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naklada
500 izvodov
Po mnenju Ministrstva za kulturo RS št. 415562/96, se Romano them - Romski svet šteje
med proizvode za katere se plačuje 20% davek
na dodano vrednost.
Izid časopisa Romano them sta omogočila
Ministrstvo za kulturo RS
in Urad za narodnosti RS
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Svetovni dan Romov

V Gledališču Park v Murski
Soboti je 8. aprila potekala
osrednja prireditev ob svetovnem
dnevu Romov. Zbrane so
nagovorili predsednica Sveta
romske skupnosti v RS Janja
Rošer in podžupanja Mestne
občine Murska Sobota Jasmina
Opec,
slavnosti
govornik
prireditve pa je bil predsednik
državnega zbora dr. Milan Brglez.
Na slavnostni prireditvi
so podelili tudi priznanje za
dolgoletno delo pri reševanju
romske problematike. Prejel ga
je Slavko Cener, romski svetnik
v občini Tišina. V bogatem
kulturnem programu so poleg
številnih
domačih
skupin
nastopili kot gostje romska
glasbena skupina karavan Familia
iz Madžarske in trubači Veseli
momci iz Makedonije.
Podžupanja MOMS Jasmina
Opec je v svojem nagovoru
izpostavila vrtec Romano na
Pušči in dodala da dandanes v
vrtec na Pušči starši vpisujejo
tudi neromske otroke in s tem
podirajo stereotipe.
Predsednica Sveta romske
skupnosti RS Janja Rošer je
sodržavljane na slovesnosti
pozvala, naj bodo strpni in dajo
priložnost Romom, ko jih bodo
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spoznali, pa bodo ugotovili, da
je drugačnost dobra.
Slavnostni govornik predsednik
državnega zbora Milan Brglez
je med drugim povedal, da je
v Sloveniji Romom priznan
poseben položaj in imajo s
tem posebne pravice, vendar te
vedno niso realizirane. Še vedno
izjemno velik delež Romov živi
v revščini in precejšnji socialni
izolaciji, problem je tudi, da med
državnimi ustanovami in lokalno
skupnostjo ni pričakovanega
sodelovanja. Romska skupnost
pa se posledično še vedno srečuje
s številnimi težavami, ki segajo
na tako rekoč vsa področja
življenja.Kot najbolj pereče je
izpostavil neurejene in neustrezne
bivalne razmere, zaposlovanje,
izobraževanje in zdravstvo. »V
vse te procese odločanja bi morali
biti vključeni tudi predstavniki
Romov, za izboljšanje položaja
romske skupnosti pa se morajo
potruditi tudi Romi sami,
kajti le s samoangažiranjem in
socialno aktivacijo se bodo
razvili v izobraženo, zaposleno
in enakopravno skupnost, ki bo
sposobna skrbeti sama zase,« je
med drugim izpostavil Brglez.

I Slovenski romani unija u
maškarutnu
mulačak
mistu
romanu dij andu 8 april kerdja
andi Murska Sobota. Vašu romanu
svecu le manušen andi lačhi vuja
te kerde šukar kerauti : u Deki, u
vrtec Romano Pušča i grupa Statim,
i Romani folklorni grupa Roma
Sam, i Nina te u Urh, u Sandi
Horvat , i Nočna smena, i grupa
Amaru vilaugu, te u hegedišja
Karavan Familia andru Ungri te u
trubačja andri Makedonija.
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Posvet: »Izobraževanje Romov
v Sloveniji«

Rogaševce sinja kerdu posvet
palu
sikavibe
Romengru.
Durudauh khaj kijren pru
Ministrstvu mistu sikavibe nevi
strategija sinja but vakeribe so
mik sa pekamlahi te kijrel.
Leta 2004 je bila sprejeta
Strategija vzgoje in izobraževanja
Romov v Republiki Sloveniji,
leta 2011 pa je bila dopolnjena.
Kot taka je podlaga za nadaljnje
ukrepe na področju vzgoje
in izobraževanja Romov. V
letošnjem letu pa želijo na
Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport strategijo
prenoviti. Nekateri ukrepi in
rešitve iz sedanje strategije
se izvajajo tudi s projekti v
okviru Evropskega socialnega
sklada(ESS).
Ker so pri Zvezi Romov
Sloveniji mnenja da na področju
izobraževanja še veliko stvari
manjka so 16. Junija, skupaj z
Osnovno šolo Sveti Jurij in Rd
Zeleno vejš pripravili posvet z
naslovom: Izobraževanje Romov
Sloveniji.
Poglavitni dejavnik za dvig
kakovosti pri izobraževanju
romskih otrok je spodbudno učno

okolje, pravi predstojnica Zavóda
za šolstvo Murska Sobota Irena
Kumer. Vzgoja in izobraževanje
romskih otrok morata upoštevati
večkulturnost in kolikor je
mogoče, tudi medkulturnost.
Erika Rustja z Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport
je predstavila ukrepe ki jih na
ministrstvu že izvajajo. Po njenem
bo v novi strategiji več poudarka
tudi na razpisih.
Nekateri romski pomočniki
delo opravljajo na dveh ali več
šolah. Ker pa se z avgustom
konča projekt : Skupaj do
znanja, se pojavljajo vprašanja,
kaj bo z romskimi pomočniki
septembra ko se začne novo
šolsko leto. Janko Flisar pravi da
se pomočniki ne strinjajo s tem,
da bi bili z novim šolskim letom
na šolah le štiri ure, torej le za
polovični delovni čas.
V preteklih letih so bile
izvedene različne aktivnosti ki jih
določa Strategija, vidni so tudi
premiki na različnih področjih.
Jožek Horvat Muc predsednik
ZRS, pa je mnenja da je potrebno
na področju izobraževanja še
veliko postoriti.

Leta 2004 je bila sprejeta
Strategija vzgoje in izobraževanja
Romov v Republiki Sloveniji,
leta 2011 pa je bila dopolnjena.
Kot taka je podlaga za nadaljnje
ukrepe na področju vzgoje in
izobraževanja Romov, npr.
vključevanje romskih otrok
v vrtce, stalno strokovno
izobraževanje učiteljev, izbirni
predmet Romska kultura v
osnovnih šolah ipd.
Država posebej obravnava in
šolam priznava ugodnosti za
vzgojo in izobraževanje romskih
učencev. Za individualno ali
skupinsko delo z romskimi
učenci MŠŠ so v šolskem procesu
namenja dodatna finančna
sredstva, šola ima ugodnejše
normative za oddelke z Romi,
posebej financira prehrano,
učbenike
in
ekskurzije.
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Financirala
je
razvojnoraziskovalne naloge povezane
s problematiko uspešnejšega
vključevanja učencev Romov
ter standardizacijo romskega
jezika kot podlago za poučevanje
romskega jezika.
Po
vzgojno-izobraževalni
vertikali
dokument
sledi
naslednjim načelom in ciljem:
• načelo odprtosti kurikula,
• načelo avtonomnosti in
strokovne odgovornosti
strokovnih delavcev,
• načelo enakih možnosti
in upoštevanje različnosti
med otroci ter načelo
multikulturalizma
(spoštovanje specifičnosti
romske kulture),
• načelo sodelovanja s starši,
• zagotavljanje pogojev za
doseganje ciljev in standardov
znanja,
• za področje izobraževanja
odraslih: načelo
vseživljenjskosti,
funkcionalnosti,
demokratičnosti,
prostovoljnosti,

raznovrstnosti in
dinamičnosti, integriranosti,
aktivne udeležbe.
V preteklih letih so bile
izvedene naslednje aktivnosti iz
strategije:
• sprejet je bil izbirni predmet
Romska kultura,
• sprejet je bil poklicni standard
romski pomočnik,
• vsako leto so pripravljeni
in
izvedeni
programi
medkulturnega sožitja (Zveza
Romov Slovenije),
• izdana so bila gradiva v
romskem jeziku,
• izvedeni so bili strokovni
posveti na temo uspešnejšega
vključevanja učencev Romov v
sistem vzgoje in izobraževanja,
• vsako leto se izvajajo seminarji
za učitelje v okviru nadaljnjega
strokovnega izobraževanja,
• vzpostavljena je mreža šol,
v katere so vključeni učenci
Romi z namenom izmenjave
izkušenj, primerov dobrih
praks (Zavod RS za šolstvo,
Center RS za poklicno
izobraževanje).

Predšolski otroci Romov so
vključeni v približno 40 vrtcev po
Sloveniji: največ na Dolenjskem,
v Posavju, v Beli krajini, na
Štajerskem in v Prekmurju. V
slovenske vrtce so vključeni na tri
načine: največ jih je integriranih v
običajne skupine, manj v romske
oddelke, kjer so vključeni samo
romski otroci, ena enota vrtca pa
vključuje le romske otroke.
Pri Zvezi Romov Slovenije pa
smo mnenja, da na tem področju
še veliko manjka.
Skrbijo nas predvsem:
• realizacija učnih programov
v šolah
• izvedba in način financiranja
programov, ki izhajajo iz
Strategija za izobraževanja
Romov
• nadaljnje vključevanje Romov
v izobraževanje
• štipendiranje romskih dijakov
in študentov
• ne/sistematizacija romskih
pomočnikov v šolah
• drugi študiji in izobraževanja

Vloga romskih organizacij pri
reševanju težav
Zveza
Romov
Slovenije
v sodelovanju z romskim
društvom Romano vozo Velenje
18. maja organizirala posvet
na katerem je bilo govora o
vlogi romskih organizacij pri
reševanju težav. Pri Zvezi Romov
Slovenije ugotavljajo, da je
romski aktivizem v preteklosti
bil bolj učinkovit, samostojen
in predvsem namenjen romski
skupnosti. V sedanjem času pa
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je romski aktivizem v nekaterih
primerih vse bolj politično in
strateško odvisen ter pod vplivom
nekaterih državnih in ne-romskih
inštitucij, ki diktirajo razvoj
romskega aktivizma in zastopstva.
V Zvezi Romov Slovenije
ugotavljajo, da je bil romski
aktivizem v preteklosti bolj
učinkovit kot danes, zato so
potrebne spremembe, meni
predsednik
Zveze
Romov
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Slovenije Jožek Horvat – Muc.
Na posvetu so tudi opozorili
na to da država za Rome nima
dovolj posluha, da se vse vrti
okoli denarja in da se prelaga
odgovornost z lokalnih skupnosti
na državo in obratno.
Vloga in pomen romskih
organizacij pri reševanju romske
tematike je zelo pomembna,
vpliva na razvoj lokalne skupnosti,
na javno podobo Romov in
na sožitje. Direktor urada za
narodnosti Stane Baluh je ob tem
poudaril, da je sprejetost Romov
v lokalnem okolju izjemno
pomembna.
Čeprav v Velenju Romi
nimajo svojega predstavnika v
občinskem svetu, so tamkajšnji
Romi zelo uspešni pri reševanju
romske tematike. Velenje velja
za primer dobre prakse, velenjski

Romi delujejo pod okriljem
društva Romano vozo, so zelo
aktivni na kulturnem področju,
lokalna skupnost pa uspešno
rešuje tudi njihove stanovanjske
težave. Velenjski Romi se uspešno
preizkušajo tudi v podjetništvu.
Andi Velenje i Slovenski
Romani unija te u romanu
društvu Romano vozo Velenje
kerde posvet pri souh sinja
vakeribe paladauh sej buti hi
le romane organizacijen zu te
ferkijrel u kinji.Zi Slovenski
romani unija phijnen, hot sinja u
romanu aktivizem valamikur fider
kerdu sar adiskru dij, vašudauh
pekal te kijrel amut. Pru posvet
sinja vakeribe te paladauh hot le
Romen niko na šunel, hot hi but
vakeribe palu luj, te hot pe i buti
pali lokalni supnost del pri država
te niko na kamel te lel prik i buti.

Mediji o Romih in romski
mediji v Evropi in Sloveniji

EBU, Zveza Romov Slovenija
in RTV Slovenija so 12 in 13
junija v Murski Soboti pripravili
dvodnevno
mednarodno
konferenco
z
naslovom
»Mediji o Romih in romski
mediji v Evropi in Sloveniji«.
Spregovorili so o pomembnosti
romskih medijev ter načinu
poročanja o Romih v medijih
kakor tudi o vključevanju
Romov pri ustvarjanju romskih
oddaj.

Konference«Mediji o Romih
in romski mediji v Evropi
in Sloveniji« , so se udeležili
strokovnjaki
za
romska
vprašanja in strokovnjaki za
medije iz različnih evropskih
držav in Balkana. Osrednja
tema srečanja v je bila da lahko
mediji s svojim poročanjem
bistveno vplivajo na javno
mnenje. Kot so ugotovili pri
uvodnih predavanjih, ima
poročanje o Romih v medijih
še vedno negativni predznak
in je povezano s stigmatizacijo.
Posebej problematični so po
njihovem
mnenju
spletni
portali,
ki
omogočajo
anonimnim
komentatorjem
širjenje sovražnega govora.
Pri oblikovanju javne podobe
Romov pa imajo veliko vlogo
ROMANO THEM
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lokalni mediji, ki poročajo
o Romih bolj pozitivno kot
nacionalni mediji. Udeleženci
so se zavzeli za korektnost
medijskega
poročanja
in
verjamejo, da bo konferenca na
to temo doprinesla k pozitivnim
premikom. Spregovorili so
tudi o pomembnosti romskih
medijev ter načinu poročanja

o Romih v medijih kakor tudi
o vključevanju Romov pri
ustvarjanju romskih oddaj.
I slovenski Romani unija te
u Romanu informativnu center
andi Murska Sobota kerde duj
devesengri maškarutni konferenca
le anaveha: U mediji palu Roma
te u romane mediji andi Evropa

te Slovenija .Vakeribe sinja palu
romane mediji, sej hi lengri buti,
te sar pisinen u mediji palu Roma,
te paladauh sej lengri buti zu te
kijrel u romane oddaji. : Sikaude
sana buter filitike romane mediji,
miškri lende sana te u slovenske
romane oddaji »So vakeres?« te
»Amare Droma«.

Festival Khamoro

V Pragi je od 24 do 30. maja,
potekal že 17. romski festival
Khamoro. Gre za največji
in najbolj poznani romski
festival v svetu. Udeleženci
festivala Khamoro so sedem
dni imeli možnost spoznati
bogato romsko kulturo. Poleg
koncertov je festival ponujal
pestro ponudbo delavnic,
poletno šolo romske kulture
Barvalipe in barvito parado
skozi središče Prage. Eden od
ciljev festivala Khamoro je
prikazati kulturo Romov in s
tem izboljšati odnosov med
romsko skupnostjo in večinsko
družbo.
Festival
Khamoro
ni
osredotočen le na glasbo in ples,
saj bi to spodbujalo globoko
zakoreninjene predsodke o
Romih. Osnovni koncept
in sporočilo festivala je da
romska kultura bogati svet
in tako povezuje ljudi, pravi
organizatorka festivala Jelena
Silajdžič. »Nam je cilj in mislim
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da smo ga letos tudi znova
dosegli, je da nagovorimo in
povabimo čimveč različnih
ljudi. Za nas je zelo pomembno
da vse to kar pripravljamo
poleg Romov vidijo tudi Čehi
in ostali neromi. Ker ta festival
ima sporočilo. To sporočilo je
da lahko uspemo samo skupaj
lahko spreminjamo svet. Imamo
različni program od razstav
do
seminarjev.
Vključene
imamo dosti mladih Romov.
Eno skupina je iz evropskega
programa Barvalipe.«
Različni
umetniki
in
strokovnjaki so na dvodnevnem
seminarju razpravljali o vlogi
romske kulture v evropskem
prostoru in vplivu predsodkov na
romsko kulturo. Profesor Hristo
Kyuchukov iz Bolgarije meni,
da je potrebno romsko kulturo
predstaviti preko različnih
umetnosti in svetu dokazati da
imamo Romi bogato kulturo
ki še živi. Hristo Kyuchukov je
predstavil uspavanke in pesmi
preko katerih se lahko mladi
Romi lažje naučijo romskega
jezika. S tem pripomorejo k
ohranjanju romskega jezika.
V času festivala so bile čez
dan različne delavnice, ob
večerih pa so številni obiskovalci
poplesavali ob vročih ritmih
tradicionalne
in
moderne
romske glasbe. Letos se je

festivala udeležila tudi skupina
Šukar.
Praga sinja zaru 24. te ži 30.
maj, kerdu mauk u 17. romanu
festival Khamoro. Souh hi
lekbarider te lekphurider romanu
festival pru them. U manuša so
sana pru festival Khamoro andu
ifta dij prindžarde i barvali
romani kultura. Dikle pumenge
mulačakja sanahi pa kerde te
buter filitike butja, nilejitiki
škola misti romani kultura, te
barvali povorka pru Pragakre uci.
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»Zoralipe romane žuvjengru
– Opolnomočenje romskih
žensk«

Projekt temelji na osveščanju
in informiranju romskih žensk
o pomembnosti izobrazbe,
vključevanja
v
družbeno
življenje, o enakosti spolov,
ukrepanja zoper diskriminacijo,
zmanjševanje predsodkov o
kulturi Romov. Dotaknili
so bodo naslednjih tem:
večplastna
diskriminacija
Rominj, zaposlitev, nasilje v
družini, prezgodnje poroke,
najstniške nosečnosti, javna
podoba
Rominj.
Poiskali
bomo potrebne ukrepe za
zmanjšanje razlik in poenotenje
položaja Rominj v Sloveniji.
S pristojnimi inštitucijami,
romskimi
organizacijami,
strokovnjaki in Romskimi
ženskami bodo poskušali najti
odgovore ki bodo Romski ženski
v pomoč pri izboljšanju lastnega
položaja, kar bo posledično
vplivalo tudi na razvoj romske
skupnosti. Eden izmed ciljev
projekta je brisanje neenakosti v
položaju Rominj preko medijev
in vzornikov.
Položaj žensk v evropski in

svetovni družbi je, ne glede
na deklarativno enakost in
enakopravnost, v marsikaterih
segmentih še vedno slabši od
položaja moških. V romskih
skupnostih, ki so že kot celota
odrinjene na družbeni rob,
je položaj žensk in deklic še
bistveno slabši. Tudi zato, ker so
romske skupnosti tradicionalno
izrazito patriarhalne. Razlog za
nizek položaj romskih žensk ni
v tem, da ne bi želela postati
odgovoren subjekt lastnega
razvoja, ampak v tem, da nima
priložnosti, da bi to postala.
Ovire pri tem so različne;
nizka motiviranost, vztrajnost,
vera in prepričanja, kakor
tudi prisotnost tradicionalnih
miselnih vzorcev.
Enakost spolov je temeljno
načelo, ki mu projekt sledi.
Namenjen
je
predvsem
ženskam, Rominjam, ki jih z
aktivnostmi v projektu želimo
opolnomočiti in izobraziti, da
spoznajo da imajo možnost
lastnega odločanja in odločanja
o lastni usodi.
Ciljna skupina so Rominje,
ki so ranljiva skupina znotraj
ranljive skupine Romov in
so dvojno diskriminirane,
kot Rominje in kot ženske.
Zaradi nizke samopodobe se
ne želijo javno izpostavljati
in se tako posledično ne
udeležujejo
aktivnosti
za
spodbujanje gibanja ali zdrave
prehrane,
niso
mobilne,
nimajo finančnih sredstev, se
počutijo izpostavljene, družina
in skupnost ne odobravata
njihovega
vključevanje.
Med ženskami je pogosto

prisoten stres, ki je posledica
slabega materialnega položaja,
problemov v družini in
osamljenosti.
V okviru projekta bodo
izvedene naslednje aktivnosti:
1. IZDELAVA LOGOTIPA
PROJEKTA
2. ZAJTRK Z NOVINARJI
– TISKOVNA
KONFERENCA
3. IZDELAVA FACEBOOK
PROFILA
4. USPOSABLJANJA IN
IZOBRAŽEVANJA
5. ZAKLJUČNA
KONFERENCA
S PROMOCIJO
ZBORNIKA IN DVD-JA
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Komisija vlade za zaščito
romske skupnosti
Komisija vlade za zaščito romske
skupnosti na konstitutivni seji o
načinu dela in glavnih aktivnostih
na področju romske skupnosti v
letošnjem letu
21. maja je potekala prva seja
Komisije Vlade RS za zaščito
romske skupnosti. Komisija se je
na konstitutivni seji dogovorila
o načinu dela v aktualnem
mandatu in o glavnih aktivnostih
na področju romske skupnosti v
letošnjem letu. Komisija je med
drugim sklenila, da bo o svojih
sklepih redno seznanjala vlado.
V okviru vsebinskih točk
dnevnega reda seje je komisija
obravnavala predlog Četrtega
poročila o položaju romske
skupnosti v Sloveniji za leto
2014, ki ga je na podlagi
informacij pristojnih državnih
organov, organov samoupravnih
lokalnih skupnosti in Sveta
romske skupnosti Republike
Slovenije
pripravil
vladni
Urad za narodnosti. Komisija
je po opravljeni razpravi in
ob
upoštevanju
predlogov
popravkov, ki so bili podani na
sami seji, oziroma popravkov, ki
jih bodo še posredovala posamezna
ministrstva, ocenila, da je gradivo
primerno za nadaljnji postopek za
sprejem na vladi. Poročilo zajema
pregled aktivnosti v letu 2014 po
posameznih področjih (vzgoja
in izobraževanje, zaposlovanje,
socialno varstvo in enake
možnosti, zdravstveno varstvo,
bivanjske razmere, kulturna
dejavnost ter osveščanje in boj
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proti diskriminaciji), dodatno
pa zajema tudi aktivnosti v
zvezi s pripravo sprememb in
dopolnitev Zakona o romski
skupnosti v Republiki Sloveniji,
kratek pregled dela Komisije
Vlade RS za zaščito romske
skupnosti v preteklem mandatu,
predstavitev začetka priprav
nove nacionalne strategije na
področju vključevanja Romov za
naslednje obdobje, aktivnosti v
zvezi z načrtovanjem in črpanjem
sredstev evropskih strukturnih
skladov v finančni perspektivi
2014-2020, pregled stanja na
področju politične participacije
romske skupnosti po lokalnih
volitvah 2014 in konstituiranja
Sveta
romske
skupnosti
Republike Slovenije, nekaj
najpomembnejših
poudarkov
na mednarodnem področju in
povzetek aktivnosti samoupravnih
lokalnih skupnosti, kjer živijo
Romi, ter Sveta romske skupnosti
Republike Slovenije. Posebno
poglavje poročila je namenjeno
ugotovitvam in predlogom za
nadaljnje delo. Osnutek poročila
bo v nadaljevanju objavljen na
spletni strani vladnega Urada za
narodnosti, nato pa bo vložen
v vladno proceduro. Komisija
se je na seji seznanila tudi z
informacijo o poteku priprave
nove nacionalne strategije na
področju vključevanja Romov
za obdobje 2016 – 2021 in se
zavzela, da bi bila ta čimbolj jasna
in konkretna.
Dodatno se je komisija na

seji seznanila tudi s težavami, s
katerimi se ob izvajanju projektov
»Osveščanje javnih uslužbencev,
Romov in širše javnosti z
namenom preseganja ovir in
izboljšanja kakovosti sobivanja –
SKUPA-J« in »Skupaj do znanja
– Uresničevanje ciljev Strategije
vzgoje in izobraževanja Romov v
RS«, ki ju v naselju Dobruška vas
v občini Škocjan izvajata Policija
in Center šolskih in obšolskih
dejavnosti (projekt financira ESS
in Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport). Komisija je po
seznanitvi z aktualnimi dejstvi,
do katerih zaradi aktivnosti
predstavnikov ene od organizacij
romske skupnosti v zadnjem času
prihaja na terenu, ocenila, da sta
projekta primer dobre prakse,
kako spodbuditi otroke k večjemu
vključevanju
v
predšolsko
vzgojo in kako premagovati
ovire na poti k doseganju večje
učne uspešnosti v procesu
osnovnošolskega izobraževanja.
Komisija zato v celoti podpira
aktivnosti in prizadevanja Policije
in Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport v zvezi z
izvajanjem aktivnosti v okviru
projektov, aktivnosti Policije pa
tudi pri vseh ostalih preventivnih
nalogah, ki jih izvaja v smeri
boljšega sobivanja v multikulturni
skupnosti.
REPUBLIKA SLOVENIJA
URAD VLADE ZA KOMUNICIRANJE
SPOROČILO ZA JAVNOST,
Ljubljana, 22. maj 2015
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Knjiga: Vpliv genocida nad Romi v
drugi svetovni vojni na književno
ustvarjalnost Romskih in neRomskih avtorjev

Romska
književnost
je
postala zgodovinsko dejstvo
šele v 20. Stoletju. Stoletja
preganjanja in diskriminacije,
ki so je bili deležni, so naredila
svoje. Teme, ki tvorijo okostje
romske književnosti, so težave
romske zgodovine in družbene
eksistence, vprašanje identitete
in holokavsta. Rajko Djurić in
Jožek Horvat - Muc opozarjata,
da se zadnje čase pojavljajo
tudi literarne študije o romski

književnosti, kritiško pa še
naprej ostaja brez pravega
odmeva.
Zveza Romov Slovenije je v
sodelovanju z Romani Union
Murska Sobota izdala knjigo;
»Vpliv genocida nad Romi
v drugi svetovni vojni na
književno ustvarjalnost romskih
in ne-romskih avtorjev.
V knjigi so predstavljena
dela romskih in ne-romskih
ustvarjalcev, in teh ni malo.

Naj naštejemo le nekatere:
Philomena Franz iz Nemčije,
Elena Lackova iz Slovaške,
Bronislawa
Wajs
Papusza
iz Poljske, Celija Stojka iz
Avstrije, Otto Rosenberg iz
Nemčije, Walter Stanojski iz
Nemčije, Franz Rosenbach iz
Nemčije, Christian Bernadek iz
Tarasconsura/Ariege, Menjahert
Lakatoš iz Madžarske, Mateo
Maksimov iz Španije, Mirko
Peršen iz Hrvaške, Ljubo Jandrič
iz Bosne in Hercegovine, Dušan
Ćulum iz Srbije, Ćamil Sijarić
iz Bosne in Hercegovine ,Đorđe
Miliša iz Hrvaške, Radovan
Ždrale iz Srbije, Dušan Savić iz
Bosne in Hercegovine, Dušica
Milanović Marika iz Srbije,
Đorđe Radišić iz Hrvaške, Miloš
Kordić iz Hrvaške, Avdo Mujkić
iz Puračiće, Alija Krasnići iz
Kosova, Bajram Haliti iz Srbije,
Rinaldo Diricchardi Muzga iz
Slovenije, Jožek Horvat Muc iz
Slovenije, Dragoljub Acković iz
Srbije in Rajko Đurič iz Srbije.

Vabimo Vas k poslušanju romskega radia

Romic na frekvenci 97,6 MHz.
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Dogodki

SESTANEK PRI ŽUPANU
MO NOVO MESTO G.
GREGORJU MACEDONIJU
(Novo mesto, 23. april 2015)
Teme, ki so bile predstavljene na
sestanku so:
• Pričakovanja
romske
skupnosti / realizacije oz.
nerealizacije/ pri reševanju
aktualnih vprašanj
• Pomen urejevanja bivalnih
razmer v romskih naseljih
/ težave / prednosti / razpisi
• Pojavi
nestrpnosti,
diskriminacije
in
ksenofobije proti Romom v
Sloveniji
SREČANJE Z
VELEPOSLANIKOM ZDA
(Murska Sobota, 10.4.2015)
Veleposlanik Združenih držav
Amerike, Brent Robert Hartley,
se je ob svetovnem dnevu Romov
srečal s predstavniki romske
skupnosti. V prostorih Zveze
Romov Slovenije se je srečal z
njenim predsednikom, Jožekom
Horvatom Mucem in predsednico
Sveta romske skupnosti, Janjo
Rošer. Po obisku je veleposlanik
povedal: »Zavedam se, da
napredek Romov v Sloveniji ni

povsem izenačen, zato bom v
času svojega delovanja v Sloveniji,
temu posvetil največ pozornosti.
Veselim se tudi srečanja z romsko
skupnostjo in da pobliže spoznam
kako lahko ambasada in Združene
države Amerike priskočimo na
pomoč.«
Z obiskom veleposlanika je
bil zadovoljen tudi predsednik
Zveze Romov Slovenije, ki z
ambasado ZDA sodeluje že vrsto
let. Kljub temu, da je šlo za prvo
uradno srečanje romske skupnosti
z veleposlanikom ZDA, oboji
upajo, da se bodo že ustvarjene
vezi še okrepile.
U veleposlanik andri Amerika, u
Brent Robert Hartley so aulu andi
Slovenija, pe le aungjune romenca
andri Slovenija laukhja khetaun
vašu romanu dij. U veleposlanik
pe le angjuneha zi slovenska
romani unija le Jožek Horvatiha
te la angjunaha zaru svejt romano
skupnostjakro Janja Rošeraha
laukhja khetaun. La ameriška
ambasaudaha pa khetaun kherel
mauk but berš. Sadjik te žal vašu
eršti lakhijpe pa pomenge sauri žejne
kivauninen hot adau phanglipe
mejk feder zorajola.
OBISK MINISTRICE ZA
KULTURO (Murska Sobota, 8.
maj 2015)
V sklopu delovnega obiska nas
je 8. maja 2015 obiskala ministrica
za kulturo RS, mag. Julijana
Bizjak Mlakar. Pogovor je imela
z predsednikom Zveze Romov
Slovenije Jožek Horvat Muc.

Skupaj sta si ogledala tudi prostore
Romskega informativnega centra
in radia Romic. Med drugim je
tekla beseda tudi o projektih za
Rome, ki jih vsako leto razpisuje
ministrstvo.
I ministrica misti kultura i
julijana Bizjak Mlakar telu
butjakru dikhipe andi Murska
Sobota te pru lakhipe zu angjunu
zari slovenski romani unija zu
Jožek Hoprvat –Muc. Pru lakhipe
peske dikhja u heju zu Romanu
informativnu center te zi radia
Romic. Miškruaur sinja vakeribe
te palu projektja mistu Roma souh
saku berš den auri zu zu ministrstvo.
Društvo Mladi Romi je
v sodelovanju z Slovenskim
etnografskim muzejom v Ljubljani
21. aprila pripravil seminar
z naslovom: Status Rominj v
Sloveniji. Seminar so pripravili z
namenom da aktivno vključijo
Rominje
v
prepoznavanje,
analiziranje
in
reševanju
problematike vključevanja Rominj
v širšo družbo tako na nacionalni
kot mednarodni ravni. dogovorili
so se za nadaljnje sodelovanje
in pripravo poročila o položaju
Rominj v Sloveniji.
U društvo Terne Roma kerdja
khetaun le slovenske etnografske
muzejiha andi ljubljane, seminar le
anaveha situacija romene žuvjengri
andi slovenija.u seminar kerde
khaj kamle hot pe vakijrel palu
aktivnu vključevanje romnjegru,
zu te prindžaurel, te vakijrel te te
vključinel le romnjen andi barider

Vabimo Vas k poslušanju
romskega radia Romic na frekvenci

97,6 MHz.
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družba sar pri nacionalni avka te
pri maškarutni. vakeribe sinja te
pali buti mistu durider te hot kerna
khetaun lil pali situacija romnjengri
andi Slovenija.

žijne, 18 glasja djirindja u Brunu
Brajdič save auri kedijne mistu
romanu svetnik andi občina
Grosuplje.

V nedeljo 12. aprila so v občini
Grosuplje potekale volitve
predstavnika romske skupnosti,
ki jih je v imenu občine izvedla
državna volilna komisija. 33
volilnih upravičencev je izbiralo
med dvema kandidatoma,
največ glasov, 18 je prejel
Bruno Brajdič in tako postal
drugi romski svetnik v občini
Grosuplje.
Kurke andi občina Grosuplje
auri kednahi romane svetnik,
sej andi občinakru anav kerdja
i državni volilni komisija.U
33 manuša saven sinja volini
paravica, aurikedlahi miškru duj

Dušan Horvat, ki je bil za
predstavnika Romov v beltinskem
občinskem svetu izvoljen na

jesenskih volitvah, je namreč
po le nekaj mesecih ( junija)
odstopil. Nadomestne volitve
romskega svetnika bodo konec
avgusta. Nepreklicno je odstopil
romski svetnik v občini Beltinci
Dušan Horvat. Kot je napisal v
odstopni izjavi je odstopil zaradi
psihičnega pritiska in nenehnega
šikaniranja njegovih sovaščanov iz
romskega naselja Beltinci. Župan
Milan Kerman njegovo odločitev
obžaluje. V beltinski občini
živi v dveh naseljih Beltinci in
Dokležovje približno 110 Romov,
od tega ima volilno pravico 55
Romov, Konec tega meseca bo seja
občinskega sveta, na kateri bodo
svetniki sprejeli ugotovitveni sklep
o Horvatovem odstopu, nato
pa bo posebna volilna komisija
razpisala nadomestne volitve,
ki naj bi potekale avgusta, pravi
župan Milan Kerman.

Romi in romska naselja v
Sloveniji
Svet
romske
skupnosti
Republike Slovenije je 1.
aprila v prostorih Zveze
Romov Slovenije v Murski
Soboti pripravil predstavitev
knjige dr. Jerneja Zupančiča
z naslovom »Romi in romska
naselja v Sloveniji«. Zbrane je
najprej nagovorila predsednica
Sveta romske skupnosti RS
Janja Rošer, ki je med drugim
poudarila , da je potrebno več
govoriti o pozitivnih dogodkih
in dosežkih. Knjigo pa je
označila kot simbolno darilo
romski skupnosti ob svetovnem
dnevu Romov.Stanko Baluh,
direktor Urada za narodnosti
RS, je med drugim povedal, da
so romska naselja naša vsakdanja

realnost. Knjigo je označil za lep
uvod v romski mesec.
prof dr. Jernej Zupančič iz
Filozofske fakultete (oddelek za
geografijo) Univerze v Ljubljani
pa je nato knjigo predstavil.
Recenzenta sta bila Miran
Komac in Janez Pirc. Knjigo
je izdala Filozofska fakulteta
Univerze v Ljubljani.
Knjiga
je
razdeljena
na več delov. Prvi sklop
obravnava naselitev Romov v
Sloveniji, sedanjo številčnost,
teritorialnost in avtohtonost.
V drugem delu so opisane
značilnosti oblikovanja romskih
naselij, razvojne faze, dejavniki
razvoja romskih naselij ter
imena
in
poimenovanja.

Tretji del se nanaša na njihovo
infrastrukturno opremljenost.
V naslednjem delu pa so
predstavljene dobre prakse in
njihov pomen pri urejanju
romskih naselij. Med drugimi
sta iz našega okolja predstavljeni
kot primera dobre prakse romski
naselji Pušča v občini Murska
Sobota in Vanča vas-Borejci v
občini Tišina. Zadnje poglavje
pa obravnava romska naselja v
procesih modernizacije.
Po besedah Zupančiča je v
Sloveniji 103 do 140 romskih
naselij (odvisno od kriterijev).
Zanje je značilna robna lega in
marginalna struktura. Izpostavil
je, da imajo tudi ta naselja tudi
svoje potenciale in priložnosti.
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Romska kultura na OŠ Loče
Karmen Kukovič, vodja projekta MAMD

Mladinski svet Občine
Slovenske Konjice je 11. maja,
na OŠ Loče izvedel že drugi
model Uric medkulturnega
dialoga. Tokrat je mlade
informiral o romski kulturi.
Spoznali so, kakšna je vloga
medijev
pri
oblikovanju

javnega mnenja o različnih
kulturah,
predstavnika
prekmurske
romske
skupnosti, Moniko Sandreli
in Sandija Horvata pa so
nato lahko vprašali kar koli v
povezavi z Romi v Sloveniji.
Najpogostejši vprašanji sta
bili od kod so Romi prišli
in če sta bila gosta kdaj žrtvi
diskriminacije.
Aktivnost je bila izvedena
v sklopu projekta Mladi
ambasadorji medkulturnega
dialoga, ki je sofinanciran s
strani Finančnega mehanizma
EGP in Norveške.

Medkulturni dan GFML
romska kultura. Na delavnici
romske kulture so spregovorili
Jožek Horvat Muc, Monika
Sandreli in Sandi Horvat.

V okviru Medkulturnega
dneva na Gimnaziji Frana
Miklošiča v Ljutomeru so se
22.6. v obliki interaktivnih
delavnic predstavile različne
svetovne
kulture.
Poleg
tibetanske, arabske, hrvaške,
španske, ruske, madžarske
in perujske se je predstavila tudi

12

ROMANO THEM

ROMSKI SVET

Prvi je spregovoril o sami
zgodovini Romov, njihovem
potovanju in selitvam iz Indije,
predstavil romsko kulturo, njen
pomen in vrednote, ki ostajajo še
dandanes. Dijakom na delavnici
je orisal tudi pomembnost
in razvoj romskega jezika po
Evropi, vse do dialekta, ki ga
govorimo tudi v prekmurski
regiji. Spregovoril in predstavil
je
tudi
ostale
romske
skupine, ki živijo v Sloveniji.
Monika Sandreli je med
drugim spregovorila o jezikovnih
značilnosti jezika, govorjenega
v Prekmurju, pomenu besede
Rom, himne in ostalih vrednot,
sprejetih na kongresu leta 1971.
Predstavila je tudi pomen
romskih medijev v Sloveniji

in kako so Romi predstavljeni
v njih. Dijakom je bila
predstavljena
tudi
kratka
romska oddaja „So vakeres? Kaj govoriš?“, ki se predvaja na
1. programu Televizija Slovenija.
Sandi Horvat je predstavil
svoj pogled o tem, kako mladi
Romi živijo, več poudarka pa
je dal na pomen izobraževanja.
Predstavil je možnosti, ki jih
kot mlad Rom ima v Sloveniji,
katere so ovire s katerimi se je
na poti izobraževanja soočal in
predstavil pogled sovrstnikov
na romsko kulturo in jezik.
V sklepnem delu je sledila
diskusija, dijaki pa so gostom
zastavljali vprašanja, povezana
z življenjem Romov in
njihovo kulturo. Po dobri uri
in pol druženja na delavnici
se je obiskovalcem razdelila
promocijska
literatura
in
brošure.
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Evropski muzej romske
kulture in zgodovine

Ustanovitelja muzeja sta Zveza
Romov Slovenije in Inštitut za
romološke študije, izobraževanje
in kulturo. Deluje že vse od
21.8.2012 in predstavlja središče
za Evropsko pot kulture. To je
mesto, kjer se zbira, raziskuje,
predstavlja, ter ustvarja romska
kultura, saj kultura ljudi povezuje
in pomaga premagovati predsodke
in stereotipe, ki se jih v povezavi
s »Cigani« nikakor ne moremo
otresti. Evropski muzej Romske
kulture in zgodovine je odlična
priložnost, da bolje spoznamo
romsko kulturo, preteklost,
nastajanje, različnost in prav
tako sedanjost. Romska kultura
je namreč prekrasna, barvita,
čustvena, polna temperamenta in
strasti, pa tudi zelo raznolika, saj
njeni ustvarjalci črpajo navdih iz

okolja, v katerem živimo. Je kot
mozaik, ki ga zelo občudujemo
in ob njem vedno odkrijemo
kaj novega. Kljub večstoletni
prisotnosti romske skupnosti
in kulture v Sloveniji obe slabo
poznamo in zato so predsodki in
diskriminacija še vedno prepogost
pojav v slovenski družbi.
Namen Evropskega muzeja
romske kulture je čim večji
prispevek h kulturni razsežnosti
v Sloveniji in Evropi, prispevek k
spoznavanju romske zgodovine in
kulture, raziskovalne dejavnosti in
ohranjanja romske identitete. V
letu 2015 bomo v muzeju pripravili:
Razstavo o tradicionalnih običajih,
ki so jih Romi izvajali ob rojstvu
otrok, porokah in smrti družinskega
člana. Omenjeni tradicionalni
običaji so pri Romih nedvomno
dogodki, ki so zaznamovali ožji in
širši krog ljudi v družini. Razstava
bo vsebovala arhivske in druge
materiale (fotografije, popise,
izjave, filmske zapise). Arhivski
in fotografski materiali bodo
postavljeni na ustrezne razstavne
panoje.

Skozi celo leto muzej obiščejo
različne skupine iz vrtcev, šol,
društva, zavodi, organizacije,
domači in tuji obiskovalci…

Bela Rominja Ali
Zalika Cener, foto: Barbara Kožar

20.6.2015
je
Zalika
Cener izdala svojo drugo
knjigo z naslovom: » BELA
ROMINJA ALI«, v kratki
prozi avtorica opisuje soočanje
z domačini in prijatelji o
svojem projektu,knjiga je bila
predstavljena v Mestni Kavarni
Piran. Na predstavitvi knjige
je sodelovalo društvo Udruga

Roma Istre iz Pule , katerega
je predsednik Veli Huseini,
prikazali so se v plesni točki
romskega plesa. Kot VIP
gost pa je bil direktor urada
za narodnost Stane Baluh
in sekretarka Sveta romske
skupnosti Nataša Horvat ter
ostali gostje. Predstavitev je bila
uspešna odziv pa velik.
ROMANO THEM
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Romski večer v Piranu
Zalika Cener, foto: Barbara Kožar

25.7.2015 je Medobčinsko
romsko društvo Primorske,
že petič zaporedoma pripravil
romski večer z naslovom ROMI
SKOZI 50 LETA. Pred mestno
kavarno Piran

Nastopali so ROMANO
JILO iz Dolge vasi pri Lendavi
za glasbo pa so poskrbeli Gitano
band iz Gomilice. Kot ponavadi
je društvo poskrbelo za
temperamente ritme ter vnovič

pokazalo romsko kulturo v njeni
lepoti. Posebej pa se predsednica
zahvaljuje za priznanje, ki jim
ga je dodelila Zveza Romov
Slovenije, saj jim to pomeni
ogromno in je dokaz njihovega
dosedanjega dela. Zahvalila
pa bi se še za številčen obisk
Romov iz Prekmurja,Lendave
ter ostalih slovenskih mest.

Romska ekipa prve
pomoči

V Lendavi je 6. junija,
potekalo 21. Izbirno regijsko
preverjanje usposobljenosti ekip
prve pomoči Civilne zaščite
in Rdečega križa v Pomurju
na področju mesta Lendava.
Letošnje regijsko preverjanje
usposobljenosti
ekip
prve
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pomoči, je bilo namenjeno
preverjanju
delovanja
in
usposobljenosti v nudenju prve
pomoči ob naravnih in drugih
nesrečah. Reševali so utopljenko,
ponesrečence
v
prometni
nesreči in druge poškodovane.
Preverjanja se je udeležilo 14.
ekip, med drugim tudi Romska
ekipa prve pomoči. Preverjanja
usposobljenosti
sodelujočih
ekip prve pomoči je potekalo
na štirih delovnih točkah ter na
šestih predstavitvenih točkah.
Ekipa prve pomoči je nastala
v letu 2009, ko je sedem
vaščanov Pušče začutilo željo po

novem znanju in željo pomagati
sočloveku v primeru naravnih in
drugih nesreč. Po zaključenem
70-urnem tečaju prve pomoči
in uspešno opravljenim izpitom
so si pridobili formalni naziv
pomožni bolničar. Od takrat
ekipa uspešno deluje in si
prizadeva doseči najboljše
možne rezultate, pravi Damijana
Pestner.

ROMANO THEM - ROMSKI SVET
Že pri prvem njihovem
preverjanju usposobljenosti, ki
je potekalo v Murski Soboti, so
se uvrstili med prve štiri ekipe.
Naslednje leto v Gornji Radgoni
so dosegli tretje mesto. Leta
2013 je ekipa pri preverjanju
usposobljenosti, ki je potekalo v
Murski Soboti, uvrstila na prvo
mesto. Letos je romska ekipa
prve pomoči pri v preverjanju
pristala na četrtem mestu.
Lendava sinja tekmovanje

vašu ekipi vaši eršti pumut
te vaši civilna zaščita. Uze pa
sinja te i romani ekipa vaši eršti
pumut andri Murska Sobota.
Miškru cile ekipe sana štarte so
hi lačhu heju.
Zmagovalna
pomurska
ekipa, ekipa RKS OZ Gornja
Radgona, bo imela pravico
nastopa na letošnjem 21.
državnem preverjanju, ki bo
3. oktobra organizirano in
izvedeno v Murski Soboti.

Zaradi neurja je družina
preživela noč v prostorih
KS Pušča

Družina Horvat Danijela iz
Pušče je zaradi neurja katero je
včeraj spet pokazal svoje zobe
so morali posredovati gasilci
pgd Pušča kjer so reševali
družino Horvat .V hiši so se

nahajali tudi otroci od 4do
8let ob posledic neurja je se
je tudi odzval župan MOMS
Jevšek ter z skupnimi močmi
zorganizirali krizni sestanek
ter družino takoj nastanili v

prostore KS Pušča tako da je
čez noč družina preživela noč
na suho .Zahvala gre župani
MOMS gospodu Wolfu civilne
zaščite MOMS ter Pgd Pušča
in krajevni skupnosti Pušča.
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Seksi malica

V začetku maja so prostorih
Aurora
Coworking
lahko
obiskovalci
okusili
romsko
kulinariko. Seksi malica je
tedenski dogodek skupnosti
Aurora Coworking, ki je
namenjen skupnemu uživanju v
malici in zabavi. Dogodek poteka
v prostorih vsako sredo ob 11.00
uri dopoldan.

To je bila sedaj že sedma
malica, ki jo je tokrat pripravila
Megi Kovač s svojimi okusnimi
romskimi specialitetami. Na
prejšnjih menijih Seksi malice so
bile med drugim tudi perujske,
kitajske in indijske jedi, gostilo
jih je tudi Posestvo Passero. Na
prihodnjih malicah pa se bodo
med drugim prepustili okušanju

španskih in angleških specialitet.
Gostitelji
se
izmenjujejo
tedensko in prihajajo iz različnih
koncev Slovenije, kakor tudi iz
drugih držav. Na voljo je samo
10 mest, prijava na malico pa
poteka preko spletnega naslova
www.meetup.com. Dogodek je
brezplačen in odprt za vse, edini
pogoj je, da s sabo prinesejo
nekaj sestavin, ki bi jih radi delili
z ostalimi. Na razpolago imajo
krožnike, sklede in pribor.
Namen malice
Namen Seksi malice je
druženje ob hrani, medsebojno
spoznavanje naključnih gostov,
predstavitve podjetnikov, kakor
tudi možnost sklepanja poslovnih
sodelovanj in medsebojna pomoč
pri realiziranju poslovnih idej..

Vabimo Vas k poslušanju romskega radia

Romic na frekvenci
97,6 MHz.
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Na Pušči je dišalo
po golažu
Na Pušči je 25. julija
potekalo drugo tekmovanje
v pripravi ciganskega golaža.
Kar deset ekip se je pomerilo
v kuhanju romskega golaža, ki
so ga pripravljali v kotličkih na
prostem ognju. Najboljši golaž
je pripravila ekipa RKTD Pušča.
Kuharja Štefan Sraka in
gor Slokan sta spremljala in
ocenjevala današnje kuharsko
tekmovanje. Drugo mesto sta
dodelila ekipi Trgovina Jurček,
na tretjem mestu je pristal golaž
ekipe RKTD Golobica.

2. Mednarodni medkulturni
festival Gomilica 2015
19. junija so se v romskem
naselju Gomilica, razživeli
ritmi romske glasbe, potekal
je 2. mednarodni medkulturni
festival
Gomilica
2015.
Vse prisotne sta nagovorila
predsednik romskega društva
GITANO -M Mirko Šarkezi
ter županja občine Turnišče
mag. Vesna Jerala Zver.
Na glasbenem odru so se
predstavili domači glasbeniki,
pevci in plesalci. Zbrane so
z svojimi glasbenimi talenti
zabavali Gitano band, Duo
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Matej band, Romsko društvo
Gitano M, Romsko društvo
Romano Pejtaušago, Ludvik
Horvat,
Sabina
Šarkezi,
Natalija Šarkezi, Branko in
Stanko ter Franc Cener.

Romsko kulturno turistično
društvo Ternipe Pušča
Santana Horvat

Romsko kulturno turistično
društvo Ternipe je aprila v
okviru
festivala
Romano
čhon organiziralo delavnico
o življenju Romov skozi čas.
Na delavnici je bilo prikazano
življenje Romov nekoč in danes,
delali smo tudi primerjave
kakšno je življenje nekoč in
kakšno danes.
Ogledali smo si tudi ročna
in gospodinjska dela naših
prednikov in se v njih tudi
preizkusili in se pri tem skušali
postaviti v njihov čas. Ogledali
smo si tudi stare slike na
katerih so bili naši predniki in
prisluhnili zgodbam gospoda
Jožeta Podbregarja.
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Romsko kulturno turistično
društvo Ternipe organizia tudi
skupinske vadbe na Pušči pod
vodstvom Santane Horvat.
Skupinskih vadb se udeležuje
približno 15 prostovoljk, ki si
želijo zdravega nacina življenja.
Poleg vadbe se ukvarjamo tudi
z plesom, ki se imenuje zumba
in se posvetujemo o zdravi
prehrani in pravilnem gibanju.
Za večjo motivacijo do želenih
ciljev se naše vadbe udeležuje

več starostnih populacij.
Občasno
izvajamo
tudi
meritve telesne sestave, da lahko

spremljamo napredek zdravega
življenja in dobimo še večjo
motivacijo.

Otroci poletnega tabora
obiskali radio Romic

V sklopu tabora, so otroci
obiskali prvi romski radio v
Sloveniji. Od 13.7. do 17.7. je v
Hiši Sadeži družbe Murska Sobota
potekal raziskovalno-ustvarjalni
tabor pod mentorstvom Renate
Rogan. Starostna skupina otrok
je od 5 do 10 let. Na taboru
pri izvedbi so pomagali tudi
drugi prostovoljci, Julija Titan,
Dominik Golob in Sanja Strupar.
Za okusno in krepčilno malico

pa je skrbela Ivanka Vučak,
ki si vsako leto na vsaj enem
taboru vzame čas in za najmlajše
pripravi obrok z vsem srcem.
Vzdušje je pestro, razigrano in
zanimivo in predvsem sproščeno.
Otroci se spoznavajo z različnimi
poklici, ob tem ustvarjajo in se
neizmerno zabavajo.
K želji spoznavanju novih veščin
oziroma poklicev so udeleženci
tabora obiskali tudi radio Romic.

Tamkajšnji zaposleni so otrokom
predstavili potek in način dela na
radiju, kaj pa je otrokom najbolj
bilo všeč je to da so govorili na
radiju, ustvarjali in nenazadnje
tudi zaplesali.
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Vloga prehrane in
odpravljenje celulita
Tadeja Puhek Lenart, univ.dipl. inž. živ.tehnol., nutricistka-dietetičarka

Celulit je nadloga večine žensk,
saj prizadene 80–90 odstotkov
žensk. Ne nastane kar čez noč.
Je posledica dolgega procesa, ki
se začne že v puberteti. Največ bi
dekleta za lepši videz predvsem
bokov, zadnjice in zadnjega dela
stegen v zrelejših letih naredila
z zdravim življenjskim slogom,
ki vključuje zdravo prehrano,
primeren vnos tekočine v telo in
dovolj gibanja na svežem zraku.
A kaj, ko le redka dekleta mislijo
na celulit, ki najraje postane
viden tam nekje po tridesetem
letu. Tako mirno pustijo, da
ponočevanje, cigarete, zamenjava
zdravega obroka za čokolado in
pomanjkanje gibanja na svežem
zraku pospešijo nastajanje celulita.
Celulit je posledica uničenja in
oslabelosti kožnih celic in vezivnega
tkiva. Koža in vezivno tkivo
imata nalogo potiskati podkožno
maščobo navzdol. Vendar oslabele
kožne celice in vezivno tkivo
tega ne zmorejo več. Maščobe iz
globljih plasti pod kožo zato silijo

na površje, to pa daje površini kože
pomarančni videz.
Kako močno bo celulit izražen
pri posameznici, je odvisno od
več dejavnikov. Ti so: hormonski,
genetski,
prehrana,
telesna
nedejavnost, kajenje, uživanje
alkohola, kave, poživil, pretirano
sončenje,
preozka
oblačila,
hormonska kontracepcija … Ni pa
celulit povezan s preveliko količino
maščob. Pesti tako močne kot
suhe, celo tiste s prenizko telesno
maso ga lahko imajo.
Kako se torej lotiti celulita?
Najboljši rezultat dosežemo, če
se ga lotimo celostno, od znotraj
in zunaj. Poskrbimo za zdravo
prehrano in zadosten vnos tekočine
v obliki vode ali nesladkanega čaja.
Veliko se gibajmo na svežem zraku.
S tem povečamo krvni obtok in
zmanjšamo podkožno maščevje.
Telo na prizadetih področjih redno
negujmo z uporabo topikalnih
krem in gelov. Priporočljiva je
tudi ročna masaža prizadetih
predelov v smeri limfnega obtoka.

S tem pospešimo odvajanje
toksičnih snovi iz telesa, hkrati
pa učvrstimo vezivno tkivo. Iz
prehrane izločimo nezdrava živila
(sladkor, industrijsko predelano
hrano, nasičene maščobe…) in
jih nadomestimo z zdravimi.
Z zdravim izborom živil, ki
obsega veliko sadja in zelenjave,
živil iz polnovrednih žit, semen,
oreščkov, pustega mesa, stročnic,
manj mastnega mleka in mlečnih
izdelkov in jajc, telesu zagotovimo
preskrbo z minerali, vitamini,
antioksidanti,
beljakovinami
in zdravimi maščobami. Tako
organizem oskrbimo s snovmi, ki
krepijo stene žil, poživljajo krvni
obtok, pospešujejo obnavljanje
celic, onemogočajo proste radikale
in razstrupljajo telo. Vse to pa je
nujno potrebno pri odpravljanju
in preprečevanju celulita.
V centru NATUR HOUSE
imamo na voljo prehranska
dopolnila in kreme proti celulitu,
ki učinkovito pomagajo pri
odpravljanju le tega.

Obisk na radiu Romic
V ponedeljek, 13. aprila 2015,
so romski učenci Osnovne šole IV
Murske Sobota obiskali romski
radio Romic. Ogledali smo si
kratek film o zgodovini Romov
in nam predstavili delo na radiu.
Zahvaljujemo se vam za prijeten
obisk in uresničitev glasbene želje.
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