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V
ăd cum se distribuie masiv o fotografie și toată lumea
râde până rămâne fără aer. “S-a măritat țiganca”, “așa
se poartă, e cu model”, “jeguri penale” sunt doar

câteva dintre comentariile lăsate la poza asta.

D
ragii si dragile mele, aveți în fața voastră sărăcia
moștenită. Două copile sărace, din părinți săraci, din
bunici săraci ce vor naște prunci veșnic săraci, așa

cum se întâmplă pe la noi. Români și țigani deopotrivă. Așa
arată sărăcia... Mulți nu aveți de unde să o cunoașteți pentru
că ați fost crescuți în boluri de cristal, iar acum, imaginea asta
grotească vă amuză, pentru că nu știți cum e să fii în pielea
unui om sărac. Nu vreți nici măcar să vă imaginați cum este
să nu ai apa caldă la nas, căldură iarna și mâncare bună la
orice oră din zi sau din noapte. Tot ce este altfel față de viața
voastră roz luați în batjocură, pentru că e mai simplu decât să
ajutați. Iar asta este atât de trist...

N
iciun om nu își dorește să mănânce cartofi o viață
întreagă, sau să fie afundat până la genunchi în noroi,
chiar în ziua nunții sale. Niciun om nu își dorește să

adoarmă flămând sau să își privească părinții murind pentru
că nu au bani de medic. Dar voi nu aveți de unde să știți, sau
cum să înțelegeți ce se întâmplă în jurul vostru dacă priviți
prin ochelarii de cal ce vă arată doar ce viață bună aveți voi!

C
asă de piatră, să ai noroc și fericire! La fel și toți cei ce
te înțeleg! Iar celor ce te iau în batjocură, le doresc să
nu aibă nici măcar o zi viața și chinul tău, și mai ales,

le doresc să li se lumineze mintea!

Alexandru Diamant

EDITORIAL

Groapă comună
descoperită pe locul
unui fost lagăr de
concentrare nazist

Manele
sârbești 
la Vâlcea
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R.Ioanid, despre Holocaust în
România: Vorbim de trei categorii
de oameni - evrei, romi şi
neoprotestanţi. Muzeul românesc
trebuie să spună o poveste

Atunci când discutăm despre
Holocaust în România, noi discutăm
despre trei categorii de oameni – evrei,
romi (25.500 de romi deportaţi), membrii
ai bisericilor neoprotestante (batişti,
adventişti, martorii lui Iehova, sistematic
persecutaţi de Ion Antonescu). De altfel,
alături de evrei, aceste două categorii –
romii şi neoprotestanţii – îşi vor găsi locul
în acest muzeu al istoriei evreilor şi al
Holocaustului. Am să vă spun ceva
interesant şi trist, în acelaşi timp: în
România au fost evrei care nu au vrut ca
la Monumentul Holocaustului din
Bucuresti să fie reprezentanţi romi. Nu e
corect aşa ceva. Eu m-am opus acestei

perspective“, susţine Radu Ioanid.

Pe scurt

Am fost intr-un scurt
concediu . Care m-a adus cu
picioarele pe pamant – desi,
paradoxal, am fost mai mult
cu picioarele plutinde,
inotand si visand. Nu despre
eternele mele foste povesti .
Voiam doar sa va intreb ce
mai inseamna vacantele
pentru voi.Cred ca
adevaratele vacante nu se
dezlantuie atunci cand iti iei
concediul legal. Adevaratele
vacante apar cand fugi niste
zile, invoindu-te cu obrazul
roscat de jena minciunii pe
care o indrugi,colegilor
prietenilor  ca  tu ai avut un
concediu de vis hohaa

Vacanta adevarata e cea

in care fugi direct din tihna
canapelei tale, intr-o
spontaneitate socant de
proaspata, intr-un loc despre
care, cu cateva ceasuri mai
devreme, nici nu stiai ca
exista. Vacanta incepe cu
linistea lenevoasa de vineri
seara, pentru ca vineri
noaptea tu si prietenii dragi
sa va decideti, tulburator de
subit, sa fugiti a doua zi in
Grecia sau la Bulgaria  sau
Costinesti  sau  la 2 Mai.Nu
mi-am mai planificat de mult
o vacanta…disperata mea
vacanta a fost, pana la urma,
timida, stinghera, ostenita de
asteptari. In rest, nu-mi
amintesc de prea multe

strategii inainte de a evada
undeva. Totul a fost impuls,
fuga  astept mereu, cu
gandurile brambura Nu pe

cele pentru care a trebuit sa
cer permisiunea pe o foaie cu
marginea indoita, cu “va rog
sa binevoiti a-mi aproba”.

Un voluntar care se ocupă de copiii
de etnie romă din Baia Mare spune că a
primit telefoane de la instituţia de
învăţământ unde trebuie să înveţe 12
elevi, prin care i s-a cerut ca micuţii să fie
duşi la şcoală abia marţi, 10 septembrie,
sau miercuri. Motivul ar fi fost evitarea
unei revolte a celorlalţi părinţi când o să
îi vadă.

Claudia Costea este un voluntar
dedicat comunităţii rome. În perioada
vacanţei de vară, cu sprijinul altor
voluntari, aceasta a făcut lecţii cu mai
mulţi elevi dintr-o comunitate săracă din
oraşul Baia Mare. Mai mult, înainte de

începerea anului şcolar, le-a cumpărat
necesarul pentru şcoală. Cu câteva zile
înainte de primul clopoţel, ea a fost
sunată de către reprezentanţii şcolii unde
urmau să înveţe 12 copii din Pirită, una
dintre pungile de sărăcie ale
municipiului Baia Mare, şi a fost rugată
să nu ducă micuţii la festivitate.   „Ieri
(n.r. - 6 septembrie) două telefoane, azi
unul din şcoala unde urmează să înceapa
12 copii din Pirita clasa pregătitoare, prin
care sunt rugată frumos să nu aducem
copiii de luni, ci doar de marţi-miercuri,
să nu se revolte părinţii celorlalţi copii
când o să-i vadă, pe ei şi pe părinţii lor.

Mesaje primite de un voluntar care îngrijeşte copii romi săraci:

„Am fost rugaţi să 
nu-i aducem de luni la
şcoală, să nu se revolte
părinţii celorlalţi elevi“

Vacanţele spontane
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Ladislau Boloni e un om extrem de
ocupat şi într-o pauză competiţională
cauzată de meciurile echipelor
naţionale. Iar asta pentru că munca lui
la Antwerp e nonstop! Probabil, de
aceea, a şi reuşit să facă dintr-o echipă
nou-promovată, în momentul în care a
preluat-o în iulie 2017, una care s-a
calificat, ulterior, în cupele europene.
A ratat însă accederea în grupele Ligii
Europa, după o „dublă“ dramatică în
faţa olandezilor de la AZ Alkmaar.
Când e întrebat ce s-a întâmplat, deşi
au trecut vreo trei săptămâni de atunci,

se rezumă la un răspuns scurt,
precedat de un râs amar: „Eh! Asta e.
Antrenorul a fost prost“.   „Adevărul“:
V-am sunat ca să vă întreb părerea
despre meciurile naţionalei…
Ladislau Boloni: Dar să ştiţi că n-am
apucat să văd meciul cu Spania. Din
ce am citit în presă însă, scorul final n-
a reflectat realitatea din teren, în
sensul că Spania ar fi trebuit să câştige
mai clar. Ceea ce e puţin trist.   Apoi,
duminică, am jucat cu Malta, la
Ploieşti. S-a terminat 1-0 pentru
România. Ah, e bine atunci, e victorie. 

EXCLUSIV Boloni, scârbit de
ce se întâmplă în România:
„De asta suntem consideraţi
ţiganii Europei!“

Romii veniţi în vacanţă la
Timișoara se fură între ei.
Fenomen incredibil cu mașini
de lux în trafic

Situație incredibilă în luna august, la
Timișoara. O mulțime de cetățeni de
etnie romă au fost fotografiați în trafic în
timp ce circulau fără plăcuțe de
înmatriculare. Explicația? Și le fură unii
altora pentru a se șicana, iar polițiștii au
înregistrat până acum zeci de plângeri la
toate secțiile de poliție din oraș.

În ultimele săptămâni, timișorenii
aflați în trafic au fotografiat o mulțime de
mașini de lux, circulând pe străzile din
oraș fără plăcuțe de înmatriculare. Șoferii
surprinși în aceste imagini? Cetățeni de
etnie romă veniți în Timișoara, în luna
august, pe perioada vacanței

Sația a apărut, spun surse din cadrul
poliției, după ce romii au început să își
fure unii altora numerele de pe mașini
pentru a se șicana. Numai în luna august
polițiștii de la toate secțiile din oraș au
preluat zeci de plângeri de la romi care au
rămas fără plăcuțe de înmatriculare.

Păgubiții nu au tras însă bolizii pe
dreapta pentru a aștepta ca problema să
fie rezolvată și circulă fără jenă prin oraș,
deși mașinile lor nu au plăcuțele montate.

1. Am vorbit cu 2 directori de şcoli.
Ambii super deschişi la cap, o plăcere să
discuţi cu oameni care chiar îşi doresc să
aibă un impact în viaţa elevilor lor. Nici
o faţă acră, nici o cerere tâmpită aproape
îmi venea să mă ciupesc că visez. Cred
că comunitatea din Jilava are cea mai
mare nevoie de ajutor şi cel mai probabil
ne mutăm acolo. Trebuie să avem o
discuţie cu voluntarii dar soluţia
alternativă este şi mai departe şi
problemele sunt mai puţine. Este la 12
min de condus de Şcoala 136 aşa că
putem să aducem şi o parte sau poate toţi

copiii care nu vor intra în viitorul
program al minunatului primar de la
sectorul 5. 2. Am început şi discuţiile de
cumpărat Casa Bună - vedeţi postarea
precedentă. Sper să le finalizez până
săptămâna viitoare şi să ne putem
permite preţul. Cu un apartament sus
pentru nevoile de cazare dar şi spaţiu jos
pentru minim 30 de copii care pot să
facă teme. Avem şi o curte destul de
generoasă unde se pot descărca energiile
adesea nebănuite ale copiilor.  3. Am
vorbit cu câteva zeci de oameni care m-
au sunat să mă încurajeze. Ne organizăm

pentru campania anti-tâmpiţi la primărie
şi sper ca de la anul să avem o pauză
lungă de PSD atât în sectorul 5 cât şi în
Bucureşti.

Ce se va întâmpla cu copiii din Ferentari după ce primăria Sectorului 5 a
blocat activitatea ONG-ului lui Valeriu Nicolae
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Pastrarea identitatii si

traditiilor minoritatii rome

este strans legata de pastrarea

portului traditional. Din

pacate, in ziua de astazi

portul traditional nu este

acceptat de societatea

romaneasca in general. A

purta haine care te disting ca

rom inseamna a te transforma

intru-un magnet pentru

priviri rau voitoare si

discriminare.

Pentru barbati de obicei

nu exista o imbracaminte

traditionala. Unii barbati

poarta palarii sau mustati

mari. La ocazii deosebite,

barbatii romi poarta un

costum bun, deseori viu

colorat. Prin urmare, barbatii

romi nu sunt in mare pericol

de a fi discriminati datorita

portului lor. Pentru femei,

lucrurile sunt total diferite.

Romanca tipica poarta

fusta lunga, din mai multe

straturi si bogat colorata,

cercei mari, parul lung,

impletit si uneori o floare in

par. Traditia roma este ca

picioarele unei femei nu

trebuie sa se vada; de altfel,

intreaga parte inferioara a

corpului unei femei este

considerata impura.

Incalcarea acestui principiu

este foarte grava, deci fuste

lungi trebuie purtate

intotdeauna. Romii poarta

deseori rosu, deoarece

aceasta culoare este

considerata norocoasa

(probabil datorita credintei

stravechi ca sangele este

sursa vietii si vitalitatii).

Cu exceptia culorilor, o

femeie nu are o garderoba

prea variata. Traditia spune

ca o femeie maritata trebuie

sa poarte un batic pe cap

pentru a arata acest lucru.

Portul tradițional al minorității
rome, în pericol

Un rom s-a oprit cu BMW-ul pe
o banca din centrul Timișoarei.
Nu are permis

Dosar penal pentru conducere fără

permis pe numele unui tânăr rom în vârstă

de 19 ani. El a fost prins că șofa fără permis

după ce a urcat cu BMW-ul pe o bancă din

centrul Timișoarei.

Tânărul în vârstă de 19 ani circula pe

strada 20 Decembrie 1989, miercuri după-

masă, venind dinspre Piața Iancu Huniade

spre bulevardul C.D. Loga, la volanul unui

autoturism BMW cu volan pe dreapta

Nu a adaptat viteza, spun polițiștii, și a

scăpat mașina de sub control. Autoturismul

a sărit peste trotuar și s-a urcat pe una dintre

băncile amplasate la marginea aleii din

spatele Castelului Huniade.

Polițiștii de la Compartimentul de

Analiză şi Prevenire a Criminalităţii

Suceava, împreună cu vechiul lor

colaborator în acțiuni caritabile,

englezul Brian Douglas, au ajuns în

ultimele zile   cu ghiozdane echipate cu

penare şi rechizite la copii din medii

defavorizate.

Ghiozdane și rechizite au fost oferite

copiilor dintr-un cătun izolat și

neelectrificat din comuna Stroieşti, dar

şi copiilor identificaţi la munca

câmpului alături de părinţii lor pe

terenurile cultivate din apropierea

satului. Totodată s-au purtat discuţii cu

părinţii pentru ca aceştia să

conştientieze importanţa frecventării

cursurilor şcolare de către copii şi

importanţa educaţiei pentru dezvoltarea

acestora.

De la Stroiești, polițiștii au mers cu

alte 30 de ghiozdane la Șcheia, la copiii

din comunitatea de romi din această

comună. Acestora, dar mai ales

părinților, li s-a explicat cât de important

este ca cei mici să meargă la școală.

Polițiștii au împărțit ghiozdane copiilor
dintr-un cătun izolat și romilor de la Șcheia
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Privește-mă așa cum sunt

Gala Femeilor Rome reprezinta un
mesaj de incurajare, de vizibilitate, de
implicare constanta a femeilor rome in
viata publica. Prin intermediul acestui
eveniment, organizatorii ofera premii si
distinctii in semn de recunostinta si
apreciere fata de femeile rome, care s-au
remarcat prin activitatile lor in beneficiul
comunitatilor de romi, dar si a societatii
romanesti. In ultimii doi ani, 32 de femei
rome au fost premiate in cadrul Galei
Femeilor Rome, in cele 10 categorii si
subcategorii de premiere din domeniile:
educatie, sanatate, politici publice,
munca, justitie, cultura, dezvoltare
comunitara, mass-media si un premiu de
popularitate.

Anul acesta Gala Femeilor Rome s-a
aflat sub semnul Luptei Impotriva
Violentei Femeilor si in acelasi timp
incurajeaza si implica deopotriva femei si
barbati pentru a creste conditiile de
afirmare a femeilor rome in spatiul

public.

Flash

Arheologii au descoperit o groapă
comună pe locul unui fost lagăr de
concentrare nazist din Republica Cehă, a
anunţat miercuri Muzeul culturii rome,
preluat de dpa.

În groapa comună de la lagărul de
concentrare Lety au fost găsite rămăşiţe
pământeşti de adulţi şi copii romi datând
din 1943, a precizat Muzeul, menţionând
că a fost prelevată o mostră de ADN de
la o femeie îngropată în locul respectiv
pentru a i se confirma identitatea, prin
comparaţie cu ADN-ul rudelor acesteia.

În lagărul de la Lety, înfiinţat în 1940
în timpul ocupaţiei naziste a teritoriului
ceh şi care a funcţionat până în 1943, au
fost internaţi în special membri ai
comunităţii rome, dintre care peste 300
au murit ca urmare a condiţiilor
inumane. Alte sute de romi de la Lety au
fost deportaţi ulterior la Auschwitz, unde
au fost ucişi.

În anii 70, în apropiere de situl
fostului lagăr a fost construită o mare
fermă de porci, închisă anul trecut în
urma unor ample proteste.

Republica Cehă: Groapă
comună descoperită pe
locul unui fost lagăr 
de concentrare nazist

Dacă ai între 18 și 35 ani,
ești de etnie romă, locuiești în
București sau județul Ilfov,
poți beneficia de un curs de
perfecționare gratuit -
C O M P E T E N Ț E
ANTREPRENORIALE- în
perioada 09.09.2019-
22.09.2019.

Asociația RROMSPORT
organizează în București,
Splaiul Independenței nr. 290,
sector 6, Corp P13-14, în
incinta Politehnica, 3 grupe de
curs (80 participanți) de
C O M P E Ț E N T E
ANTREPRENORIALE în

cadrul proiectului ” StartUp
Egal” cofinanțat de
M I N I S T E R U L
TINERETULUI ȘI
SPORTULUI la Concursul
Național de Proiecte pentru
Tineret 2019.

Absolvenții obțin certificat
de competențe antreprenoriale
emis sub tutela Autorității
Naționale pentru Calificări și
Ministerele Muncii și
Educației. Certificatul este
recunoscut în Uniunea
Europeană.

Certificatul vă poate fi
necesar pentru:

• proiectele finanțate din
fonduri europene;

• în activităţi de
consultanţă pentru
antreprenoriat;

• în livrarea de cursuri în
domeniul competenţelor
antreprenoriale;

• puncte/credite
profesionale pentru profesiile
în care acestea sunt necesare

Acte necesare pentru
înscriere:

• Diploma 8 clase(copie);
• C.I. (copie);
• Certificat naștere(copie).

Curs de Competenţe Antreprenoriale gratuit
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Decalajul educaţional din România
nu este rezultatul „Culturii rome”, ci mai
degrabă al sărăciei extreme, dublate de
indiferenţa sistemului. Obstacolele care
limitează accesul la educaţie ţin în
principal de lipsa banilor pentru
rechizite, uniforme şi încălţăminte, şi
chiar pentru „pacheţelul de acasă” sau
pur şi simplu pentru transportul copiilor
până la şcoală. Nu în ultimul rând există
şi numeroare cazuri de marginalizare din
partea dascălilor Bucuria copiilor este
foarte mare, întrucat mulţi dintre ei n-au
avut pînă acum un ghiozdan adevărat pe
data de 09  septenbrie o sa mearga .la
şcoală cu genţi vechi, abandonate de
adulţi, sau cu pungi de plastic. Pentru
mămicile care au cîte trei, patru copii de
trimis la şcoală,fara ghiozdane” Fără
îndoială că prejudecăţile şi discriminarea
romilor contribuie foarte mult la
marginalizarea lor. Cu toate acestea,
decalajul educaţional nu este cauzat de

faptul că romii frecventează şcoli diferite
sau mai slabe,. Cauza reală a decalajului
educaţional este faptul că romii se
înscriu târziu la şcoală şi abandonează
şcoala devreme. Ce loc de muncă poate
găsi o persoană care are numai patru
clase si stimulează astfel dezvoltarea
unui comportament antiinfracţional şi
antivictimal, promovând educaţia –
factor principal în activitatea de
prevenire a infracţionalităţii la aceste

şcoli majoritatea covârşitoare a elevilor
sunt de etnie romă cu venituri foarte
slabe”, Am adus aminte că, iată, şi acest
gesturi , ca multe altele pe care le-au
făcut anterior edili arată că nu sant străin
de ideea de rasism Că pe politicieni
Valceni Ii preocupă situaţia cetăţenilor
din judetul Valcea indiferent de etnia lor
şi în special situaţia acestor cetăţeni care
chiar sunt pături defavorizate ale
oraşului si judetului.

S.O.S copiii romi au nevoie de ghiozdane

Manele sârbești la Vâlcea

În țara în care „nimeni” nu ascultă
manele, acest gen de muzică a reușit să
atragă o groază de atenție. Așa că am fost să
văd ce zic intelectualii despre el  Toți sunt
intelectuali într-o formă sau alta și
îndreptățiți să vorbească despre manele cu
remarci critice și evaluări și la Valcea
incepe  vrajeala nu ascult manele    L-am
ascultat vreo două ore,  pe   Sârbo –
bosniacul Goran Bregovic, un geniu al
muzicii, a concertat pentru râmniceni cu
prilejul inaugurării minunatelor Arene
Traian, un spațiu de spectacol de nivel
european.   Au fost prezenți 4.000 de
spectatori, aproape   toti   romanii    Valcenii
ascultau în delir       manele, sarbesti
zgomotoasa    muzică n-o asculți decât dacă
o faci cu meta-ură sau când ești beat.

Mai mulți deputați PSD și
minorități au depus, în Parlament, un
proiect legislativ care prevede
stabilirea unor măsuri pentru
prevenirea și combaterea
antițigănismului, mai exact pedepse
cu închisoarea de la 3 luni la 10 ani,
notează Mediafax.

”Prezenta lege are ca scop
stabilirea unor măsuri pentru
prevenirea și combaterea
antiţigănismului. Fapta persoanei de a
promova, în public, în orice mod, idei,
concepții sau doctrine antiţigăniste se
pedepsește cu închisoare de la 3 luni
la 3 ani și interzicerea unor drepturi.
Distribuirea sau punerea la dispoziția
publicului, prin orice mijloace, de ştiri
şi informaţii, materiale antiţigăniste
constituie infracțiune și se pedepsește
cu închisoare de la un an la 5 ani.
Confecționarea, vânzarea,
răspândirea, precum și deținerea în
vederea răspândirii de simboluri
antiţigăniste se pedepsesc cu
închisoare de la 3 luni la 3 ani și
interzicerea unor drepturi. Cu aceeași
pedeapsă se sancționează și utilizarea

în public a simbolurilor antiţigăniste”,
prevede proiectul legislativ.

Totodată, „nu constituie
infracțiune dacă vânzarea de
simboluri atițigăniste este săvârșită în
interesul artei sau științei, cercetării
ori educației sau în scopul dezbaterii
unor aspecte de interes public”.

„ Constituie infracțiune și se
pedepsește cu închisoare de la 3 la 10
ani și interzicerea unor drepturi,
inițierea sau constituirea unei
organizații cu caracter antiţigănist,
aderarea sau sprijinirea, sub orice
formă, a unui astfel de grup”, se mai
arată în proiectul de lege depus de mai
mulți deputați PSD și minorități.

Proiect: Închisoare de până la 10 ani pentru
promovarea de „doctrine antițigăniste”
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Nicolae Păun
revine în forță

Cu un asemenea titlu, rişti să fii

catalogat ca „lustragiu de pantofi politici”.

Da, pentru cine nu-l cunoaşte pe Păun

Nicolae Preseditele Partideii, Romilor

reprezentantă si reprezentativă în

Parlamentul României. Linguşitorii nu au

şanse să aducă paranoia în lumea liderului

nostru, domnul Nicolae Păun. Absolvent

al Colegiului Național de Apărare,

licențiat în management – președintele a

venit în lumea politicului ca o necesitate

în proporționarea, în echilibrarea unor

reacții din creuzetul politic în care se aflau

și rromii, începând cu 1992.

Pe scurt

Primăria este edificiul public nr. 1

al fiecărei comunităţi. După cum arată

clădirea primăriei îţi poţi face o primă

impresie asupra edilului şef, a

capacităţii sale de a administra

localitatea şi de a gestiona cât mai

eficient. Aşa se face că, cei mai

harnici primari şi-au construit şi cele

mai frumoase primării, dotate cu

mobilier, birotică, aparatură

informatică,Vor rămâne înscrise în

analele istoriei locale edificiile

primăriilor ctitorite de primarii

Gospodari  Se confirmă astfel

proverbul că omul sfinţeşte locul, mai

ales atunci când este primar cu

adevărat şi nu doar un simplu

funcţionar ori om de protocol!   Gutau

un primar gospodar, care a pus suflet

pentru a realiza câte ceva pentru cei

care i-au dat votul  Pentru cine îl vede

prima oară,pe  Gutau  Mrcea     apare

ca un om dintr-o bucată și un gospodar

chibzuit și descurcăreț  De câte ori pot

să ajut un om, simt cum îmi creşte

inima. M-am tot gândit şi am ajuns la

concluzia că pentru asta trăiesc, să fac

bine, să întind o mână, ori de câte ori se

poate, oricui are nevoie. Iar cei care mă

cunosc ştiu că aşa am fost toată viaţa,

că nu mă laud şi nu spun vorbe goale”,

mărturiseşte primaru Mircea Gutau.

Gutău are adversari puternici:
un cocoș fără pene, o găină 
și vreo doi marțafoi

Vine o vreme când se

termină tot. Pleci într-o

unică clipă, fără telefon, fără

mașină, fără dulapul tău plin

de haine, fără bijuterii, fără

casă, fără o scrisoare de

rămas bun și fără contul ăsta

al tău de facebook.  Mai

devreme sau mai târziu toți

primim un block de la

viață.De amintirile tale

grozave te poți bucura doar

în viața ast  Pentru că adesea

doar clipa din strânsoarea

caldă a mâinii cuiva, venită

pe neașteptate, salvează și se

transformă în

veșnicie.”Bucură-te tare de

oameni și de clipă, zâmbește

ochilor care nu știu să

zâmbească Vei vedea, unii

oameni nu fac decât să vadă

urâtul din drumul lor, merg

cu capul în jos, și observă

doar gropile, gunoiul și

mocirla.Mai grav, alții, sunt

orbi sufletește, secați și goi,

aleg să nu vadă…nimic – fie

bun Fiecare moment din

viața ta, fiecare acțiune cât

de măruntă  Viața e

frumoasă, crede-mă!

Trebuie doar să o alegi…să

o vezi!”.

Vine o vreme când se termină tot 
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De ceva timp, un om se
zbate să aducă un strop de
bucurie copiilor fără copilărie.

Domnul Eusebiu
Predonescu a reuşit, în mare
parte, să facă mai frumoasă, cel
puţin pentru o perioadă scurtă
de timp, viaţa unor copii
năpăstuiţi de soartă din judeţ.

Nu are anumite preferinţe.
Pentru domnia-sa copii fără
copilărie sunt şi la Şirineasa, la
Scundu şi la Bălceşti şi oriunde
reuşeşte să identifice astfel de
cazuri.

Un ghiozdan pentru şcoală,
câteva hăinuţe, un pătuţ special
şi, mai nou, o maşină de spălat,
sunt „aur” pentru aceşti micuţi

şi familiile lor, de aceea trebuie
remarcat efortul acestui om.

Există şi un site (donează ce
poţi pentru copii fără copilărie
din judeţul tău –acolo unde cei
care mai aveţi încă suflet şi care
consideraţi că aveţi acasă ceva
ce vă prisoseşte, sunteţi
îndemnaţi, rugaţi să contribuiţi.

Plecând de la premiza că
bob cu bob se umple sacul,
domnul Predonescu vă roagă să
nu lăsăm copii ăştia, care şi aşa
au o copilărie tristă, să
„moară”.

Numai puţin de 6 copii
trăiesc într-o rulotă în Mihăeşti.

Alţi copii îşi duc viaţa într-
o aşa zisă casă, în apropierea

stadionului de la Şirineasa.
Şi câte astfel de situaţii or

mai fi!
Un cărucior, un birou, un

pat, o jucărie (căluţ), un scaun,
toate ot fi speranţe pentru o

viaţă normală.
Însă, copiii ăştia trebuie să

aibă o speranţă. Măcar că va fi
puţin mai bine. Haideţi să-i
ajutăm să vadă că se poate. Cât
de cât…

Eusebiu Predonescu încearcă să
păstreze vie speranţa copiilor fără
copilărie la o viaţă normală

În căutarea filmului pierdut
Cultura pupincurismului deșănțat și a

capului plecat pe care sabia nu-l taie nu
poate duce la nimic bun. Din păcate, am
văzut foarte mulți oameni normali și chiar
foarte buni care, odată ajunși în poziții de
forță, au preferat să se înconjoare de lăudaci.
Desigur, apetitul foarte redus pentru oameni
cu coloană vertebrală și foarte bine pregătiți
este, din păcate, specific elitelor noastre din
aproape orice domeniu. Iubim să ne mințim
pe noi. Sigur ne place să fim mințiți și nu
ezităm în a minți, mai ales atunci cînd este
pentru cine știe ce scop nobi   Amestecăm
visurile cu realitatea și cu nevoile noastre de
a ne simți deștepți, frumoși și onești cu
adevăru   și uităm că am fost recompensați
pentru pupatul în cur    Lucru care cel mai
adesea se traduce tot prin servitudine,
politețe mincinoasă și comportament de
cireadă.Sigur că dumneavoastră nu vi se
întîmplă asta. Am urmărit cu mare atenție
activitatea domnului Iohannis, pe care l-am
votat. Din păcate, nu este nimic remarcabil
în ceea ce a făcut.activitatea președintelui
pare o glumă proastă, la o analiză
rece.Diferența dintre eleganță, stil, pres-tan-
ță și aroganță, limbă de lemn, înțepeneală
de-pinde nu de o analiză pragmatică a
activității domnului Iohannis.

În Romania de azi, printre alte
paradoxuri paguboase, am ajuns la o
performanta de pomina: avem din ce
in ce mai multi titrati si din ce in ce
mai multi prosti de bubuie. La ora
asta, numai cine nu vrea nu face
facultate. Si cine n-ar vrea sa fie
considerat intelectual? 

Majoritatea, studiaza Dreptul,
Comunicarea, Managementul,
Psihologia, Teatrul sau Marketingul
pe la cate-o facultate particulara
dubioasa.

Sa nu ma intelegeti gresit, nu
vreau sa supar pe nimeni, exista si
facultati particulare foarte bune si
acestea si-au dovedit rolul in
dospirea intelectualitatii neaose. Dar

multe scolicele de-astea acreditate cu
pile (ca mai totul in tara asta) scot
recolte intregi de papagali cu
diploma. Ii cunoasteti, sunt de obicei
genul arogant, vorbesc cu
pleonasme, cacofonii si cuvinte
despre care habar n-au ce inseamna,

Toti fac facultati ca sa poata fi
incadrati, conform nomenclatorului
In rest, ii doare-n cot.

Va dau cuvantul ca testarea la sala
pentru permisul auto e examen de
doctorat pe langa sesiunile unora
dintre studentii patriei.

Asa apar promotiile de loaze,
oameni cu CV-uri poleite care, cand
deschid gura, te fac praf cu cate-o
perla (doua, noua, o suta). 

Cultura se măsoară azi în fese, abdomene și SUV-uri
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Copiii unor afaceriști,
acceptați la Academia de
Poliție pe locuri speciale
pentru romi

Copiii unor afaceristi din Gorj
au fost acceptati la Academia de
Politie “Alexandru Ioan Cuza” pe
locurile speciale pentru romi in
baza unor certificate false.

Copiii unor oameni de afaceri
din Gorj au devenit peste noapte
romi pentru a putea intra pe
locurile speciale la Academia de
Politie “Alexandru Ioan Cuza”,
potrivit HotNews care citeaza gorj-
domino.ro.

“Transformarea” in romi s-a
facut cu certificat de la o asociatie
a romilor care a eliberat un
document in acest sens, fara ca
unitatea de politie ce a facut
selectia, respectiv Politie Gorj, sa

verifice autenticitatea datelor.

Pe scurt

Fratele sportivului şi consilierului
judeţean PNL Cătălin Moroşanu,
Claudiu, a trăit pe cai mari în ultimii ani,
acesta învârtind sume de ordinul
milioanelor de lei. Bărbatul de 33 de ani,
originar din comuna Ciurea, a fost trimis
în judecată, recent, alături de mai mulţi
afacerişti din domeniul vânzărilor de aur,
dar şi alături de mai mulţi etnici romi din
Grajduri, alături de care Moroşan ar fi
comis fapte de evaziune fiscală. DIICOT
Iaşi susţine că Moroşan a fost
administrator al firmei Gold Brut
International Iaşi, aderând la un grup
infracţional de evaziune fiscală începând
cu februarie 2013. Alături de Ionuţ
Nechifor, un amic de-al său, Moroşan ar
fi oferit facturi şi chitanţe false către mai
multe firme, atestând în mod nereal
tranzacţii de fragmente de bijuterii de aur. 

Lucrau pentru brandul Cellini
Moroşan ar fi retras peste 3 milioane

de lei, bani care erau introduşi în circuitul
evazionist în special de un om de afaceri
din Alba Iulia, judecat şi el în acest dosar.
Potrivit DIICOT, Claudiu Moroşan ar fi
lucrat inclusiv pentru celebrii afacerişti

Alessandro Amato şi Cătălin Mihart,
fondatorii brandului Cellini, punând la
dispoziţie firmei acestora, Sodo Migliori
România, 24 de facturi false, în valoarea
de aproximativ 4 milioane de lei. 

DIICOT Iaşi susţine că prejudiciul
adus statului prin faptele comise de
Moroşan se ridică la 3.433.149 lei, sumă
pentru care a instituit sechestru.
Anchetatorii au identificat însă doar un
teren de 300 de metri pătraţi pe care
Moroşan îl are pe numele său. 

În dosarul „Filiera aurului“, DIICOT
Iaşi a trimis în judecată 25 de persoane
fizice şi 5 juridice, prejudiciul adus
statului fiind calculat la aproape 15
milioane de lei.

”Filiera aurului“ - fabuloasele
sume ilegale învârtite pentru
ţigani de fratele sportivului
Cătălin Moroșanu

Consiliul Local Sector 5,
unde PSD are majoritatea, a
aprobat darea în folosință
gratuită către Asociația Grupul
de Acțiune Locală „Împreună
dezvoltăm sectorul 5” a unui
spațiu de 81 mp, având
destinaţia sală de clasă, situat
în incinta Școlii 136, începând
cu 1 septembrie 2019 - pentru
o perioada de 4 ani. Grupul ar
fi obținut o finanțare
europeană de 4 milioane de
euro pentru a lucra cu copii din
zona Ferentari (meditații,
mentorat, activități sportive,
șase zile pe săptămână) pentru

reducerea gradului de
marginalizate socială, sărăcie
și îmbunătățirea rezultatelor la
învățătură. 

Proiectul a stârnit
numeroase controverse

deoarece în spațiul respectiv
voluntarii conduși de Valeriu
Nicolae ajutau săptămânal, de
12 ani, peste 100 de copii
marginalizați să își facă
temele, iar mai multe

organizații acuză într-o, că
acești oameni sunt practic
alungați. 

”Solicitarea Asociației
Grupul de Acțiune Locală
„Împreună dezvoltăm sectorul
5” se bazează pe faptul că este
singurul Grup de Acțiune
Locală din București care a
obținut finanțare în etapa a III-
a. Conform Ghidului
Solicitantului, după câștigarea
etapei a II-a, Grupul de
Acțiune Locală obține în
momentul lansării etapei a IV-
a (finală) finanțarea proiectelor
propuse prin asociație.

Primăria Sectorului 5 a luat spațiul în care activa ONG-ul lui Valeriu Nicolae
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Cu prilejul sărbătoririi
Sfântului Moise Etiopianul
(Arapul), ocrotitorul asociației
romilor din Arhiepiscopia
Clujului, Înaltpreasfințitul
Părinte Andrei, Arhiepiscopul
și Mitropolitul Clujului
îndeamnă la solidaritate față de
comunitățile de romi.

Într-un mesaj transmis cu
această ocazie prin intermediul
Radio Renașterea, Părintele
Mitropolit Andrei îi sfătuiește
pe credincioșii din Mitropolia
Clujului, Maramureșului și
Sălajului să practice faptele
milei creștine și cu frații noștri
romi:

„Pe 28 august îl pomenim
pe Sfântul Moise Arapul, sau
Sfântul Moise Etiopianul.

Asociația romilor din
Arhiepiscopia noastră este
ocrotită tocmai de Sfântul
Moise Arapul, așa că, avem
motive cu prilejul acestei zile,
să ne îndreptăm atenția înspre
comunitățile noastre de rromi.
Sunt frații noștri creștini, pe
care dorim să-i vedem că
prosperă și din punct de vedere
spiritual și din punct de vedere
material.

În eparhia noastră, două
comunități de romi au
parohiile lor speciale. E vorba
de Pata Rât, unde părintele
Gelu Săvărășan a ridicat două
bisericuțe pentru romi și
slujește când în una, când în
cealaltă. Apoi este vorba de
biserica „Sfântul Ioan

Botezătorul” din Turda, unde
slujește părintele Marin
Trandafir Roz, care și el este de
etnie romă. Oricum, aceste
două parohii tare am vrea să le
vedem ajutate de către
comunitățile din jur, iar cei ce
fac parte din comunitățile de
romi din eparhia noastră,

ajutați fiind, să poată face pași
înainte din toate punctele de
vedere.

Oricum, este un spirit
creștin acesta de a fi atenți la
cei ce au mai multe nevoi. La
Dreapta Judecată, Domnul
Iisus Hristos după faptele milei
creștine ne va judeca.

Mitropolitul Clujului despre romi:
„Sunt frații noștri creștini”

Familie greu încercată din
Târgu Mureș, venită la Obârșia
Lotrului pentru a culege bureţi
și afine, ajutată de un jandarm
vâlcean

Duminică, 25 august 2019, plutonierul
adjutant șef Chelcea Constantin, din cadrul
Inspectoratului de Jandarmi Județean
Vâlcea, aflat în exercitarea atribuțiilor de
serviciu, a donat haine unei familii greu
încercate din Târgu Mureș, campată în zona
Obârșiei Lotrului, pentru a culege bureți și
afine.

Jandarmul vâlcean este cunoscut pentru
acțiunile sale de caritate, iar pe viitor ii
dorim să aducă cât mai multe bucurii în
sufletele celor nevoiași!

Recordurile de natalitate în
județul Iași: Lungani, Ciurea,
Voinești. La 1 copil român se nasc
2,5 copii romi.   În zece ani, de la un
recensământ la altul, populația romă
a crescut cu 200-300%. În aceeași
perioadă, sporul în rândul populației
de români a stagnat. „La 12-13 ani se
căsătoresc, la 20 de ani au deja 5-6
copii”, spune primarul Lunganiului
despre locuitorii din Zmeu. Real,
sunt 3 milioane de romi la nivel
național, spun experții. Extrapolând
trendul demografic de la Iași,
structura populației se va schimba
semnificativ până în 2050 în toată
România.

Datele furnizate de Direcţia de
Statistică a Judeţului Iaşi arată că, în
urma recensământului populaţiei
efectuat în 2011, în judeţul Iaşi sunt
11.288 de romi, adică 1,46% din
populaţia de 772.348, dar cu mult
mai puţin decât cifra reală!

Şi, dacă în municipiul Iaşi s-au
declarat ca fiind de etnie romă doar
1.376 de persoane, adică 0,47% din
populaţia oraşului, sunt sate unde
etnia romă este majoritară, cum este
cazul satului Pietriş, din comuna
Dolheşti, unde romii reprezintă
59,34% din populaţie, sau a satului
Zece Prăjini, unde romii reprezintă
57,58% din populaţie.

Vom avea zone cu populație majoritar romă
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Situaţia cetăţenilor de etnie romă, care

trăiesc în condiţii precare, trebuie să îşi

găsescă rezolvarea în modul de abordare al

autorităţilor locale, respectarea legilor în

vigoare, dar şi asanarea unor posibile

focare predispuse la infracţiuni, a declarat,

miercuri, primarul municipiului Baia

Mare, Cătălin Cherecheş.

El a subliniat că în cazul romilor care

trăiesc la periferia oraşului autorităţile

judeţene sunt ineficiente şi în multe cazuri

legea şi drepturile cetăţeneşti sunt

ignorate.

“Aici vorbim în primul rând de copii,

dar în acelaşi timp despre persoane care nu

se află sub niciun fel de protecţie şi nu au

niciun fel de condiţie de viaţă aşa cum

comunitatea trebuie să le ofere, indiferent

de ce etnie sunt, de gradul educaţional pe

care îl au sau pe scara socială pe care se

aşază. (…) Vreau să constatăm că ne aflăm

într-o situaţie de urgenţă din acest punct de

vedere şi să transmitem autorităţilor

judeţene, dar şi celor care îşi desfăşoară

activitatea la nivel naţional, starea de fapt

din aceste comunităţi, astfel încât să putem

demara o intervenţie foarte determinată

pentru rezolvarea punctuală, pe fiecare

zonă în parte, a condiţiilor şi a problemelor

pe care le au cetăţenii din aceste zone.

Trebuie să avem în vedere inclusiv

asanarea unor astfel de zone, prin relocarea

acestor cetăţeni şi crearea unor condiţii de

viaţă mai bune”, afirmă Cătălin Cherecheş.

Cătălin Cherecheş: Romii
trebuie integraţi, iar soluţia
stă la îndemâna autorităţilor

Poliţia din Leipzig a
cerut hotelurilor să
anunţe când cazează
români

Ministrul pentru Românii de

Pretutindeni, Natalia Intotero,

transmite, miercuri, că a aflat cu

îngrijorare că poliţia din Leipzig

a cerut hotelurilor să anunţe când

cazează români şi precizează că

este inacceptabil ca românii să

fie supuşi unei asemenea forme

de discriminare.

”Am aflat cu surprindere şi

îngrijorare că la Leipzig, în

Germania, Poliţia le cere

hotelierilor să anunţe dacă au

cazaţi cetăţeni români.Este

inacceptabil ca românii din

Germania sau cei care calătoresc

în Germania să fie supuşi unei

asemenea forme de discriminare

care ne pune pe toţi, ca popor,

într-o lumină nefavorabilă şi

nedreaptă”, transmite ministrul

pentru Românii de Pretutindeni,

într-un comunicat de presă postat

pe site.

Natalia Intotero precizează

că în Germania trăiesc peste

850.000 de români şi persoane

de origine română, reprezentând

a cincea minoritate din această

ţară. “Românii sunt bine

integrati şi fac cinste României

aducând, în acelaşi timp, plus

valoare ţării-gazdă. Urmărim

îndeaproape această situaţie

îngrijorătoare, menţinând

legătura cu MAE şi cu misiunea

diplomatică a României la

Berlin, unde domnul ambasador

face deja demersuri pe lângă

autorităţile din Leipzig”.

Orice cetățean român de etnie romă

care are între 18 și 30 de ani să își depună

candidatura (CV și scrisoare de intenție) la

dragos.pislaru@europarl.europa.eu până

la data de 1 septembrie 2019.

Stagiul este remunerat și se va efectua

în perioada octombrie 2019 – ianuarie

2020.

Fiecare europarlamentar poate gazdui

în biroul său stagiari pentru a le oferi un

mediu în care sa învețe despre Uniunea

Europeană și despre activitățile din

Parlamentul European.

Parlamentul European propune mai

multe opțiuni de stagiu, oferind astfel

posibilități de formare profesională și

ocazia de a învăța mai multe despre

această instituție și activitățile sale.

Stagiu pentru tinerii de etnie romă
în Parlamentul European
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Tema minorităţilor

naţionale este insuficient

studiată în şcolile din România,

a afirmat joi prof. Radu Carp,

preşedintele Centrului de

Excelenţă pentru Studiul

Minorităţilor Transfrontaliere,

Oradea.

“Avem o deficienţă:

minorităţile naţionale din

România nu sunt studiate în

şcolile din România aşa cum ar

trebui să fie. (…) Cred că, din

momentul în care se va studia

mai bine problema

minorităţilor, chestiunile legate

de această temă vor deveni

mult mai atractive.

Deocamdată nu sunt, din cauze

obiective”, a declarat prof.

Radu Carp, care a moderat

dezbaterea cu tema “Dreptul la

folosirea limbii materne a

minorităţilor naţionale – studiu

de caz Ucraina”, în cadrul

Academiei Interculturale de

Vară “ProEtnica”, organizată

de Asociaţia “Divers”, în

perioada 19 – 26 august, ca

parte a celei de-a XVII-a ediţii

a Festivalului Intercultural

ProEtnica, ce se desfăşoară la

Sighişoara.

El a amintit că Festivalul

ProEtnica datează de la

începutul anilor ’90 şi are ca

principal obiectiv promovarea

diversităţii din România,

inclusiv prin participarea

minorităţilor, iar Academia de

vară este consacrată tinerilor

care sunt interesaţi de

problematica minorităţilor. Mai

mult, Radu Carp a evidenţiat că

cea mai mare manifestare

anuală consacrată minorităţilor

din România nu este organizată

de un partid politic.

Radu Carp: Tema minorităţilor naţionale,
insuficient studiată în şcolile din România

Targul Mestesugarilor,
organizat la Piata Sudului

De Ziua Internationala a Rromilor, in

zona din imediata apropiere a Pietei

Sudului a debutat un targ specific

mestesugurilor traditionale ale rromilor.

Derulat pe parcursul a 13 zile, targul

este organizat de Primaria Sectorului 4, in

colaborare cu Liga Mestesugarilor

Traditionali Rromi, si isi propune

promovarea traditiilor acestei etnii, prin

demonstratiile mestesugaresti din cadrul

a 15 ateliere de lucru. La eveniment sunt

prezenti mestesugari iscusiti in arta

lemnului, argintului, cuprului si

aluminiului, care vor comercializa

produse executate manual.

Bucureştenii vor avea ocazia să

deguste şi să achiziţioneze produse cu

specific românesc aduse din ferme şi

gospodării ţărăneşti, la preţ de

producător, în cadrul Festivalului

Bucatelor Tradiţionale, eveniment

caritabil, care se va desfăşura, de vineri

până duminică, în Parcul Alexandru

Ioan Cuza, la intrarea de la Biserica

Maramureşeană.

La festival, copii de la centrele de

plasament din sector îşi vor prezenta

propriile produse, informează

organizatorii, într-un comunicat.

“Cozonaci, plăcinte sărate şi dulci,

preparate după reţete bucovinene

transmise din generaţie în generaţie, dar

şi după reţete din alte zone ale ţării,

bunătăţi la ceaun sunt doar câteva din

delicatesele de la târgul nostru.

Gospodinele vor mai prepara sărmăluţe

în foi de varză clocotite la foc mic,

mâncăruri tradiţionale, specialităţi din

peşte, pastramă de berbecuţ, mititei

boiereşti, dar şi produse de cofetărie şi

patiserie”, precizează sursa citată.

Sâmbătă, începând cu ora 13,00, 25

de copii de la centrele de plasament din

sector vor deschide un stand cu obiecte

confecţionate de ei.

Organizat de Asociaţia Centrul

European pentru Prevenirea Adicţiilor,

evenimentul îşi propune promovarea

educaţiei şi integrării sociale a

grupurilor defavorizate.

NU PUTEM CONTA PE EI - ÞIGANII SÃPTÃMÂNII
Pentru că nu se implică în problemele comunității rome, nu au caracter și fac

discriminare împotriva etniei, nepăsându-le, deși ei sunt persoane importante, cu
funcții de conducere în județul Vâlcea.

Festivalul Bucatelor Tradiţionale – în IOR
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Delicii, evadări

În fiecare an, cînd se apropie
sfîrșitul verii și îmi dau seama că
n-am reușit să ajung la mare, mă
cuprinde un mic sentiment de
panică. Am o senzație de timp (al
verii) irosit, n-am „profitat“ cum
trebuie de anotimpul pe care eu,
unu , îl aștept  Vara e musai să te
distrezi cît poți, să nu mai
muncești nimic din iunie pînă în
septembrie, să-ți planifici o
vacanță continuă, să „profiți“
(din nou) de fiecare week-end cu
temperaturi de peste 30  de grade
Concediu“, e însă planificată din
timp și nu mai e una românească,
e după buget, în cel mai rău caz e
cea de la vecinii bulgari, în cel
mai bun .În anii comunismului,
marea era obligatorie,
regulamentară. Eu n-am avut
parte de experiența taberelor
pionerești   pentru ca noii Romii
plecam cu carutele   la
Timisoara   plecam in mai si ne
intorceam in septenbrie  asta era
viata romilor argintarii dupa
1988 am descoperit  și eu marea
Se dădea cîte o șpagă la recepția
hotelul ca să primești o cameră

cu balcon.

Flash

Campania VREM RESPECT începe în
județul Bistrița-Năsăud concomitent cu un
amplu și serios proces de reorganizare a
sucursalei județene.

Procesul este supervizat de prim-
vicepreședintele Partidei Romilor Pro
Europa, Cătălin Manea.

După cum v-am informat,
campania VREM RESPECT, inițiată de
președintele Nicolae Păun, va începe în
comuna Petru Rareș, vineri, 13 septembrie
2019.

Potrivit președintelui Emil Neia
Lăcătuș, vineri, în comuna Petru Rareș,
urmează să fie identificate principalele
probleme şi nevoi ale populaţiei de etnie
romă din această comună, fiind vizate
toate domenile: sănătate, învățământ-
educație, social și cultură.

Tot vineri, 13 septembrie, urmează să
fie completată o Fișă a Localității,
document care va certifica existența unei
sucursale puternice in comuna Petru Rareș
prin înscrierea de noi membri și înmânarea
de carnete care le vor atesta calitatea de
membru al Partidei Romilor Pro Europa.

Partida Romilor Pro
Europa BN: Campania
”Vrem respect”

Tot ce spui poate fi folosit impotriva ta.
Am aflat asta din cateva sute de filme
americane, dar am crezut ca numai
criminalii sunt batuti cu ranga propriilor
vorbe, nu si noi, oamenii cat de cat
astamparati. pe care, nu-i asa, ai voie sa
plangi si sa razi – atat cat te lasa legea
concubinajului   veneam cateodata acasa si
ii spuneam iubitei mele romanca   ca m-a
enervat groaznic o colega de aiei   Ma
motiva cu un pahar de vin bun, argentinian,
si eu ii ondulam capul cu reclamatiile de
tip  tigan  gras, cu privire la persoana ics

A doua zi, fireste, deveneam foarte
enervant  , atunci cand individa barfitoare
din ajun ma suna spasita, Moment la care
iubita  mea   ma dadacea iritat, ma
prevenea ca nu fac bine ce fac. Si-mi punea

in vedere ca tipa va continua sa ma
enerveze si sa ma saboteze  M-am plans,
de-a lungul vietii mele, de iubirile pe care
le-am traversat.   Eu scaparam, reprosandu-
i ca nu ma intelege, omitand ca biata fata
ma intelesese vreo sase ore in ziua
precedenta, cand o repudiasem din toate
mintile si inimile pe ingrata  protagonistă.
intre timp  ma  pupam in bot cu inculpata
si pretindeam  sa mi se acorde respectul
cuvenit.  multe gagici   Își pierd vremea
sfatuindu-ne, incurajandu-ne, tinandu-ne
isonul, pentru ca mai apoi sa se trezeasca
intr-o postura stupida,sa  iubeasca un tigan
acel  om care a fost sac de box, care a
incasat matragunile vietii noastre, iar acum
i se pretinde sa se muleze pe situatie, o data
cu noi și sa se lepede de neamul lui.

PUTEM CONTA PE EI - ROMÂNII (GAGIII) SÃPTÃMÂNII
Pentru că sunt oameni de onoare și caracter care se preocupă de soarta romilor

din județ și îi ajută pe aceștia. Se preocupă ca romii să fie integrați în societate vizavi
de problemele cu care se confruntă etnia romă.

Tot ce spui poate fi folosit împotriva ta



14
Anul VII • nr. 333

18 septembrie 2019Vocea Romilor Administrație

Primăria Oradea
construieşte, în zona
Gutenberg-Voltaire, un
Centru de zi pentru copiii
proveniţi din comunităţi
marginalizate şi
modernizează trei străzi
adiacente, printr-un proiect cu
finanţare europeană de 7,5
milioane de lei.

Proiectul, aflat în faza de
execuţie, a fost prezentat
miercuri de viceprimarul
Mircea Mălan, într-o
conferinţă de presă susţinută
alături de reprezentanţii

departamentului special al
primăriei care se ocupă de
proiecte cu finanţare
internaţională.

Centrul de zi se va
construi, în următorii doi ani,
pe o suprafaţă de 1.258 de
metri pătraţi şi va cuprinde o
sală multifuncţională, un
cabinet medical şi unul pentru
consiliere psihologică şi
socială, diferite săli pentru
activităţi recreative şi o sală
de mese. În curte se vor
amenaja terenuri de sport în
aer liber.

După finalizarea
construcţiei, centrul va fi
preluat în administrare de
Direcţia pentru Asistenţă
Socială Oradea, aşa cum se
procedează şi cu alte instituţii
sociale similare din
municipiu.

Pentru a uşura accesul la
centru, în august a început
modernizarea a trei străzi din
apropiere (Thomas Mann, Ion
Buşiţia şi Arabilor, care erau
doar pietruite), urmând să fie
asfaltate până la sfârşitul lunii
octombrie.

Finanţare europeană de 7,5 milioane
lei pentru un centru destinat copiilor
defavorizaţi

Proiecte în valoare de 47 de
milioane de euro din fonduri
SEE şi norvegiene

Un număr de opt proiecte pentru
îmbunătăţirea prevenţiei şi pentru reducerea
inegalităţilor în sistemul românesc de
Sănătate vor fi finanţate cu fonduri în
valoare de 47 de milioane de euro acordate
prin granturi ale Spaţiului Economic
European (SEE) şi prin granturi norvegiene,
potrivit unui comunicat publicat joi de
Ministerul Fondurilor Europene (MFE).

Programul “Provocări în sănătate
publică la nivel european”, finanţat prin
Granturile SEE 2014 – 2021, a reunit joi în
dezbatere mai mulţi reprezentanţi ai
autorităţilor responsabile cu dezvoltarea şi
găsirea de noi soluţii pentru susţinerea
sistemului românesc de sănătate, precizează
instituţia.

Fondul Roman de Dezvoltare
Socială (FRDS), în calitate de
Operator de Program pentru
Programul “Dezvoltare locală,
reducerea sărăciei şi creşterea
incluziunii romilor” (Dezvoltare
Locală), finanţat din Granturile SEE
şi Norvegiene 2014-2021, a lansat
miercuri, 11 septembrie 2019, apelul
de propuneri de proiecte “Dezvoltare
Locală”.

În total, suma alocată apelului
este de 16,000,000 Euro, provenită
din Granturile SEE 2014-2021 (85%)
şi cofinanţare publică (15%).

Această sumă este distribuită în 3
alocări tematice:

1. Proiecte de furnizare de
servicii – 10,000,000 Euro

2. Proiecte de dezvoltare a
capacităţii centrelor educaţionale/
after school/ de zi existente şi care
lucrează cu un procent ridicat de
copii şi tineri romi – 3,000,000 Euro

3. Proiecte de abilitare
(empowerment) – 3,000,000 Euro

Valoarea minimă a grantului care
poate fi solicitat pentru
implementarea unui proiect este de
300,000 euro, iar cea maximă este de

1.000.000 euro.
Proiectele finanţate în cadrul

apelului vor contribui la atingerea
unuia sau mai multora din
următoarele obiective:

1. Creşterea accesului şi a calităţii
serviciilor sectoriale sau integrate
pentru romi, în următoarele sectoare:
asistenta socială, educaţie, ocupare,
sănătate şi locuire.

2. Consolidarea capacităţii
centrelor educaţionale/ after school/
de zi existente care lucrează cu un
procentaj ridicat de copii şi tineri
romi.

3. Abilitarea romilor.
4. Combaterea oricărei forme de

discriminare a romilor.

FRDS a lansat apelul de proiecte
“Creşterea incluziunii şi abilitarea romilor”
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Expoziţie de fotografie
care încheie turneul de
incluziune socială
“Despre oameni şi
cartofi”

Turneul de incluziune
socială “Despre oameni şi
cartofi”, derulat în acest an de
Teatrul “Andrei Mureşanu” din
Sfântu Gheorghe cu scopul de a
identifica şi prezenta
problemele comunităţilor rome,
dar şi de a sensibiliza opinia
publică cu privire la acestea, se
va încheia, joi, cu o expoziţie de
fotografii realizate pe parcursul
acestui proiect.

Directorul instituţiei, Anna
Maria Popa, a precizat, marţi, că
spectacolul “Despre oameni şi
cartofi”, regizat de Radu Afrim,
a fost prezentat în şase oraşe din
judeţele limitrofe, respectiv
Miercurea Ciuc, Gheorgheni,
Săcele, Braşov, Focşani şi
Bacău, iar expoziţia de
fotografii, realizată de artistul
Vargyasi Levente, surprinde
secvenţe din viaţa comunităţilor
de romi din aceste localităţi.

În cadrul vernisajului, care
va avea loc joi, de la ora 17,00,
la Centrul de Cultură Arcuş din
Sfântu Gheorghe, va fi
prezentată şi o sinteză a
problemelor identificate în urma
discuţiilor purtate cu membrii
comunităţilor rome, precum şi
cu persoane de decizie din
diferite instituţii ale statului, în
încercarea de a găsi soluţii
pentru rezolvarea acestora.

Flash

Târgul iconarilor şi al meşterilor
cruceri, care îşi propune să redescopere şi
să recupereze frumuseţea icoanei,
urmărind calitatea tehnicii şi a
meşteşugului, respectarea scopului pentru
care este realizat obiectul de cult, evitând
expresiile kitsch şi serializările industriale
pentru scopuri comerciale, va fi deschis de
vineri până duminică la Muzeul Naţional
al Ţăranului Român (MNŢR).

Potrivit unui comunicat al MNŢR,
structura târgului rămâne mai aproape de
atmosfera unui praznic, celebrând sfinţi
protectori, sărbătorile mari, heruvimi
desprinşi din cetele îngereşti, Crucea, toate
zugrăvite şi închipuite pe icoane pe sticlă,
icoane pe lemn, icoane de vatră, cruciţe,
cruci de mână, pristolnice, miniaturi
religioase, izvoade, pecetare, mozaicuri,
obiecte şi lucrări care se înscriu în
teritoriul artei sacre.

“Continuăm noua formulă de
prezentare a târgului, invitându-i pe
meşterii şi artiştii iconari să expună

obiectele create pentru târg în cadrul unor
micro-instalaţii, dând astfel posibilitatea
de a viziona într-un context diferit creaţiile
personale şi de a iniţia un nou dialog cu
publicul vizitator şi fidel acţiunilor noastre
de la începuturi. Participarea unor iconari
demult consacraţi în cadrul târgurilor
MNŢR şi prezenţi în colecţii particulare şi
muzeale ca: Mihaela Bercea, Nicolae
Muntean, Angela Ludoşanu, Teodora
Roşca, Bogdan Herescu, Daniel Stancu,
Camelia Drăgan, Radu Dincă, Oana
Musceleanu, Letiţia Rotaru, Mirela Leahu,
cât şi a altor iconari nou descoperiţi,
asigură ca şi anii trecuţi calitatea şi
valoarea viziunii lor asupra meşteşugului”,
precizează sursa citată.

Târgul iconarilor şi al
meşterilor cruceri, la Muzeul
Ţăranului

De la căsătorie la căsătoria copiilor şi
dincolo de aceasta, fiecare membru al
familiei rome îşi asuma responsabilitatea
pentru ceilalţi, iar aceştia îi garantează
protecţie morală şi siguranţă.

Romanipen – legea neamului, îi ţine
loc de religie şi,prin extinderea
sentimentelor, dorinţa de a sta laolaltă se
explică prin modelul de socializare:
oricare rrom întâlnit, chiar complet
necunoscut este identificat ca fiind frate

şi tratat ca atare.
Se cercetează mai întâi apartenenţa la

neam, întrebarea de bază fiind “kaGar
san? kasqo neamo san?/ so vica si tut?” –
“de unde eşti” al cui neam eşti? Care ţi-e
viţa?, aceasta fiind esenţială pentru
stabilirea viitoarelor relaţii, eventual de
înrudire afină prin căsătorie endogamă,
dacă persoana în cauză face parte din
acelaşi neam sau exogamă, dacă aparţine
unui neam diferit. După căsătorie,
căsătorie care se face cu acordul celor
două familii – “xanamik” – “cuscri” fară
ca cei din afară să-şi dea acordul, cei doi
îşi scimbă statut-ul din chavo şi chaj, –
băiat şi fată – în rom şi romni – soţ, rom
şi soţie, romnie.

În cultura tradiţională romă,
celibatarii nu au dreptul să-şi înalţe
propriul cort sau să-şi construiască
propria casă. Dacă a fi om înseamnă a
avea familie, atunci a aparţine
comunităţii înseamnă a fi căsătorit.

Limbaje, ritualuri de provenienţă a celibatarului
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Cuantumul burselor şcolare va fi
stabilit de autorităţile
administraţiei publice locale

Guvernul a decis, luni, ca în acest an
şcolar cuantumul minim al burselor de
performanţă, de merit, de studiu şi de
ajutor social de care pot beneficia elevii
din învăţământul preuniversitar de stat cu
frecvenţă să fie cel stabilit de autorităţile
administraţiei publice locale, aflat în
plată în anul şcolar 2018-2019,
informează Ministerul Educaţiei

Naţionale (MEN).

Pe scurt

• 1.500 de bucureşteni vor
beneficia gratuit de teste

Un program de screening pentru
cancerul colorectal – ”Învinge
cancerul colorectal. Un test pentru
viaţă” – va fi derulat din 16
septembrie.

În cadrul proiectului pilot, un
număr de 1.500 de bucureşteni aflaţi
în grupa de risc (persoane cu vârste
peste 55 de ani) vor beneficia gratuit
de teste medicale specifice în
depistarea cancerului colorectal.

În funcţie de evoluţia şi
rezultatele programului, Primăria
Capitalei, prin Centrul pentru Seniori
al Municipiului Bucureşti, şi
instituţiile partenere – Asociaţia
“Sănătate pentru Comunitate” şi
Centrul Medical Neolife – iau în
calcul posibilitatea extinderii
acestuia.

Directorul Centrului pentru

Seniori al Municipiului Bucureşti,
Alexandra Dobre, a declarat marţi,
într-o conferinţă de presă, că acesta
este un proiect necesar.

“Este un proiect foarte necesar.
Ne dorim ca prin acest program să
completăm seria de activităţi
medicale pe care am început-o în
urmă cu un an. Înscrierile vor începe
luni, 16 septembrie, începând cu ora
9,00, la Biroul de Relaţii cu Publicul
al centrului din strada Ion Filitti nr. 8,
sector 3, Bucureşti. (…) Cele 1.500
de teste sunt un prim pas”, a spus
Alexandra Dobre.

În baza parteneriatului
încheiat între Direcţia de
Sănătate Publică Vâlcea şi
Arhiepiscopia Râmnicului s-a
luat decizia de a se desfăşura
acţiuni de prevenire a unor
boli în comunităţile de romi,
ca grupuri defavorizate din
judeţul Vâlcea. Acţiunea de
debut a avut loc în
comunitatea de romi din
cartierul Sfântul Gheorghe din
Drăgăşani. „Parteneriatul s-a
încheiat abia săptămâna
trecută şi presupune o serie
întreagă de acţiuni în cadrul
campaniei „Stil de viaţă
sănătos”. Acţiunile se
adresează comunităţilor de
etnie romă şi se înscriu forte
bine în cadrul campaniilor pe
care noi, în promovarea
sănătăţii, trebuie să le derulăm

în mod specific pentru aceste
comunităţi, asta conform
strategiei Guvernului de
integrare şi de creştere
accesului la servicii de
sănătate a cetăţenilor de etnie
romă. Astfel, am mers
împreună cu reprezentantul
desemnat de Arhiepiscopia
Râmnicului, cu preotul Dorin
Buda şi am desfăşurat o
acţiune. Preotul Paroh a
mobilizat cetăţeni de etnie
romă în biserică, pentru că
acolo s-a şi desfăşurat
acţiunea. Le-am vorbit despre
o serie întreagă de boli, despre
măsuri de igienă şi asta pentru
că ne-am confruntat cu cazuri
de hepatită, cu focare de
hepatită, cu ceva vreme în
urmă. Astfel, am ţinut să le
precizăm normele de igienă

care sunt esenţiale în
prevenirea acestei afecţiuni.
Pe urmă, am discutat şi despre
bolile sezonului rece pentru că
deja frigul îşi spune cuvântul,
iar bolile deja au apărut şi ne
confruntăm cu ele. Într-un
final, am discutat cu femeile,
pentru că la acţiune au
participat mai mult femei

decât bărbaţi, despre
problematica cancerului de col
uterin. Eu zic că acţiunea a
fost un succes şi ne-au spus că
ne mai aşteaptă acolo pentru a
mai desfăşura astfel de acţiuni.
De altfel, a fost un dialog cu
participanţii şi nouă, celor care
am desfăşurat acţiunea, chiar
ni s-au adresat întrebări.

Romii din Drăgășani, implicați în
acțiunea ”Stil de viață sănătos”

Program de screening pentru cancerul
colorectal – din 16 septembrie
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Preşedintele sucursalei Bistriţa-Năsăud a
Partidei Romilor PE, consilierul judeţean
Emil Neia Lăcătuş a fost prezent în prima zi
a noului an şcolar 2019-2020, în mijlocul
elevilor şi cadrelor didactice de la Şcoala
Gimnazială “Ion Pop Reteganul” din
comuna Petru Rareş. Invitaţia a venit din
partea conducerii acestei şcoli, la eveniment
fiind prezent şi primarul Vasile Cocos,
viceprimarul, liderii PRPE ai sucursalei
comunei Petru-Rares, reprezentanţi ai
Inspectoratului Judeţean de Poliţie şi clerici.

În acest context, preşedintele Emil Neia
Lăcătuş, a subliniat faptul că la şcoala
gimnazială din Petru Rareş, din cei 364 de
elevi, 165 sunt de etnie roma.

În faţa celor prezenţi, preşedintele Emil
Neia Lăcătuş a vorbit despre campania
“Vrem Respect”, campanie, care va avea
drept punct de pornire, comuna Petru Rareş
şi se va desfăşura în perioada 13-15
septembrie 2019.

Emil Neia Lăcătuş le-a transmis
părinţilor să îşi trimită copiii la şcoală, să
investească în ei pentru că educaţia este calea
spre succes!

“Va trebui să identificăm problemele şi

nevoile populaţiei de etnie romă din comuna
Petru Rareş, în domeniul educaţiei, sănătăţii,
infrastructurii, culturii şi în domeniul socio-
economic, urmând să completam o Fişă a
Localităţii. De asemenea, vom face o serie
de informări cu privire la accesul membrilor
comunităţii locale de romi la educaţie,
sănătate, muncă, acte de identitate şi de
proprietate a caselor sau terenurilor. Vom
organiza întâlniri cu primarul comunei Petru
Rareş şi cu autorităţile locale în vederea
analizării problemelor şi nevoilor
identificate şi găsirea unor soluţii fezabile
pentru rezolvarea acestora”, a explicat Emil
Neia Lăcătuş.

“Vrem Respect”:
Preşedintele Emil Neia
Lăcătuş, alături de elevii
din comuna Petru Rareş

Veşti bune pentru cei care
nu deţin acte pentru case 
şi terenuri
Toate terenurile şi
clădirile din România,
inclusiv apartamentele
vor fi înregistrate
gratuit

Toate imobilele, respectiv
toate terenurile şi clădirile din
România, inclusiv apartamentele
vor fi înregistrate gratuit cu bani
de la ANCPI.

Agenţia Naţionala de
Cadastru şi Publicitate Imobiară
(ANCPI) a publicat, recent, pe
pagina internet
(http://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu
-lucrarilor.html) lista localităţilor
în care se face cadastru gratuit
pentru cetăţeni dar şi cea în care
s-a finalizat înregistrarea
sistematică.

Potrivit ANCPI, în prezent se
desfăşoară lucrări de cadastru
gratuit în peste 800 de localităţi
din întreaga ţară. Dintr acestea, în
peste 700 sunt lucrări în
extravilan(ex. terenuri agricole),
iar in restul, înregistrarea
proprietăţilor se face la nivelul
întregii localităţi.

De la începutul Programului
Naţional au fost deschise, gratuit
pentru cetăţeni, aproape 270.000
de cărti funciare. Dintre acestea,
aproape 130.000 au fost
înregistrate numai în cursul
anului trecut.

Pentru mai multe detalii
privind localităţile în care
cetăţenii beneficiază gratuit de
cadstru, accesaţi site-ul ANCPI:
http://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-
lucrarilor.html.

În data de 12 septembrie 2019, dată
semnificativă, ce marchează deportarea în
Transnistria a peste 12.000 de romi
sedentari, Centrul de Cercetări Culturale
și Sociale “Romane Rodimata” în
parteneriat cu Uniunea Civică a Tinerilor

Romi din România desfășoară proiectul
“Amintiri de carton… Harta orală a
deportarii romilor în Transnistria”, cu
sprijinul Departamentului pentru Relații
Interetnice din cadrul Guvernului
României.

Prezentarea proiectului va avea loc la
”Memorialul Holocaustului” din Strada
Ion Brezoianu, Sector 1, Bucuresti,
începând cu orele 16:00, unde se va
organiza o expoziţie de fotografii cu
supravietuiţori romi şi familiile acestora,
declaraţii şi documente de arhivă, mărturii
şi portrete ale supravieţuitorilor.

Scopul expoziţiei este acela de a
conserva memoria romilor deportaţi din
România în Transnistria.

Amintiri de Carton-Harta Deportării Romilor în Transnistria
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O inițiativă legislativă

scrisă de ministrul Carmen

Dan, care prevede puteri

sporite pentru forțele de

ordine, a trecut de Senat și a

ajuns la dezbatere pe masa

deputaților. Aceștia au vrut să

ştie și dacă mesajele

injurioase sau un număr de

mașină obscen pot fi

sancționate, notează 

Din punctul meu de

vedere, poţi să foloseşti

termenul m*** în orice spaţiu

şi în orice situaţie”, a declarat

Vasile Daniel, deputat de la

Partida Romilor, citat de

stirileprotv.ro.

Comisar-șef de poliție

Geani Cătălin Nica, secretar

general adjunct MAI:

„Intervenţia noastră nu are

legătură cu plăcuţele.”Dacă

această inițiativă legislativă,

scrisă de Carmen Dan și

Florin Iordache, va fi

adoptată, poliţiştii vor putea

folosi cătuşe, bastoane,

sprayuri lacrimogene sau

paralizante, electroşocuri sau
pistoale cu bile ca să

imobilizeze orice persoană

bănuită că pune la cale acţiuni

violente.

O lege a lui Carmen Dan l-a făcut pe un deputat de la Partida Romilor să pronunţe un
cuvânt obscen:

‘’Din punctul meu de vedere, poţi să
foloseşti termenul m*** în orice spaţiu
şi în orice situaţie!’’

Strigoii politici

Despre dl Klaus Iohannis nu vreau să

valsez Atrag doar atenția Ba că nu face

nimic, ba că face, Ca a vandut Romania

si  acceptă un „umilitor“ cadou de la

Trump (o șapcă, pe care și-o pune, rîzînd,

pe cap, în loc să o bage discret în buzunar

nu ne face de rîs cînd iese din țară, nu

vorbește buruienos, nu promite

miracole.Păi, ce faci, bă?! N-ai zis că te

retragi?!“; „Aaa! Te-a plătit sistemul ca

să-i ataci pe adversarii lui Iohannis!“Păi,

ce faci, bă?! N-ai zis că te retragi?!“;

„Aaa! Te-a plătit sistemul Diamant  ca să-

i ataci pe  Iohannis!“

Ce-o ieși din tot acest carnaval, vom

afla în curînd. De un singur lucru putem fi

siguri: nimeni nu va învăța nimic din

experiența acestei campanii. Nici poporul,

nici politicienii. Peste cinci ani o vom lua

de la capăt.

Consiliul Europei a îndemnat la

vigilență, după atacurile împotriva

unor persoane de etnie romă în Franța,

pe fondul zvonurilor nefondate despre

răpiri de copii, lansate pe rețele

sociale, potrivit France Press

Xavier Cadore, Șeful Camerei

Autorităților Locale din Congresul

Autorităților Locale și Regionale, și

primar în Franța, a atenționat ieri într-

un comunicat împotriva știrilor anti-

rome care s-au propagat rapid.

Cadore a salutat reacția poliției și a

autorităților locale franceze care au

publicat declarații în care zvonurile au

fost identificate drept știri false.

Mai mulți indivizi au fost arestați

după ce au atacat tabere de romi de la

periferia nordică a Parisului, amintește

corespondenta RRA, Daniela Coman.

Consiliul Europei cere vigilență, după
ce romii au fost atacați în Franța
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Cătălin Cherecheș poate fi
considerat cel mai controversat edil
din România, cu două dosare penale,
ajuns în vizorul ANI, cu unul dintre
mandate câștigate în timp ce se afla în
arest preventiv și cu o inițiativă care l-
a adus în atenția presei internaționale.
Cherecheș pare că e susținut, totuși, de
băimăreni. Sau cel puțin era în 2016,
la ultimul scrutin la care a candidat.
Chiar atunci a câștigat un nou mandat
la Primăria Baia Mare, cu peste 70%
(!), deși se afla... în arest.

Recent, el a ajuns iar pe primele
pagini ale publicațiilor:Procesul în
care este acuzat de luare de mită a fost
amânăt până pe 5 septembrie. În
timpul termenului de joi, edilul din
Baia Mare ar fi stat la Spitalul
Județean din municipiu și ar fi părăsit
unitatea medicală imediat ce
judecătorul a constatat că banca
apărării e goală și a amânat cauza,

susțin jurnaliștii de la Atac la Cenzura.
Primarul a fost foarte deranjat că
jurnaliștii încearcă să afle mai multe
informații și chiar l-a amenințat pe
unul dintre ei: ”Să ţi dea Dumnezeu
copilului tău ce minţi tu! Mizeria e
multă şi o descopăr pas cu pas. Dar o
şi curăţ. Stai liniştită. (...) Cât minţi,
atât să primeşti şi tu, şi familia ta”.

Incredibilele aventuri ale edilului din Baia Mare

Cherecheș a ajuns în
presa internațională cu
’’zidul segregării’’, a fost
ales primar când era în
arest și a semnat inițiativa

Stereotipurile negative
cu referire la persoanele de
etnie romă continuă să
persiste și în prezent. Potrivit
unui studiu, realizat în anul
2015 de Consiliul pentru
prevenirea și eliminarea
discriminării și asigurarea
egalității, romii din R.
Moldova sunt văzuți drept
mincinoși, hoți, leneși,
murdari și cerșetori.

Reprezentanții acestei
etnii se confruntă cu diverse
cazuri de discriminare atunci
când încearcă să se angajeze
în câmpul muncii, când merg

să-și facă studiile sau când
ajung în instituțiile medicale.
Cine și cum încearcă să
demonteze stereotipurile
despre romi și prin ce
metode își pot face dreptate
atunci când sunt
discriminați, am încercat să
aflu de la specialiști și
reprezentanți ai instituțiilor
care activează în acest
domeniu.

Recensământul popu -
laţiei din anul 2019 a
constatat că în R. Moldova
locuiesc 12 mii de etnici
romi, sau 0.4 la sută din

populaţia totală. Datele
neoficiale indică însă o cifră
de până la 150 de mii de
romi, ceea ce constituie

patru la sută din numărul
moldovenilor – 60 la sută
trăiesc în mediul rural, iar 40
la sută în cel urban.

În pielea unui rom – discriminat, marginalizat și ignorat

Cum știi dacă ți s-au făcut farmece.
Trebuie să fii atent la un singur
lucru

Pentru reuşita scopului vrăjitoresc se
folosesc diferite obiecte fără de care
puterea vrăjii nu poate să exercite vreo
influență asupra persoanelor sau
obiectelor. La prima vedere, lucrurile par
ridicole şi puerile. Pentru cei ce vor să
facă rău este un principiu fundamental.

Când vrăjitorii fac ceremonii
vrăjitoreşti pentru a fi distrus un om
folosesc, după cum mentionează Sfântul
Ciprian, diferite obiecte, informează
prosistemhaha.wordpress.com, citând din
cartea „Despre Farmece şi cum pot fi ele
dezlegate” a Sfântul Nicodim Aghioritul.

Unii folosesc cărţile de joc (ghicitul în
cărţi), cafeaua şi ceaşca (ghicitul în cafea),
oseminte de animale sau oameni
(necromanţie), horoscoapele şi stelele
(ghicitul în stele) etc.

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti
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Mai întotdeauna când public vreun
text, sau mi se publică vreun interviu, în
care folosesc denominaţia de „rom”
pentru a defini pe cei ce aparţin
minorităţii naţionale din care şi eu
însumi fac parte, pentru foarte mulţi
dintre cei care citesc textul în cauză,
subiectul central nu mai contează.
„Lupta de idei” se duce, mai
întotdeauna, pe un palier extrem de
îngust, şi anume cum e corect să le
spunem: romi sau ţigani! Un comentariu
de genul „Bă, terminaţi-vă cu povestea
asta cu rom, ‘ra-ţi ai dracului de
ţigani!”, generează o mulţime de like-
uri şi trezeşte corul de susţinători ai
scenariilor conform cărora romii au
inventat un nume care să-i ajute în
demersul lor de a-i face de râs, pe unde
pot, pe români. Bineînţeles că marea
majoritate pot jura că termenul este
„inventat” după 1990.punem că

termenul de „ţigan” este o poreclă de
batjocură (etimologic termenul desemna
un grup de eretici şi, în spaţiul actual
românesc, echivala cu starea de robie)
de aproape 100 de ani. În anul 1919,
liderii romilor transilvăneni au trimis o
scrisoare către conducătorii României
Mari (Adunarea de la Ibaşfalău) prin
care cereau „(...) să ni se schimbe
numele de batjocură ţigan (...)”. Peste
numai 20 de ani, după cum voi arăta mai
jos, dicţionarele limbii române vor
consemna şi numele „corect” asumat de
membrii comunităţii.

Gelu Duminică: Adevărul
e unul singur: noi ne
numim romi

Mai e ceva ce mi-a amintit de casă
în Muntenegru - atitudinea
preconcepută față de romi. Și acolo
sunt numiți țigani, și acolo au un loc
preferat al lor, la poale de munte, iar
orașul Budva este o carte de vizită a
romilor de aici. Locuitorii din sud se
mândresc cu faptul că, în mai puțin de
doi ani, ministrul afacerilor externe a
reușit să-i alunge din țară pe toți
reprezentanții acestei etnii, care

trândăveau, furau sau cerșeau. Cei care
au rămas au neapărat un loc de muncă
și „nu-s ca țiganii voștri, săraci cu
mâna întinsă”, ci s-au integrat destul
de bine în societate, se laudă ghidul.
Am hotărât să nu-i povestesc despre
romii noștri din Soroca și Otaci, să nu-
i provoc, oarecum, invidie.

Până la urmă, am regăsit în
Montenegro fenomene sociale,
atitudini și griji comune, derivate din
confruntarea cu marile forțe politice,
care au dominat statele balcanice de-a
lungul istoriei: două secole de ocupație
otomană și mișcări de rezistență față de
Imperiul Austro-Ungar, mai târziu -
ocupația nazistă, apartenența la lagărul
socialist (în componența fostei
Iugoslavia), dobândirea independenței,
și la moment, o nouă ecuație delicată -
pro-Vest, pro-Est sau neutralitate. Vom
trăi și vom vedea ce va urma, iar, până
una-alta, țărișoara aceasta rămâne una
dintre destinațiile mele favorite pentru
o vacanță de vis. 

”Ţiganii noștri nu-s ca ai voștri”

PUMNAL – BERBEC: Vei lua
parte la o serie de calatorii in interes
de serviciu si te vei face remarcat pe
plan profesional. Ideile tale vor fi
inovatoare, iar superiorii tai isi vor
dori sa te tina mereu aproape.
Perioada 22-29 august va fi plina de
confruntari din care vei castiga
prestigiu si sume importante de bani.

CLOPOT – FECIOARA: Luna
august este marcata de tot felul de
evenimente deosebite din punct de
vedere carieristic. Viata sociala va fi
infloritoare si asta pentru ca vei invata
ce cuvinte sa folosesti pentru a capta
atentia celor care conteaza si mai ales
cand sa spui ce ai de spus.

TOPOR – SAGETATOR: Va fi o
luna a stabilitatii financiare, o luna in
care, conform zodiacului tiganesc, vei
regasi echilibrul in portofelul tau. Pot
aparea si cheltuieli neprevazute, dar
nu sunt menite sa creeze panica in
pusculita ta.

POTCOAVA – CAPRICORN:
Viata sentimentala se complica destul
de mult in aceasta perioada a anului.
Capricornul din zodiacul tiganesc nu
este foarte prietenos cu ultima luna
din vara. Este expus depresiilor si
dramelor de tot felul, insa tocmai
aceste incercari sufletesti te fac sa pui
accentul pe munca. Daca vine vorba
de munca, trebuie sa stai linistit.

CUPA – VARSATOR: Vor fi
provocari pe toate planurile. Poti iesi
cu cateva rani din punct de vedere
sentimental, insa, la fel ca in cazul
Potcoavei, neajunsurile sentimentale
vor fi acoperite de cele financiare.

COROANA – TAUR: Apar cateva
tensiuni in viata sentimentala, mai
ales la inceputul lunii. Nu esti ferit de
evenimente frumoase, insa trebuie sa
astepti a doua jumatate a lunii, atunci
cand vei putea declara ca te simti
implinit din punct de vedere amoros.

SFESNIC – GEMENI:
Satisfactiile pe plan sentimental vor fi
nenumarate. Perioada de ‘boom
amoros’ va fi cuprinsa intre 15 si 20
august, zile in care e foarte posibil sa
iti gasesti si marea dragoste.

ROATA – RAC: La locul de
munca se anunta furtuni cu descarcari
electrice, spune anuntul meteorologic
al astrelor. Noroc ca din punct de
vedere sentimental lucrurile vor sta
ceva mai bine.

STEAUA – LEU: De dragoste nu
te poti plange, insa nu este singurul
castig de natura afectiva. Vei restabili
relatii vechi de prietenie, iar o ruda
importanta iti va face o surpriza de
neuitat.

HHOORROOSSCCOOPP  ÞÞ IIGGÃÃNNEESSCC
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Zilele trecute am intrat în posesia
unor informații care m-au revoltat
dincolo de orice limită. Indiferent de
condițiile meteo, o parte dintre copii
românilor din zona anexei Văleni
merg kilometri buni pe jos la școală în
timp ce puradeii romilor asistați din
aceeași zonă au legitimații gratuite
pentru microbuze, ba mai mult de atât
și romii maturi au aceeași gratuitate la
transportul în comun pe motiv că sunt
însoțitori ai celor mici. Pe surse am
aflat că unii dintre romii asistați
sociali din Piatra-Neamț chiar
condiționează trimiterea copiilor la
școală de astfel de gratuități și
facilități.

Nu critic gratuitățile și toate
facilitățile oferite pentru romii asistați
din Piatra-Neamț deoarece sunt ferm
convins că există baza legală pentru
acordarea lor. Vreau doar ca și românii

și mai ales copii românilor din Piatra-
Neamț să primească aceleași facilități.

Așteptăm un candidat la primărie,
care are sânge de pietrean român în
vene, să își asume următoarele
deziderate :

1. Copiii românilor și românii din
Piatra-Neamț să beneficieze de
gratuitate la transportul în comun în
aceeași proporție cu cetățenii din
comunitatea romă. Dacă 70% dintre
romii din Piatra-Neamț au gratuitate
pe transportul în comun atunci și 70%
din români să aibă aceleași gratuități.

2. Pietrenii români săraci să
primească locuințe sociale în aceeași
proporție în care primesc și romii
asistați sociali. Dacă 70% dintre romii
din Piatra-Neamț au locuințe sociale
atunci și 70% dintre românii săraci din
Piatra-Neamț să primească locuințe
sociale.

Continuă discrimarea
romilor

Vulcănești face parte din
comuna Ciorești, raionul
Nisporeni, și numără puțin
peste o mie de locuitori,
majoritatea fiind de etnie
romă. Localitatea
impresionează prin
contrastele pe care le
întâlneşti la fiecare pas.
Alături de gospodăriile de
lux și casele excentrice, cu
camere de supraveghere
instalate la fiecare colț şi
bolizi de ultimă generație,
vezi şi multe case
sărăcăcioase. Maneliștii
români, Florin Salam,

Adrian Minune și Nicolae
Guță sunt lăutarii preferați
la multe nunți și cumetrii
care se joacă în Vulcănești,
iar însemnul bunăstării sunt
bijuteriile masive din aur pe
care le poartă atât femeile,
cât şi bărbaţii. În acelaşi
timp, mulţi copii din sat nu
merg la şcoală sau
grădiniţă, iar numărul
maturilor analfabeţi este
foarte mare.

Oamenii care trăiesc aici
se conduc de niște legi
nescrise ale comunității
romilor, care permit

izgonirea din localitate a
rudelor unui membru al

comunității dacă acesta este
învinuit de omor. 

Vulcănești: Oameni prigoniţi, case incendiate și indiferenţa autorităţilor

MÂNCARE TRADIŢIONALĂ 

Bândăreţ
Un alt preparat tradiţional al romilor

este bândăreţul, pregătit în preajma
sărbătorilor de iarnă şi care, dacă este
făcut cum trebuie, se poate păstra până la
un an de zile.

O bucată mare de muşchi de porc se
pune într-un baiţ cu apă cât să acopere
carnea, usturoi curăţat şi sare grunjoasă,
foaie de dafin, piper măcinat şi cimbru şi
se lasă de pe o zi pe alta. Apoi, se rulează,
se prinde de jur împrejur cu sfoară în aşa
fel încât să stea drept şi se pune la afumat.
De regulă, este nevoie de 7-8 fumuri calde
şi reci pentru ca muşchiul să se poată
păstra apoi până la un an de zile. Se
serveşte cu salată de murături.

Săviac
O reţetă păstrată din generaţie în

generaţie în familiile de romi este
săviacul, o plăcintă delicioasă cu brânză
telemea. Într-un vas mai larg se pune făină
peste care se pune un litru de apă călduţă
în care s-a adăugat sare grunjoasă după
gust. Se frământă până când se obţine un
aluat consistent, apoi se acoperă cu un
prosop şi se lasă aproximativ 10 minute.

Sã halim bine
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Pe cei mai multi rromi care locuiesc
in Bucuresti ii gasesti in Ferentari, “un
ghetou, un furnicar, un labirint de cladiri
de apartamente de pe vremea dictaturii
comuniste”, cunoscut ca un loc unde se
vand droguri.

In Romania, pe tema expulzarii
rromilor din Franta, exista doua feluri de
opinii: unii cred ca Sarkozy a actionat
bine, pentru ca “asa merita”, iar altii
reproseaza masurile - pentru ca, astfel,
romii au revenit acasa, scriu jurnalistii
de la publicatia spaniola ABC care au

venit in tara noastra pentru realizarea
unui reportaj.

Nimeni nu vrea sa aiba rromi, nici
aproape, nici departe. Drept urmare cei
care au fost expulzati din Franta se
pregatesc sa plece din nou in Spania, sau
in alte tari din Europa.

Mai mulți hoți din Anglia le-au spus
judecătorilor că au furat pentru că n-
aveau bani pentru o înmormântare Cinci
romi originari din România au fost prinși
în Anglia după ce au furat parfumuri în
valoare de circa 2.000 de lire.

Rromii români emigrează,
împinși de condițiile de
ghetou în care trăiesc

Recent, așa cum
ActiveNews a relatat,
purtătorul de cuvânt al
Patriarhiei Române a fost
reclamat la Consiliul
Național pentru Combaterea
Discriminării de două ori: o
dată pentru că ar fi
discriminat romii, iar a doua
oară Vasile Bănescu a fost
acuzat că ar fi discriminat
ateii, parafrazându-l pe
Victor Hugo.

În apărarea domniei sale
a sărit doctorul Pavel
Chirilă, unul dintre cei mai
reputați medici români.

Acesta a trimis pe adresa
redacției noastre o scrisoare
deschisă, pe care o redăm
integral și în exclusivitate:

Un cuvânt în apărarea
Domnului Vasile Bănescu:
Discriminare? sau Discri -
minare!

În ultima vreme în
textele jurnalistice româ -
nești apare foarte prezent
cuvântul „discriminare”.
Mai frecvent decât cuvintele
„mamă”, „patrie”, „neam”,
„foame”, „sete”, „iubire”,
„milă”, „respirație”, „inimă”
etc.

Te trais but! – La muți ani!
Patradi bahtale! – Paște Fericit!
Dobroituca – Bunã ziua
Socares? – Ce mai faci?
Socares prala? – Ce faci frate?
Sohalean? – Ce ai mâncat?
Ciplecealma tuta – nu pot sa te

sufar
Cyumydaptu ando muy te

dilearaptu pho tan – te pup direct în
bot sã te zãpãcesc de tot

Ciplecealma tuta – nu pot sã te
sufãr

Mai bes hatan – Stai puțin (sau:
Mai stai un pic)

Mishto – Bine
Jeav manta ando parko? – Mergi

cu mine prin parc?
Haida jas manta ando foro? –

Mergi cu mine în oraș?
Hai te plimbosaosame – Hai sã

ne plimbãm
Camis te jas manta? – Vrei sã

mergi cu mine?
Hai i tu avreal – Hai și tu pe

afarã
Na mai des duma acate k dikel

so penau – Nu mai vorbi aici ca ne
aude ce vorbim

Tehala la ce ora intalnisaosame?
– Mâine la cât ne întâlnim?

Haida care – Hai acasã
Sar busos? – Cum te cheamã?
Chechibars satu? – Câți ani ai?
Motomanga – Spune-mi și mie
Na dara – nu te teme/ nu-ti fie

frica/ nu te ingrijora
Cai san? – Unde ești?
Cai sans? – Unde ai fost?
Magma an pace – Lasã-mã în

pace

Dicþionar româno-rrom

Susţinător de marcă pentru Vasile Bănescu: Scrisoare deschisă a dr.
Pavel Chirilă în sprijinul Purtătorului de Cuvânt al Patriarhiei Române
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CNCD: Am demarat o
autosesizare după incidentele
de la meciul de handbal HC
Zalău-CS Rapid

Înaintea meciului de handbal
feminin dintre HC Zalău și Rapid,
fanii gazdelor au postat un mesaj
rasist pe pagina de Facebook:
„Biletele vor fi puse în vânzare
miercuri 11 septembrie de la ora
15:00 la casieria Sălii Sporturilor.
Țiganii nu sunt Români!”. 

Mesajul a fost șters între timp,
dar Consiliul Național Pentru
Combaterea Discriminării s-a
autosesizat.  „Am demarat o
autosesizare, o să cităm inclusiv
clubul din Zalău, respectiv această
organizație a suporterilor și

Federația Română de Handbal”.

Flash

Primarul unei suburbii a Parisului a
refuzat inscrierea la scoala a 13 copii de
etnie roma, dar, datorita criticilor, acesta
a acceptat ca si copii romii sa participe la
cursuri intr-o anexa a scolii. Cei 13 copii
romi fac cursuri intr-o anexa a unei scoli
din localitatea Ris- Orangis, situata la
periferia de sud a Parisului. Primarul
localitatii, Stephane Raffalli, a refuzat sa
aprobe inscrierea lor in vreo scoala, la
inceputul anului scolar. Dupa ce
organizatiile pentru drepturile omului au
organizat proteste, primarul a acceptat
inscrierea copiilor romi, dar acestia
participa la cursuri in anexa unei scoli. O
solutie catalogata de unele asociatii de
profil drept rusinoasa si scandaloasa.
Numerosi etnici romi si reprezentanti ai
sindicatelor profesorilor au organizat un
miting in fata primariei din localitate
denuntand constituirea unei clase
separate.

Conducerea Colegiului National
”Ionita Asan” si ISJ Olt au fost amendate
pentru segregarea scolara a romilor.

Consiliul National pentru
Combaterea Discriminarii (CNCD) a
stabilit ca micutii romi au fost
dezavantajati si tratati in mod umilitor.
Cele doua institutii au fost amendate cu
cate 2000 lei.

Elevii romi umiliți în Paris
și Caracal. Oltenii au luat
exemplul francezilor
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Toți cei cinci au fost prinși
de poliție în urma unei urmăriri.
Ofițerii au descoperit 17 sticle
de parfum în portbagajul unui
Audi A4 neasigurat, pe data de
1 mai a.c., potrivit Daily Mail.
Infractorii domiciliați în
Bedford au recunoscut două
acuzații de furt. Ei se numesc
Laurențiu Ciurar (19 de ani),
Roxana Demian (21 de ani),
Ioan Sava (31 de ani),

Luminata Sava (25 de ani), și
Verdeața Sava (31 de ani). N-au
voie să iasă noaptea din casă!
Apărătorul celor cinci a spus că
cei cinci voiau bani pentru o
înmormântare și de aceea au
furat. El a mai spus că mai
membrii grupului și-au pierdut
recent locurile de muncă la o
fabrică de fructe și erau
„disperați”. Luminata Sava mai
avea o infracțiune de 18 luni cu

suspendare.
Citeşte întreaga ştire: Mai

mulți hoți din Anglia le-au spus

judecătorilor că au furat pentru
că n-aveau bani pentru o în -
mor mântare.

Mai mulţi hoţi din Anglia le-au spus judecătorilor că au furat pentru că n-aveau bani pentru o înmormântare
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Înainte cu o săptămână de începerea noului
an școlar, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei,
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și
Mitropolitul Clujului, Maramureșului și
Sălajului, s-a aflat în mijlocul comunității de
rromi de la Pata Rât, Cluj-Napoca. Cu acest
prilej, Ierarhul a dăruit copiilor de etnie rromă
275 de ghiozdane cu rechizite, dulciuri și cărți de rugăciune.

De asemenea, Părintele Mitropolit Andrei s-a rugat împreună cu cei prezenți
și a rostit un cuvânt de învățătură, urându-le succes în noul an școlar.

275 de ghiozdane cu rechizite pentru copiii rromi de la Pata Rât,
dăruite de Mitropolitul Andrei

Lăudabil efortul prefectului Florian
Marin de a moderniza clădirea
Prefecturii Vâlcea, dar lucrarea
contractată recent prevede doar… o
SPOIRE a clădirii și nimic mai mult. Așa
se numește și contractul „Lucrări de
reparații și zugrăveli exterioare la
fațadele clădirii – Instituția Prefectului
Județul Vâlcea”, în sumă de 2,6 miliarde
de lei vechi, semnat cu controversata
firmă Stigi House SRL din Râmnicu
Vâlcea. Contractul are o durată de trei
luni, însă ar fi fost mai bine dacă
Prefectura făcea o reabilitare termică și o
modernizare completă a imobilului, așa
că în aceste condiții „lucrarea” nu va
rezista decât maxim 3-4 ani. Alte
probleme la începutul noului an şcolar ar
putea fi în municipiul Râmnicu Vâlcea,
primarul Mircia Gutău declarând luna
trecută că nu este convins că lucrările de
reabilitare termică ce se desfăşurau la
Colegiul Naţional de Informatică „Matei
Basarab” puteau fi finalizate în timp util.
Ati ghicit, lucrarea în cauză este
executată de… aceiași firmă SC Stigi
House SRL!

t
În ultimul timp, Andra Bică,

inspectorul şcolar general, este aproape
nelipsită de la întrunirile publice la care
participă conducerea PSD Vâlcea.
Probabil că doamna se pregăteşte pentru
o funcţie publică la alegerile locale din
2020. Să fie de consilier judeţean?

t
Cui îi este dor de celebrul Ion

Nicolae, să ştie că e bine-mersi! Este
preşedinte implicat al UNPR, filiala
Vâlcea. Acel UNPR? Culmea, da! Cum
o fi să faci politică într-un partid mort?

Vrăjeli... 
adevărate!

NU PUTEM

CONTA PE EI -

ÞIGANII

SÃPTÃMÂNII Eugen 
Neață

Adrian 
Bușu

Sonia 
Iliescu

Bogdan 
Matei

Adina 
Dobrete

Am stat de  vorba   cu Părintele Veteleanu
Petre  din Orasul Ocnela Mari   Valcea.  

Amintindu-şi de hirotonie, părintele
Veteleanu   povestea: „Stând în faţa icoanei
Sfintei Fecioare şi rugându-mă cu lacrimi,
cerându-i sprijin şi ocrotire, m-am ridicat plin
de putere, numai lumină, numai dorinţă de a
sluji.

Deşi avea doar 25   de ani când a călcat
pentru prima dată în acest loc, preotul
Veteleanu    din   Ocnele   Marii    şi-a înţeles pe
deplin misiunea: să se dedice lui Dumnezeu şi
oamenilor. Aşa a început să deruleze mai multe
acţiuni sociale care priveau romii  și romanii,
treptat, au angrenat întreaga comunitate.

Respect pentru Părintele Vețeleanu

Acţiune de promovare a
limbii romani în rândul
copiilor de etnie romă

“Organizatorii – Asociaţia
Divers, Şcoala Gimnazială ‘Sfântu
Gheorghe’ şi Primăria Sângeorgiu
de Mureş – şi-au propus să
promoveze limba rromani în rândul
copiilor de etnie romă cu scopul
creşterii stimei de sine.

Cultura romilor, celebrată
în Piaţa Mică

Câteva standuri în care romii au
scos la vânzare ibrice, oale, alambice,
ii, bijuterii și haine de piele. O scenă
pe care seara începe să se anime cu
muzică și dansuri. Câțiva romi care-și
invită clienții să le încerce produsele.
Încep un dialog cu ei și observ încă de
la început deschiderea de a-mi
răspunde la întrebări.


