerãm cã
ni se cuvine Generalizãrile, din orice poziþie: la ºpriþ,
la cafea, pe Facebook, în discuþii ºi comentarii. Nu
sîntem catolici, nu avem un singur papã la Roma,
avem în schimb milioane de papi, infailibil fiecare în
afirmaþii ºi în negaþii.Cînd vorbesc de comportament,
mã gîndesc în primul rînd la capacitatea de a ascunde
urîciunea amorului propriu.

Peste 200 de palate ale romilor din
Timiºoara redeseneazã oraºul

Sfântul Gheorghe 2018, tocmai în zi de sãrbãtoare,
Ionelaº, ºeful clanului Cârpaci, rebranduit Sandner, ca
sã sune nemþeºte, a fost prins în drum spre Timiºoara,
când trecea graniþa prin vama Cenad, ºi a fost condus la
puºcãrie pentru a executa o pedeapsã de 7 ani ºi douã
luni închisoare pentru fraude imobiliare gigantice, dupã
ce se sustrãsese justiþiei timp de doi ani. În 2013
„Opinia Timiºoarei” scria pe larg despre lanþul de
complicitãþi prin care clanurile de romi bogaþi din
Timiºoara au pus mâna pe un patrimoniu imobiliar
valoros.

Romii fãrã acte din Timiºoara ar
putea fi mutaþi în locuinþe sociale.
Situaþia acestora a ajuns în atenþia
opiniei publice dupã ce unii au
incendiat un imobil dintr-un cartier
istoric al Timiºoarei, de supãrare cã
urmeazã sã fie evacuaþi. Romii
respectivi ocupau, fãrã acte, locuinþe
ale Primãriei, care urmau sã fie
acordate altor persoane. Soluþia a
fost propusã de Grupurile de
Acþiune Localã Timiºoara ºi
Freidorf. “În urma evenimentelor
care s-au petrecut în urmã cu câteva
zile în cartierul timiºorean Traian,
Grupurile de Acþiune Localã
Timiºoara ºi Freidorf propun soluþii
concrete pentru o rezolvare rapidã ºi
eficientã a problemelor. Dupã cum
bine se ºtie, cele douã GAL-uri
dispun de sume importante de bani
europeni destinaþi comunitãþii
locale, iar unele segmente de
accesare
a
fondurilor
sunt

incluziunea socialã ºi construirea de
locuinþe sociale pentru comunitatea
romã din Timiºoara, aceste lucruri
putând fi fãcute, însã, într-un
parteneriat cu Primãria. Situaþia
familiilor de etnie romã care
locuiesc mai mult sau mai puþin
legal în acea zonã în care au loc
incidente dese poate fi rezolvatã, iar
pentru bunul mers al lucrurilor GAL
Timiºoara ºi GAL Freidorf îºi aratã
disponibilitatea de a contribui
concret ºi de a discuta cu
reprezentanþii
Primãriei
Municipiului Timiºoara”, aratã
reprezentanþii celor douã GAL-uri,
prin intermediul unui comunicat de
presã. În plus, Grupurile de Acþiune
Localã Timiºoara ºi Freidorf aratã
cã sunt disponibile 3,6 milioane de
euro pentru sprijinirea persoanelor
sãrace, în vederea calificãrii,
recalificãrii ºi ocupãrii de locuri de
muncã.
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Tensiuni uriaºe la graniþa României.
Pericol de atac asupra romilor de la
Ruse, dupã asasinarea jurnalistei bulgare
Viktoria Marinova

Premierul bulgar Boiko Borisov a asigurat vineri cã
poliþia a luat toate mãsurile necesare pentru a împiedica
orice confruntare la Ruse ºi cã forþele de ordine au o
prezenþã solidã în douã cartiere ale oraºului locuite
preponderent de romi, dupã asasinarea, sãptãmâna
trecutã, a ziaristei Viktoria Marinova, informeazã BTA ºi
Focus, potrivit Agerpres.Tânãrul bulgar arestat dupã
moartea ziaristei, Severin Krasimirov, locuia la o mãtuºã
într-unul din aceste cartiere unde mulþi localnici se
prezintã drept musulmani de origine turcã.
Într-o întâlnire vineri cu presa, premierul Borisov
(GERB, conservator) a fãcut apel la evitarea oricãror
acþiuni susceptibile sã ducã la escaladarea tensiunilor
etnice, adãugând cã nu se teme de astfel de tensiuni ºi cã
atât romii, cât ºi bulgarii comit infracþiuni.
La rândul ei, lidera Partidului Socialist Bulgar (de
opoziþie), Kornelia Ninova, i-a îndemnat pe politicieni ºi
media sã facã tot posibilul pentru a împiedica creºterea
tensiunilor etnice la Ruse.

Mii de þigani se adunã pentru
celebrarea patronului lor spiritual

Anual, în luna mai, sute de þigani din întreaga Europã
merg în pelerinaj în oraºul francez Saintes-Marles-de-laMer, lângã Arles, pentru a depune un omagiu patronului
lor spiritual, “Black Sarah”. Ei strãbat continentul în
caravanele lor multicolre sau cãlare pe cai ºi poartã o
statuie care o înfãþiºeazã pe sfânta Sarah.
Potrivit legendei, Sarah a fost servitoarea unei dintre
cele Trei Marii care au fost primele care au aflat de
Învierea lui Iisus Hristos. Dupã moartea lui Isis ºi înainte
de Învierea Sa, “Black Sarah” trebuia sã ajungã din
Camarague, o regiune din Franþa, în Palestina, relateazã
Se spune cã Sarah era originarã din partea de nord a
Egiptului de atunci ºi ar fi fost mai exact servitoarea
Mariei Iacob, cea care a fost prezentã la crucificarea lui
Iisus. Ea a fost pentru prima datã consemnatã în
documentele religioase în anul 1521, fiind portretizatã
drept o femeie miloasã care dãdea mereu de pomanã
sãracilor. Oamenii acelor timpuri au rãspândit treptat
zvonul cã aceasta ar fi provenit dintr-o familie de nomazi.
În acest fel, Sarah a devenit patronul spiritual al þiganilor.

Diaspora
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Mai mulþi þigani din România au
ajuns sã cearã azil politic în
SUA. Ei spun cã sunt persecutaþi
de regimul de la Bucureºti
Aproximativ 40 de romi
din România s-au instalat de
douã luni într-o localitate
situatã la aproximativ 55 de
kilometri sud de Pittsburgh, ºi
cer azil în Statele Unite pentru
cã sunt persecutaþi acasã, în
zona Bucureºtiului. Ei i-au
alarmat pe unii dintre cei
aproximativ 7.000 de membri
ai comunitãþii, care se tem de
un aflux de refugiaþi români,
scrie Pittsburgh Post-Gazette.
Cei mai mulþi dintre romi
nu vorbesc bine sau deloc
engleza, nu cunosc obiceiurile
americane ºi nu ºtiu sã se
poarte, scrie ziarul, citat de
News.ro. Peste 150 de
rezidenþi s-au adunat joi seara
la sala de ºedinþe a Consiliului
California ºi ºi-au exprimat
aceste îngrijorãri cu privire la
afluxul de refugiaþi români.
Cazurile romilor au fost
tratate de agenþia americanã
pentru Imigraþie ºi Vãmi

(ICE), iar ei au fost eliberaþi în
cadrul
unui
program
guvernamental
alternativ
detenþiei, care monitorizeazã
zborurile din alte þãri. Romii
sunt o minoritate în multe
state europene ºi se confruntã
adesea cu prejudecãþi ºi sunt
discriminaþi, noteazã ziarul.
Programul federal le
permite imigranþilor sã se

cazeze temporar la preþuri mai
mici ºi în condiþii mai umane,
ca o alternativã la plasarea lor
în detenþie.
Însã românii, care au
închiriat
aproape
toþi
apartamente de la un agent
imobiliar local, Vito Dentino,
s-au confruntat deja cu
membrii
comunitãþii.
Locuitori supãraþi au declarat

joi, la întâlnire, cã nou-sosiþii
fac gunoi, îºi parcheazã
maºinile în curþi, nu respectã
regulile de trafic rutier ºi
perturbã pieþele. Alþii au
declarat cã au vãzut romi
omorând gãini, iar copii îºi fac
nevoile în public. Zvonurile
despre ei sunt alimentate de
pe
Internet,
noteazã
publicaþia.

Suntem «marfã» pentru National Geographic: ce pozã ne-a fãcut faimoºi în lume!
Cunoscuta revistã „National
Geographic” a realizat un top al celor
mai impresionante fotografii din 2018.
Printre ele se numãrã ºi o pozã
realizatã în România ºi publicatã în
ediþia din septembrie a revistei.
Printre fotografiile alese de echipa
revistei se numãrã ºi o pozã realizatã
în România, în care apare o fetiþã
micã, de etnie romã, îmbrãcatã într-o
rochie roºie ºi bunicul ei
„Iubesc poza asta, cu fetiþa asta
micã, de etnie romã, care face o
piruetã pentru bunicul ei. Ceea ce face
fotografia asta specialã nu este doar
momentul, ci ºi rochia roºie”,
comenteazã Johns.

Presa britanicã scrie despre cãsãtoria controversatã a doi romi minori din Dolj: „Lasã jucãriile,
azi te-însori”
Cazul a doi minori romi
dintr-o localitate din Dolj, pe
care pãrinþii i-ar fi pus sã se
cãsãtoreascã, a ajuns în atenþia
presei internaþionale.
Tabloidul The Sun a publicat
un articol, însoþit de un filmuleþ,
în care o fatã de opt ani
îmbrãcatã într-o rochie roz este
pregãtitã de rude pentru „ziua
cea mare.”
Articolul, intitulat „Uitã de
jucãrii! Cãsãtoria unei fetiþe de 8
ani cu un bãiat de 10 ani, la o
nuntã de romi din România
stârneºte furie”, a fost publicat
marþi. În imaginile difuzate, se

poate observa cum copila,
îmbrãcatã într-o rochie roz, este
înconjuratã de femei mai în
vârstã, care o aranjeazã pentru
marele eveniment. La rândul
sãu, „mirele” de 10 ani danseazã
pe muzica tradiþionalã, alãturi de
prietenii sãi.
În tot acest timp, un cântãreþ
îi transmite mirelui: „Lasã
jucãriile, azi te-nsori cu mireasa
ta.”
Imaginile
au
stârnit
controverse pe reþelele de
socializare, scrie The Sun. O
persoanã a atras atenþia cã nu
este o nuntã din punct de vedere

legal, ci cã adevãrata ceremonie
va avea loc când cei doi sunt
majori.
Potrivit Înaltului Comisariat

pentru Drepturile Omului,
anumite
comunitãþi
din
România recurg la „cãsãtoriile
de la o vârstã fragedã”.
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Minorã vândutã pe 200.000 de euro

Forþele de ordine din Padova au arestat trei þigani
croaþi pentru vânzarea-cumpãrarea unei minore de 13
ani. Mama fetei este datã în urmãrire internaþionalã.
Kali este numele fetei care, la fel ca mulþi alþi copii
sunt traficaþi de cei care îi folosesc pentru a comite
diverse delicte. Fapta s-a petrecut în tabãra de þigani de
la Corezzola (Pado
Poliþia era pe urmele unor hoþi de apartamente care se
foloseau de copii pentru a pãtrunde în locurile din care
urmau sã fure. În septembrie anul trecut au fost
descoperiþi doi bãieþi, care au povestit oamenilor legii cã
sunt ameninþaþi ºi bãtuþi dacã nu vin cu bani, obiecte din
aur sau care pot fi valorificate.
Poliþia a fãcut arestãri în luna decembrie a anului
trecut. De aceastã datã au descoperit cazul minorei care
a fost cumpãratã pentru cã era dibace la furat. Ea a fost
dusã în Franþa de cuplul care a plãtit 200.000 de euro
pãrinþilor acesteia.

Romii — o mie de ani de bucurii ºi tristeþi

PARE a fi o nuntã mare, în stil tradiþional. Mâncare ºi
bãuturã e din belºug, iar casa rãsunã de muzicã. Rudele se
înghesuie sã-l felicite pe timidul mire ºi pe fericita lui
mireasã. Deºi nu e o nuntã, ci doar o petrecere de logodnã
þinutã în seara dinaintea nunþii, au venit peste 600 de
oaspeþi. Iatã familia mirelui oferindu-le viitorilor cuscri
preþul de mireasã. Mâine, mirele, împreunã cu familia sa,
duce mireasa la casa lui, unde va avea loc o altã petrecere,
adevãrata nuntã.
Toate rudele proaspãtului cuplu vorbesc romani, o
limbã consideratã strãinã în orice þarã. Aceastã limbã, cu
multele ei dialecte, precum ºi numeroasele tradiþii
strãvechi ºi obiceiuri de nuntã sunt moºtenirea unui popor
rãspândit pe tot globul, popor care nu are un teritoriu
naþional ºi nici un guvern propriu. Despre cine este vorba?
Despre rromi*.

Cine sunt rromii?
Dacã ar fi sã cãutãm originile lingvistice, culturale ºi
genetice ale rromilor, am ajunge în nordul Indiei, cu circa
1 000 de ani în urmã. În afara elementelor împrumutate în
ultimul timp, limba lor este fãrã îndoialã de origine
indianã. Nu se ºtie prea bine de ce au pãrãsit rromii Asia.
Unii erudiþi sunt de pãrere cã strãmoºii lor, artizani ºi
artiºti, au însoþit trupe de soldaþi care, în urma unor
conflicte militare, ºi-au pãrãsit patria.

Social
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Carmen State, povestea cutremurãtoare
care a mãcinat-o mai mulþi ani: “De ce
eu sunt þigancã ºi colegii mei, nu?”
Se spune cã de-a lungul vieþii, oamenii
trãiesc numeroase experienþe ca sã evolueze
din punct de vedere spiritual – desigur, dacã
îºi învaþã pe Pãmânt lecþiile primite.
Carmen State se numãrã printre cei care ºiau înþeles lecþia în cele din urmã: aceea de a
accepta cã s-a nãscut într-o familie de romi
ºi a duce o viaþã exemplarã. În urmã cu
câþiva ani, prezentatoarea TV a vorbit
despre experienþa ei ºi a povestit cum a
marcat-o în timpul copilãriei. Vã reamintim
cã regretata jurnalistã
Regretata jurnalistã s-a nãscut pe 21
octombrie 1967. ªi, cum chiar ea a
mãrturisit în timpul unui interviu,
Dumnezeu a vrut sã se nascã “într-o familie
de romi”.
“În ziua de 21 octombrie 1967,
Dumnezeu a vrut sã mã nasc într-o familie
de þigani. Aveam sã aflu acest lucru abia în
clasa I. Pânã atunci, am crezut cã sunt un
om ca toþi ceilalþi ºi cã nu existã diferenþe
prea mari între noi.
Am sãrit peste etapa «gradiniþã», pentru
cã romii nu pun preþ mare pe ºcoalã. În clasa
I, colegii mei au þinut sã-mi arate cã sunt

Feminismul rom existã!
Acum patru ani am întâlnit-o prima datã
pe Roxana. Roxana avea vârsta mea, era tot
de etnie romã, dar era dintr-o familie
tradiþionalã de zlãtari care se ocupase în
trecut cu prelucrarea aurului. La cei 25 de
ani era „oaia neagrã” a comunitãþii.
Protestase în nenumãrate rânduri, ani la
rând, ca sã nu fie mãritatã. Ori de câte ori
venea vreun bãiat sã o cearã de nevastã,
familia ei „cãdea de ruºine” cã fata lor are un
cuvânt de spus în faþa deciziei lor.
Între timp, ca sã suporte mai uºor
scandalurile de acasã, Roxana se pocãise. Sa gândit cã pocãinþa o va scãpa de cãsãtoria
impusã. Cu vremea, aºa a fost. Familia ei a
lãsat-o în pace, iar ea era singura fatã din
comunitatea ei care la 25 de ani nu era
mãritatã ºi nu avea copii.

altfel decât ei. «Þiganco!», îmi spuneau – le
rãspundeam: «Da’, tu eºti!»
În copilãrie m-a frãmântat întrebarea:
«De ce eu sunt þigancã ºi ei, nu?». Nimeni
nu a reuºit sã-mi explice pe înþeles.
Mai târziu, îmi creasem un obicei din a
participa la examene, concursuri cum ar fi:
ªcoala Popularã de Artã, Grupul Teatral
«Izvor». Într-o zi am citit un anunþ în ziarul

Voiam sã fac un spectacol despre
cãsãtoriile timpurii la romi, iar cel mai mult
mã interesau pãrerile fetelor când familiile
lor decid sã le mãrite. Dacã sunt împãcate cu
asta, dacã nu. De altfel ce poþi gândi la 1314-15 ani? Dacã te-ai nãscut într-o
comunitate tradiþionalã în care toatã lumea
se cãsãtoreºte la vârsta asta, nu chestionezi,
ãsta e firescul. Sã te opui, cum a fãcut
Roxana, e ceva ieºit din comun. Pentru toatã
lumea, era o „nebunã”.
Spre deosebire de ea, eu veneam dintr-o
familie în care nu se practica cãsãtoria
timpurie; ca majoritatea romilor, ai mei
pierduserã de mult ce se considerã a fi
„tradiþia”. Mã bucurasem de destulã libertate
din partea familiei ºi cred cã ºi d-asta m-a
impresionat viaþa plinã de restricþii a
Roxanei. În timp ce eu în clasa a IX-a

Ce mai pãstreazã românii în balcoane?Va
fi viralul anului 2018?

Fotografia incredibilã, distribuitã pe reþelele de socializare,
prezintã un cal legat de balustrada unui balcon din Floreºti,
relateazã stiridecluj.ro.
„A mers prinþul ºi a uitat sa plãteascã parcarea.. Asta a fost
soluþie de urgenþã… ori l-a pus sã stea de 6”, este una din
reacþiile postate la rubrica de comentarii
O nouã fotografie a stârnit amuzamentul internauþilor. Un
cal a fost fotografiat într-un loc mai puþin obiºnuit: balconul
unei case din Floreºti,situat la etajul 1. Nu stie clar cum a ajuns
animalul acolo, dacã a fost adãpostit în casã pentru a
supravieþui iernii ºi pur ºi simplu era scos la aer sau...cineva a
confundat grajdul cu balconul.

«Aven Amenta» (eram printre puþinii care
ºtiau în ce limbã este scris titlul): «angajãm
secretarã» ºi m-am prezentat (mã gândeam
cã eu o sã fiu singura care ºtie cum se scrie
corect ºi cã o sã am un rol de «consultant»),
dar oamenii m-au trimis acasã ºi mi-au zis:
«Învaþã sã baþi la o maºinã de scris,
însuºeºte-þi mai bine limba romani ºi
întoarce-te peste vreun an».

începusem sã chiulesc de la ore pentru cã aºa
era cool, Roxana mergea la ºcoalã pe ascuns,
ca sã nu creadã pãrinþii ei cã acolo o sã
întâlneascã un bãiat de care se va îndrãgosti,
cu care va fugi ºi le face mare ruºine printre
þigani. Le spunea cã se duce la adunarea
penticostalã. O prietenã romã care lucra la
Prefecturã îi servea mereu ca alibi, pentru cã
ai ei nu prea o lãsau sã plece de acasã
neînsoþitã de fraþii mai mari.

SUTE DE ROMI AU IEªIT ÎN STRADÃ, LA
ROMÂNEªTI. SCANDEAZÃ „JOS
BALASTIERELE” ªI SPUN RUGÃCIUNI

z Forþele de ordine s-au mobilizat
Ei poartã bannere pe care scrie: „Pãmântul cere ajutor!”,
„Ne pasã de viitor?”, „Refaceþi mediul înconjurãtor!”
Forþele de ordine s-au mobilizat pentru a evita orice fel de
incidente. La faþa locului sunt jandarmi ºi poliþiºti.
Protestatarii mai spun cã transportul greu le distruge
locuinþele, cã praful din zonã a devenit de nesuportat, iar
gropile rãmase în urma excavãrilor sunt adevãrate capcane
pentru copii.
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Pe scurt
UN SECOL TRÃIT ªI POVESTIT –
INTERVIU CU ACADEMICIANUL
CONSTANTIN BÃLÃCEANU STOLNICI

La 92 de ani, academicianul Constantin Bãlãceanu
Stolnici realizeazã radiografia societãþii româneºti ºi a
locului pe care l-au ocupat romii în cadrul acesteia.
Urmãriþi sâmbãtã o ediþie specialã a rubricii ”la un
ceai cu rom”, acasã la ultimul descendent al uneia
dintre cele mai vechi familii boiereºti din þara noastrã.
Tot sâmbãtã, aflaþi ce înseamnã sã vrei sã schimbi
lumea prin artã, dar ºi care sunt cele mai savuroase
preparate culinare din tradiþia romilor. Pe vãzute ºi pe
gustate! În plus, vã spunem de ce UNICEF recomandã
ca ultimul an de grãdiniþã sã fie obligatoriu, iar pentru
copiii din medii dezavantajate doi ani de educaþie
preºcolarã!

Trebuie sã mã vezi întâi ca pe un om
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O învãþãtoare din Abrud a reuºit
sã aplice cu succes modelul
finlandez în ºcoala la care predã
ªcoala Gimnazialã din
Abrud, o învãþãtoare a reuºit sã
transforme predatul într-o
veritabilã plãcere pentru elevi.
Stilul aduce mai degrabã cu
sitemul de învãþãmânt din
Finlanda, decât cu ceea ce se
întâmplã în România.
Liliana Mursã este profesor
Merito 2016, proiect care aduce
în atenþia românilor ”profesorii
exemplari, aceia care schimbã
Romania în bine pentru
eternitate”. În 2018 s-au împlinit
32 de de ani de când Liliana
Mursã îi învaþã lucruri noi pe
copii. Mai întâi pe elevii de
gimnaziu din Gârde-Bistra, un
sat din comuna Bistra. Apoi pe
copiii de la grãdiniþa ºi ºcoala
din Gura Roºiei, comuna Roºia
Montanã, ºi, din 2014, pe cei de
la ªcoala Avram Iancu din
Abrud.
Prima generaþie care a
preluat-o aici a ajuns în clasa a
IV-a. ”Vreau sã îi învãþ sã facã
faþã unor situaþii care vor apãrea
în viaþa lor. Trebuie sã ºtie din ce
sertãraº sã îºi ia noþiunea,
informaþia sau atitudinea, sau
abilitatea… Dacã ei vor ajunge
sã lucreze, indiferent unde, vor

lucra în grupuri de oameni ºi
acolo este nevoie sã coopereze,
sã se respecte, sã îºi exprime
ideile ºi pãrerile, ºi cam astea
sunt
metodele
mele”.

Planificarea lecþiilor se face în
funcþie de valori. ”În septembrie
am avut bunãtate, binele… în
octombrie am respectul. Le-am
pus aceste valori încã din clasa

pregãtitoare. Valorile sunt cele
care ne unesc ca ºi grup”, spune
Liliana Mursã, potrivit unui
reportaj realizat de Digi24 în
clasa acesteia din Abrud.

Biserica se implicã în proiectele de integrare socialã a romilor

Cerasela Bãnicã este coordonatorul unui fond
internaþional pentru minoritatea romã. Nu e ceea ce ºia dorit când era micã. ªi-a dorit atunci sã fie
fotbalistã. Acesta a fost primul ei vis. A jucat fotbal
pânã la 14 ani, când s-a îndrãgostit ºi a aflat cã bãieþii
nu sunt doar parteneri de fotbal. Apoi ºi-a dorit sã fie
profesor de istorie. Al treilea vis al Ceraselei a fost sã
devinã profesor de matematicã. ªi pentru cã iubea
matematica s-a gândit cã nici sã fii arhitect nu e un vis
de lepãdat. Ultimul ei vis a fost sã fie regizor. A dat
însã la drept cu gândul sã devinã procuror.
Cerasela e genul de persoanã pe care e foarte greu
sã nu o remarci atunci când intrã într-o încãpere. E
directã, curioasã, vorbãreaþã. Atunci când vorbeºte de
familia ei vocea-i devine caldã ºi uneori ochii i se
umplu de lacrimi. Când vorbeºte de pericolul
segregãrii în educaþie în vocea ei se simte revolta.
Cerasela este cea datoritã cãreia avem singura
evaluare a acestui fenomen al segregãrii la nivel de
cinci judeþe, o evaluare care a dus în 2016 la un al
doilea Ordin de Ministru în ceea ce priveºte
segregarea în ºcolile din România.
Mai toate proiectele în care a fost ºi este implicatã
sunt pentru comunitãþile de etnie romã. A lucrat la
Centrul European pentru Drepturile Romilor de la
Budapesta, la Agenþia Naþionalã pentru Romi, la
Centrul Romilor de Politici de Sãnãtate, la Asociaþia
Femeilor Rome din România, la Roma Education
Fund Romania, Agenþia de Dezvoltare Comunitarã
Împreunã. Cerasela a coordonat programe care
presupuneau accesul egal la educaþie pentru elevii
romi în risc de pãrãsire timpurie a ºcolii.

Consideraþi de mulþi hoþi sau
cerºetori, romii sunt pentru Biserica
Ortodoxã creºtini cã toþi ceilalþi. De
multã vreme, în cadrul Patriarhiei
Române se deruleazã programe
pastoral-misionare, social-filantropice
ºi educaþionale cu scopul integrãrii
romilor în societate, informeazã
TRINITAS TV. Una dintre cele mai
importante realizãri în acest sens este
numirea unui preot de etnie romã în
Bucureºti care sã se ocupe strict de
problemele acestora. Mai bine de 40
% dintre beneficiarii programelor de
asistenþã socialã ale Patriarhiei
Române sunt etnici romi. Patriarhia

Românã încã de dupã Revoluþie ºi-a
manifestat în mod egal grija faþã de
toate persoanele aflate în nevoi. La un
moment dat, atunci când a fost
necesar, am fãcut parteneriat cu
Ministerul
Educaþiei
ºi
Învãþãmântului ºi cu Organizaþia
Internaþionalã pentru Migraþie ºi neam implicat activ în tot ceea ce
înseamnã recuperarea familiilor de
romi. Adicã, pe de o parte, bãtrânii ºi
urmaºii celor care au fost deportaþi în
timpul celui de-al doilea rãzboi
mondial, pe de altã parte, tinerii care
nu aveau acces sau nu aveau
dezvoltatã apetenþa pentru studiu.

Jandarmeria Olt recruteazã SUTE de persoane pentru a deveni subofiþeri
Pentru anul de învãþãmânt
2018-2019,
Jandarmeriei
Române i-au fost aprobate în
vederea scoaterii la concurs
locuri pentru admitere la
instituþiile
de
formare
profesionalã iniþialã care
pregãtesc necesarul Ministerului
Afacerilor Interne, sesiunea II
admitere ianuarie 2019, dupã
cum urmeazã:

Numãrul
aprobate:

de

locuri

Învãþãmânt postliceal pentru
formarea
subofiþerilor,
învãþãmânt cu frecvenþã, durata
studiilor: 1 an
a) ªcoala Militarã de
Subofiþeri Jandarmi „Grigore

Alexandru Ghica” Drãgãºani –
350 locuri(din care 4 locuri
pentru romi ºi 2 locuri pentru
alte minoritãþi):
317
locuri
alocate
Jandarmeriei Române;
25 locuri alocate I.E.;
8 locuri alocate P.P.;
b) ªcoala Militarã de
Subofiþeri Jandarmi „Petru
Rareº” Fãlticeni – 350 locuri(din
care 4 locuri pentru romi ºi 2
locuri pentru alte minoritãþi):
335
locuri
alocate
Jandarmeriei Române;
15 locuri alocate I.E.;
a) sã aibã cetãþenia românã
ºi domiciliul în România;
b) sã cunoascã limba
românã, scris ºi vorbit;

c) sã aibã capacitate deplinã
de exerciþiu;ã nu aibã
antecedente penale, cu excepþia
situaþiei când a intervenit
reabilitarea;
i) sã nu fie în curs de
urmãrire penalã ori de judecatã

pentru sãvârºirea de infracþiuni;
j) sã nu fi fost destituiþi
dintr-o funcþie publicã sau sã
nu le fi încetat contractul
individual de muncã pentru
motive disciplinare în ultimii
7 ani.
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Senzaþia cã noi, þiganii, o sa fim goniti
din Romania

Deºi sîntem în al doisprezecelea ceas, mai avem încã
cîteva zeci bune de ani pînã cînd vom ajunge într-un punct
fãrã întoarcere.“
Mã hotãrãsc sã îi spun. Sã îi zic cît de adictivã este ºi
cît de fricã îmi e mie de orice lucru care îmi dã senzaþia cã
nu pot sã îl controlez. Mã trezesc povestin ºi nopþile mele
stranii cînd mã trezeam cu senzaþia cã noi tiganii o sa fim
goniti din Romania .
Sînt îndrãgostit praºtie din nou ºi habar nu am cum o sã
mã descurc cu asta.Apoi, încet-încet, a trebuit sã învãþãm
sã trãim în lumea realã. Lumea anilor ’90. O lume urîtã,
care m-a urîþit ºi pe mine. Încet, dar sigur. m învãþat cã
trebuie sã supravieþuiesc. Rasismul inpotriva romilor a
devenit din ce în ce mai strident, iar dezechilibrul dintre
realitate ºi lumea noastrã s-a accentuat. Îmi pot aminti cu
exactitate ºi acum, dupã mai mult de 25 de ani, în detaliu,
o mulþime de lucruri de atunci. Mirosuri, sunete ºi mai ales
imagin Am reuºit, cîþiva ani, sã scap de realitatea unei
Românii în prãbuºire liberã. O Românie pentru care noi
romii devenisem, brusc, strãinii M-am trezit deunãzi cu
senzaþia pentru prima oarã în foarte mulþi ani îmi este
teamã cã ne întoarcem la România anilor ’90.Va spun.

Noi, romii, ne iubim þara în fiecare zi
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Primul bãrbat de etnie romã din
România care cere repatrierea în India:
“Voi pleca acolo alãturi de fraþii mei”
Nascut si crescut in tara noastra, un
barbat de etnie roma cere repatrierea in
India. E o premiera absoluta, dupa ce
guvernul din New Delhi a anuntat ca va
recunoaste comunitatile romilor din
intreaga lume ca parte a diasporei
indiene.
Voi pleca in tara Muma, acolo alaturi
de fratii mei
Iti sare-n ochi de la o posta: are
geanta din piele de sarpe, costum elegant
si papion la gat! Nu putini ii stiu numele:
lui Ionel Sarac lumea-i spune…
AVOCATUL ROMILOR!
Ionel Sarac – Cunosc fiecare coltisor
al acestei institutii, aici ne gasim in
Tribunalul Cluj.
Isi face veacul pe holurile institutiei,
desi nu i-a fost dat sa ajunga magistrat!
Ani de zile si-a ajutat semenii care ajung
aici sa completeze formulare, dar… gata,
i-a ajuns! Ionel Sarac e primul rom care
cere repatrierea la… origini.
Ionel Sarac – Pot face dovada
faptului ca m-am adresat Ambasadei
Romane din India, asa rezulta din acest
memoriu si l-am rugat pe domnul
ambasador sa ia legatura cu autoritatile
indiene in vederea repatriarii mele pe
teritoriul Indiei.
Avocatul romilor e dispus sa renunte
la asa zisa cariera care l-a facut faimos,
doar ca sa vada Taj Mahalul!
Nu prea stie inca limba indiana, dar
este dispus sa invete. Mai mult, dupa ce
va deveni cetatean indian vrea sa ii
cheme pe toti romii din tara la el.
Pe Ionel Sarac il stie toata lumea care

paseste in Palatul de Justitie din Cluj
Napoca. Este un adevarat personaj: isi
face aparitia dimineata cu geanta din
piele de sarpe, un costum elegant si
papion la gat.
Ionel Sarac – Cunosc fiecare coltisor
al acestei institutii, aici ne gasim in
Tribunalul Cluj, dincolo de usa

respectiva este Judecatoria Cluj.
Unii sunt ajutati de el sa completeze
formulare, altii ajung pacaliti cu
titulatura lui de avocat. In realitate insa,
Ionel Sarac este un simplu om din popor,
care s-a saturat de viata din Romania si
acum vrea sa devina cetatean indian cu
acte in regula.

SÃ VORBIM DESPRE SÃNÃTATEA PE BUNE
La începutul anului 2018,
Asociaþia ABC-ul Nutriþiei a
iniþiat
proiectul
pilot
„Sãnãtatea pe bune”, prin care
80 de copii, pãrinþi ºi
profesori au participat la
sesiuni
interactive
de
informare pe teme de educaþie
nutriþionalã, emoþionalã ºi

Noi romii ne iubesc þara în fiecare zi. Cu bunele
ºi relele ei. ªtiu cã are culori minunate ºi multe pete de
gri. O iubim ºi suferim pentru ea. O iubesc
necondiþionat ºi nu accept sã privesc decât înainte.
Vreau mereu schimbare, creºtere, dezvoltare! Vreau
respect! Vreau sã rãmân aici, în þara mea! Eu îmi
iubesc þara în fiecare zi, chiar dacã uneori cad învins
de discriminare inpotriva poporului rom de saracia
fratilor meii romi (tigani ) de jignirile care ni se aduc
in fiecare zii de ingfare si de aroganta edililor de
romanii care ne considera persoane de mãna doa
sau secon -hand de abuzul autoritatilor care vad in
noii infractori ne dovediti ºi nu cetateni Europenii cu
drepturi si obligati si jur cã vor sa stea in Romania
Unde sã plec? Unde aº ºti sã trãiesc mai bine? Mã s
supãrã ignoranþa ºi prostia crasã. Mã omoarã
nepãsarea ºi rãutatea. De ce nu se înþelege cã respectul
pentru noi înºine, în toate momentele vieþii noastre, se
reflectã în respectul pentru întreaga societate? De ce
nu se înþelege cã acest respect începe sau chiar se
rezumã la faptele mãrunte de zi cu zi? Respectul este
cheia! Respectul pentru noi înºine ºi pentru toþi
ceilalþi.

sexualã implementate de
traineri specializaþi. Pentru a
continua
demersurile,
proiectul îºi va urma
traiectoria ºi în perioada
noiembrie 2018 - februarie
2019 la Clubul de Educaþie
Alternativã
ºi
ªcoala
Gimnazialã Petrache Poenaru.

Lucrãri ample ale APAVIL SA
APAVIL SA a desfãºurat ºi
în perioada 01 – 07 decembrie
2018 o activitate intensã în
municipiul Râmnicu Vâlcea, în
colaborare cu autoritãþile locale.
AVARII SOLUÞIONATE.
S-au remediat, în timp util,
pierderile de apã potabilã pe
strãzile: Aleea Rozelor, Bd. N.
Bãlcescu – SC Agrodor, Ion
Referendaru – Bl. I2 ºi Drumul
Gãrii nr. 17.
POMPE CURÃÞATE. S-au
curãþat manual ºi mecanizat
pompele din zonele: Arinilor,
Bd. Dem Rãdulescu, Goranu ºi
Bogdan Amaru.
P R O B L E M E
PUNCTUALE.
Au
fost
realizate o serie de lucrãri
punctuale:
• continuã lucrãrile de
extindere a reþelei de apã ºi
execuþie branºamente pe strada
Stolniceni;
• s-a asigurat asistenþã
tehnicã pe strãzile Feþeni nr. 1 ºi

Banu Mãrãcine nr.29;
• au fost executate 4
racorduri de canalizare PVC
Dn160 mm pe strada Carol I, Bl
L, sc. G ºi Bl. M, sc. A;
• a fost ridicat la cotã un
cãmin canalizare pe str. Henri
Coandã – Bl. R10;
• s-au refãcut cãminele de
canalizare menajerã pe str.
Calea lui Traian nr. 332;
• 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;
• au fost aduse la cotã
cãminele de canalizare menajerã
tasate/deteriorate.
REÞELE
DE
CANALIZARE MENAJERÃ
CURÃÞATE. S-a intervenit
pentru desfundarea, curãþarea ºi
spãlarea mecanizatã a reþelelor

de canalizare menajerã ºi a
gurilor
de
scurgere
la
urmãtoarele
adrese:
str.
Ostroveni – Bl. A27/3; str. Henri
Coandã – Bl. R10, Bl. S4; str.
Decebal – Bl. G153; str. Calea
lui Traian – Bl. S16, Bl. S23, Bl.
S16; str. Libertãþii – Bl. I3; str.
Gib. Mihãescu – Bl. S5, sc. A;
Bd. Tineretului – Bl. A12, sc. D;
str. Mihai Eminescu – Bl. B13,
sc. D ºi E; str. Luceafãrului – Bl.
A20, sc. A; str. Aleea Narciselor
– Bl. C28; str. I.C. Brãtianu – Bl.

A64, sc. A; str. Mãceºului nr. 10;
str. Dr. Hacman nr.105 BIS; str.
Nicolae Iorga – Bl. A27/1, sc. A;
str. Dacia – Bl. 84, Bl. C13.
CÃMINE CURÃÞATE. Sau verificat ºi curãþat manual
cãminele de canalizare ºi gurile
de scurgere pe strãzile: Aleea
Stejarului, Aleea Trandafirilor,
Aleea Teilor, Mihai Eminescu,
Luceafãrului, Aleea Zorelelor,
Aleea
Gladiolelor, Aleea
Panseluþelor, Tineretului, I.C.
Brãtianu.
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Suedia va fi obligatã sã plãteascã
circa 17 milioane de euro pentru
a despãgubi 4.741 de romi
z aceºtia erau incluºi întro bazã de date a poliþiei pe
care justiþia acestei þãri a
considerat-o ilegalã ºi discriminatorie, informeazã
agenþiile DPA ºi EFE.

Ghicitul in ibric in timp ce cafeaua se
fierbe
Cand cafeaua fierbe, persoana careia ii ghicim
trebuie sa se gandeasca la ce o intereseaza mai
mult. In timpul fierberii se formeaza in ibric o
multime de figuri pe care le putem usor distinge,
ca de exemplu :
- un deal, ceea ce inseamna ca persoana careia
ii ghicim va ajunge in scurt timp la o inaltime
financiara sau morala;
- o groapa, reprezinta un semn de decadere.
Daca langa groapa se formeaza puncte mici din
caimacul cafelei, inseamna ca aceasta persoana va
suferi pierderi financiare;
Daca in caimac se arata o persoana stand
culcata, inseamna ca o boala o pandeste;
O albina acoperita ca de fum, inseamna boala
pentru cel care i se ghiceste;
Albine multe, inseamna belsug;
Daca iese un cap de caine, inseamna ca
persoana careia i se ghiceste are un dusman foarte
inversunat.

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).
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.
Procurorul general a Suediei
a anunþat cã nu va ataca cu
recurs aceastã hotãrâre ºi a
apreciat în plus cã toþi cei

incluºi în acea bazã de date au
dreptul sã primeascã o
despãgubire chiar ºi mai mare
faþã de cea decisã de instanþã.
‘Sentinþa în apel are efecte
numai
asupra
celor
11
reclamanþi. Dar Procuratura
estimeazã cã din hotãrâre
rezultã cã toþi cei incluºi în baza
de date au dreptul la o
indemnizaþie de 35.000 de
coroane, întrucât nu se poate

evalua cât a cântãrit chestiunea
etnicã în fiecare caz în parte’,
explicã aceastã instituþie într-un
comunicat.
Prin urmare, guvernul
suedez va trebui sã plãteascã în
total circa 17 milioane de euro,
sumã consideratã istoricã de
ONG-ul Civil Right Defenders,
care a reprezentat reclamanþii în
instanþã.
‘Au fost supuºi unui abuz

grav ºi, cu toate cã este tardiv,
este pozitiv cã statul îºi asumã
în final responsabilitatea pentru
cele întâmplate’, menþioneazã
tot într-un comunicat directorul
executiv al acestui ONG,
Robert Hardh. De asemenea, în
opinia sa decizia procurorului
general de a nu înainta recurs ar
putea contribui la “restabilirea
încrederii între comunitatea
romã ºi poliþie”.
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HOROSCOP ÞIGÃNESC
PUMNAL – BERBEC: Ai de fãcut
multe alegeri în aceastã lunã. Credibilitatea
ta va fi pusã la încercare în cele 31 de zile
ale acestei luni speciale.
COROANÃ – TAUR: Concentreazãte mai mult pe viaþa de familie. Luna
decembrie este o lunã a reuniunilor, o lunã
în care familia primeazã.
SFEªNIC – GEMENI: Luna
decembrie este una extraordinarã pentru
tine dacã îþi propui sã le faci viaþa mai bunã
celorlalþi. Dar din dar se face Rai.
ROATÃ – RAC: Ai multe pe cap.
Banii reprezintã principala ta preocupare
în aceastã lunã. Ai mare grijã cum îi
foloseºti.
STEA – LEU: Cazi în tot felul de
capcane puse de aºa-ziºii prieteni. Este
momentul sã te redresezi din toate punctele
de vedere.
CLOPOT – FECIOARÃ: Luna
decembrie este una extrem de importantã
din punct de vedere sentimental. Ai mare
grijã cum realizezi comunicarea cu cei din
jur.
MONEDÃ – BALANÞÃ: Moº
Crãciun îþi aduce niueluºe. Poate cã e
timpul sã îþi asumi anumite greºeli din
timp.
CUÞIT – SCORPION: Multe greºeli
se plãtesc ºi ai parte de lecþii de viaþã
impresionante în luna decembrie. Pentru
tine este o lunã a curãþãrii sufleteºti, a
etapelor noi.
TOPOR – SÃGETÃTOR: Pleci la
drum cu multe frici, dar ele vor cãdea una
câte una. Continuã cu acelaºi entuziasm.
POTCOAVÃ – CAPRICORN: Nimic
nu se comparã cu o lunã în care familia îþi
este aproape zi de zi. Luna aceasta vei avea
parte de multe momente frumoase.
CUPÃ – VÃRSÃTOR: Visele tale
devin realitate. Primeºti cadouri de unde
nu te aºtepþi ºi ºanse noi de la viaþã de
neratat.
CAPELÃ – PEªTI: Concluziile pe
care le tragi nu te avantajeazã dacã vrei sã
faci pace cu adevãrat cu cei dragi þie. E o
lunã a împãcãrilor, deci fii mai bun.
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Dragoº Bucur a vorbit despre
procesul de adopþie al fiicei sale
Dragoº Bucur ºi Dana Nãlbaru sunt
unul dintre puþinele cupluri de vedete
de la noi care, deºi au propriii copii, au
decis sã mai înfieze unul. Cei doi au
adoptat o fetiþã de etnie romã, pe nume
India Roxana.
Dragos Bucur a dezvãluit amãnunte
mai puþin ºtiute despre ceea ce
presupune procesul de adopþie în
România. Actorul a explicat totodatã ºi
care sunt motivele pentru care s-a dus
vestea cã este un proces dificil: „Existã
discriminare în România. ªtiþi cã fetiþa
noastrã mijlocie, India Roxana, este de
etnie romã. În timpul procesului de
adopþie existã întâlniri de grup la care
vin mai multe familii ºi discutã. Din 12
familii, 11 nu voiau sã audã de un copil
de etnie romã. Nu cã nu voiau sã
adopte, nu voiau sã audã. Au scris pe
hârtie cã nu vor copil de etnie romã. Mi
se pare o oglindã a societãþii noastre,
are legãturã cu etnia, cu orientarea
sexualã, cu alegerile religioase.

Ortelec este cartierul-sat al Zalãului pe care
bogaþii il fac fifty-fifty cu sãracii
Cartierul zãlãuan Ortelec este una
dintre cele mai problematice zone din
Zalãu. Aici locuiesc, pe de-o parte, oameni
bogaþi, care au ales sã se aºeze într-o zonã
liniºtitã ºi sã se fereascã de aglomeraþia
din oraº, iar pe de altã parte în Ortelec îºi
duc veacul zeci de familii care trãiesc în
sãrãcie. Ortelec este cartierul în care clasa
de mijloc e lipsã, iar discrepanþa între
bogaþi ºi sãraci este mai evidentã ca în alte
pãrþi ale Zalãului. Lângã o vilã
impunãtoare, o cocioabã din lut cu o curte

TREI POVEªTI ªOCANTE din cel mai PERICULOS
cartier din România

Ce mi-s romi, ce mi-s þigani …
M-am hotãrât sã prefaþez textul ce
urmeazã cu versurile de mai sus, din
urmãtorul motiv: Se citeºte îngrijorãtor de
puþin, drept urmare textul, oricât de bine ar fi
el scris, are zero ºanse sã fie lecturat de cei pe
care-i vizeazã. Poate cã versurile le vor stârni
întrucâtva curiozitatea, cunoscut fiind faptul
cã mulþi dintre romi sau þigani au darul
improvizaþiei ºi posedã remarcabile însuºiri
de lãutari.Ceea ce trebuie sã recunoaºtem cã
nu-i de ici-de colo. Pentru cã eu cel puþin, nu
am ºtire sã existe o altã seminþie care sã
îmbine în textura sa lãuntricã trãsãturi atât de
contradictorii: forþa barosului ºi gingãsia
viorii, patima dragostei ºi cruzimea
rãzbunãrii, imensele bogãþii deþinute de
câþiva dintre ei ºi sãrãcia lucie a celor mulþi,
indisciplina socialã datoratã dorului atavic de
hoinãrealã ºi stricta disciplinã tribalã etc.
Cu certitudine cã asemenea trãsãturi
surprinzãtoare au captat interesul unor mari
scriitori din literatura românã ºi universalã:
Ion Budai Deleanu, B.P.Hasdeu, Gala
Galaction, Puºkin, Prosper Mérimée, Maxim
Gorki, pentru a numi doar câþiva dintre cei
care cu înzestrarea lor artisticã au creionat
figuri memorabile de eroi.

Numele
cartierului
Ferentari din Capitalã vine de
la faptul cã în zonã, în timpul
lui Alexandru Ioan Cuza, au
fost împroprietãriþi soldaþii
pedestri din Armatã care mai
erau numiþi ºi “ferentari”.
Codul de onoare al militarilor a
fost înlocuit peste 150 de ani
cu cel al clanurilor interlopeÎn
perioada interbelicã, regiunea
din Sudul Bucureºtiului avea
un aer idilic burghez. Apoi, a
fost transformatã de comuniºti
într-o zonã muncitoreascã.
Încetul cu încetul aici au fost
mutaþi uneori cu forþa membrii
ai comunitãþii rrome. Spre
sfârºitul anilor ’80 – începutul
anilor ’90 boema mahala s-a

transformat într-un adevãrat
ghetou. Acum, clanurile ºi
gãºtile de cartier fac legea
printre blocurile în care trãiesc
oameni certaþi cu legea, dar ºi
mulþi tineri oneºti care vor sã
plãteascã o chirie micã. În zona
care a luat numele bravilor
soldaþi ai lui Alexandru Ioan
Cuza, copii nu învaþã istoria
României, ci pe cea a fraþilor
Cãmãtaru, cei mai temuþi
interlopi
din
Capitalã.
Evenimenul zilei vã propune
trei poveºti, din trei perioade
diferite ale Ferentariului,
considerat cel mai periculos
cartier din România.PRIMA
POVESTE. DOUÃ DESTINE
PE ACEEAªI STRADÃ.

micã, în care doi bãtrâni îºi duc veacul.
Pentru cei avuþi, cartierul Ortelec a
fost o posibilitate de a-ºi construi vile mai
aproape de naturã. “nsã, sunt multe ºi
minusurile cartierului-sat.
Paul Maghiu, purtãtorul de cuvânt al
Citadin, spune cã cei de la ecarisaj
adunã cei mai mulþi câini vagabonzi din
Ortelec, de pe strãzile Bujorilor ºi
Cetãþii. Cu toate acestea, seara, dupã ora
19.00, este o aventurã încercarea de a
traversa cartierul pe jos.

Sãrãcia, cel mai mare risc cu care se confruntã România
Comisia Europeanã (CE) a
adresat, în recomandãrile specifice
de þarã, un avertisment României
privind riscul foarte ridicat de
sãrãcie sau de excluziune socialã.
“Familiile cu copii, persoanele
cu dizabilitãþi, romii ºi populaþia
ruralã sunt în mod special afectaþi.
Inegalitãþile
ridicate
privind
veniturile persistã, pe fondul
impactului scãzut al facilitaþilor
fiscale”, se aratã în recomandãrile
specifice de þarã publicate de
Executivul comunitar, recomandãri
care ar urma sã fie adoptate de
Consiliul Uniunii Europene.
Indicatorul social de referinþã,
folosit pentru calcularea celor mai
importante beneficii sociale, nu a
fost actualizat din 2008. Legea
venitului minim de incluziune, care
ar fi trebuit sã intre în vigoare în
2018, a fost amânatã cu mai mult de
un an. Legea ar fi îmbunãtãþit
acoperirea ºi adecvarea asistenþei
sociale, considerã forul comunitar.
Conform datelor Eurostat, peste
o treime din populaþie era supusã
riscului de sãrãcie ºi excluziune
socialã în trei state membre din
Uniunea Europeanã: Bulgaria
(40,4%), România (38,8%) ºi Grecia

(35,6%).
“Piaþa muncii se înãspreºte în
urma creºterii angajãrilor, odatã cu o
reducere a forþei de muncã din cauza
emigraþiei ºi a îmbãtrânirii
populaþiei. În acelaºi timp, România
are un potenþial substanþial de forþã
de muncã nefolositã ºi câteva
grupuri, cum ar fi tinerii, romii,
ºomerii pe termen lung ºi persoanele
cu dizabilitãþi se confruntã cu
dificultãþi în accesarea pieþei
muncii”, apreciazã Executivul
comunitar.
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Sã halim bine
Fripturã þigãneascã
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Unei fetiþe românce de 12 ani i
s-a fãcut rãu la ºcoalã, în Italia
La spital s-a descoperit
cã e însãrcinatã

Friptura tiganeasca este o mancare de carne
delicioasa si traditionale. Se taie ceafa de porc in
felii si se pune la marinat peste noapte in lapte si
usturoi.

Ingrediente
1 kg ceafa de porc
4 catei mari de usturoi pisati
300 ml de lapte
boia de ardei
maghiran
sare
piper

Mod de preparare
Friptura tiganeasca este o mancare de carne
delicioasa si traditionale. Se taie ceafa de porc in
felii si se pune la marinat peste noapte in lapte si
usturoi. Bucatile de carne sa fie acoperite cu
lapte.
A doua zi,se sterge carnea cu prosoape
absorbante de unica folosintese si se adauga
condimentele.
Se pun bucatile de carne in tava. Cand s-au
rumenit pe amandoua partile se adauga apa
calda in tava.
Se tin la cuptor si se mai adauga apa daca
este necesar.

Dicþionar româno-rrom
Abecedari s.m.- abecedar;
abecedari nevo/neo - abecedar nou
abiau s. m.- petrecere.
aburos oja (aburo) s. m. - abur;
o paji kerla aburos (o pai cãrei aburo) - apa face
abur.
acana – adu acum
acareto - s.m.- acaret.
achar vb. tr.- cheamã;
achar Ies! - cheamã-l!
achor s.f.- nucã
achorengo - de nuci
achorin s.m.- nuc (pom).
acordeono s.m.-acordeon;
o dad ghilabalas le acordeo-noscoste - tata cântã
la acordeon.
acvario s.m -acvariu. adicã adu. adicã.
aero s.m.- aer.
aghes adu - azi, astãzi
aghesireat - azi-noapte.
agrafa s.f. - agrafã.
ah inten ah! aide interi - haide! aide.’
Oeacana! - Haide! Au venit acum!
ajutiu vb. refl. - ajut
amendisar-les - amendeazã-l

O fetiþã româncã de 12 ani a cãzut în
clasã, la ºcoalã, în Italia, dupã ce i s-a fãcut
rãu. Profesorii au chemat imediat salvarea
ºi copila a fost dusã la spital. Acolo,
medicii au descoperit cã micuþa e
însãrcinatã.
Medicii au chemat imediat asistenþii
sociali, care au luat legãtura cu rudele fetei.
Bunicii ei, un bãrbat în vârstã de 54 de ani
ºi o femeie de 56 de ani, români romi, au
sosit într-un suflet. Sunt pãrinþii tatãlui
copilei, care însã nu a recunoscut-o
niciodatã. Ei o cresc ºi au avut grijã sã o
trimitã la ºcoalã.
Ea a fost logoditã de bunici cu un
adolescent de 19 ani, alãturi de care trãia la
Bari, în casa pãrinþilor tatãlui ei. Daniel
Tomescu, liderul comunitãþii rome din
capitala Italiei, a încercat sã explice
situaþia: “Nu e vorba de niciun act de
violenþã. Este o relaþie ca orice relaþie de
iubire, face parte din cultura comunitãþii
noastre. De aproape un an cei doi trãiesc
împreunã, au fãcut ºi petrecere de
logodnã”.

Din nefericire, mama micuþei e
internatã în spital, unde se luptã cu o
tumorã gravã, astfel cã legal ea nu are
niciun aparþinãtor. Situaþie în care

Traficul de copii, „meserie” cu acte în regulã

Traficul de copii a devenit, în
ultimii ani, o industrie cu profit de
zeci de milioane de euro. Sute de
copii din comunitãþile de romi din
România cad pradã traficanþilor care
îi exploateazã sexual, la cerºit sau îi
pun sã comitã diverse infracþiuni în
þãrile din vestul Europei. Uneori,
copiii sunt exploataþi de rude
apropriate sau chiar de proprii pãrinþi.
Dacã în judeþul Gorj, pãrinþii îºi
exploateazã proprii copii, în Þãndãrei
ºi în împrejurimile Craiovei, copii
cad victime grupãrilor infracþionale
specializate pe cerºetorie ºi
prostituþie.

Copiii familiei Balotescu îºi
petrec viaþa cerºind
În comunitãþile de romi din
România, copiii ajung victime ale
traficanþilor, care îi exploateazã sexual
sau îi transformã în cerºetori ºi
delincvenþi în Europa de vest.
Exploatarea copiilor de cãtre grupuri
criminale sau chiar de propria familie
reprezintã o afacere uriaºã cu un profit
pe mãsurã. Dupã amiaza, copiii familiei
Balotescu nu mai “lucreazã”, au
terminat cu cerºitul ºi sunt liberi sã
alerge prin buruienile de lângã calea
feratã, în spatele unei fabrici din Târgu
Jiu, unde familia locuieºte.
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serviciile sociale din Bari au internat fata la
secþia de Obstreticã ºi au deschis o anchetã.
Tribunalul de Minori va decide ce se va
întâmpla cu ea când va fi externatã.

Traficatã de þigani, „miluitã”
de primar

O femeie traficatã a rãmas ºi fãrã casã dupã ce
familia primarului i-a luat-o pentru a deschide un
magazin
O persoanã cu dizabilitãþi din Hruºova,
Criuleni, timp de mai mulþi ani, a fost traficatã de
persoane de origine romã în Ucraina ºi Federaþia
Rusã unde a fost obligatã sã cerºeascã. Mai nou, a
fost folositã în scopuri meschine de familia actualei
primãriþe din Hruºova, aceasta ajungând parte întrun litigiu în care este acuzatã de înstrãinarea unui
imobil aflat în proprietatea statului.
Cu Tatiana Deliu, în vârstã de 40 de ani,
întoarsã recent din Rusia, ne-am întâlnit în casa
pãrinteascã a lui Ion Cotovici, soþul primãriþei de
Hruºova, Parascovia Cotovici. O clãdire goalã, cu
douã etaje, în care i s-a oferit o camerã dupã ce i-ar
fi vândut familiei primarului propria casã. O gãsim
în frig, cu geamurile acoperite, alãturi de un
încãlzitor electric pe care îl conecteazã pentru scurt
timp seara.
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