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PUBLICITATE

Ştefan Roman, un pasionat 
cicloturist clujean, se 
afl ă din luna martie 
într-o misiune de ajutor 
de urgenţă în Republica 
Democrată Congo. El 
îi învaţă pe africani 
agricultura performantă. 

TUDOR CUTUŞ
tudor.cutus@adevarul.ro

 Angajat al Agenţiei Ger-
mane pentru Cooperare Teh-
nică (GTZ), Ştefan Roman se 
află din luna martie într-o 
misiune în Republica Demo-
crată Congo. Cel puţin până 
în decembrie 2010, Ştefan 
pune umărul la un proiect 
de ajutor de urgenţă. Încear-
că să îi înveţe agricultura 
eficientă şi meserii precum 
cele de zidar, tâmplar sau 
mecanic pe congolezii din 
estul ţării, întorşi din Burun-
di şi Tanzania - ţările vecine 
unde s-au refugiat din calea 
conflictelor armate. 

Crăciun la 30 de grade 
Celsius 
Crăciunul l-a petrecut în 
cerc restrâns, cu câţiva ex-
patriaţi, militari pakistanezi 
şi observatori militari inter-
naţionali (printre care şi un 
român), care au rămas peste 
sărbători în Baraka. 

„Cu toate că nimic nu te 
duce cu gândul la Crăciun la 
peste 30 de grade Celsius, am 
vrut să ne facem o atmosferă 
cât mai autentică. Doream să 
pregătesc nişte sarmale, dar 
n-am găsit varză la niciuna 
din pieţele din zonă. Aşa că 

am făcut o musaca, salată 
de vinete, o pâine pe vatră şi 
ouă umplute. Rumba congo-
leză a fost înlocuită cu colin-
de româneşti şi am petrecut 
o seară foarte frumoasă“, po-
veşteşte Ştefan Roman.

Concediul dintre ani îl 
va petrece cu bicicleta prin 
Ruanda, după câteva zile 
în Burundi, ţara vecină un-
de în vară a călătorit peste 
o mie de kilometri. Ştefan 
povesteşte că nu este deloc 

uşor să mobilizezi grupuri-
le de repatriaţi şi localnici 
să practice agricultura de 
subzistenţă, atâta timp cât 
aceştia sunt obişnuiţi cu 
ajutoarele primite de la nu-
meroasele organizaţii uma-
nitare prezente în regiune. 
„Cel mai important este să 
sensibilizăm oamenii şi să 
reuşim să-i adunăm la pri-
mele reuniuni. Trebuie înţe-
les că mulţi dintre tinerii re-
patriaţi nu cunosc munca de 
câmp şi n-au făcut niciodată 
agricultură, iar aproape toa-
tă viaţa lor au fost sprijiniţi 
cu alimente de către Naţiu-
nile Unite. Este trist să vezi 
cum terenuri foarte fertile 
zac nelucrate. Iar în Burundi 
sau Ruanda, unde solul este 
mult mai slab, fiecare metru 
pătrat este cultivat“, spune 
clujeanul.

Weekend la plajă
Ştefan Roman povesteşte 
că sfârşitul de săptămână 
este aşteptat de obicei de 
toţi străinii care lucrează la 
diferitele organizaţii pentru 
că le aduce relaxarea necesa-
ră unei noi săptămâni. „Este 
timpul pentru relaxare fizi-
că şi psihică, pentru a petre-
ce cu prietenii, a face sport 
şi a ieşi la plajă. Vinerea şi 
sâmbăta ne adunăm la una 
dintre cele cinci organizaţii 
şi chefuim pe rumba congo-
leză, samba sudamericană 
sau ritmuri balcanice, facem 
grătare şi pizza. Iar dumini-
că facem baie în apele lacu-
lui Tanganyika“, poveşteşte 
clujeanul.

Ştefan Roman a petrecut Crăciunul în satul Baraka din Republica Democrată Congo, Africa. 
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Ştefan Roman şi-a petrecut Crăciunul la 30 de grade Celsius, în Baraka

SĂRBĂTORI INEDITE

Un clujean l-a aşteptat 
pe Moş Crăciun în Congo CULTURĂ

BARONESA LILI, LA 
OPERA MAGHIARĂ

 Melomanii clujeni pot 
participa azi, de la ora 17.00, 
la Opera Maghiară la opereta 
în trei acte „Baronesa Lili“, 
sub bagheta lui Kulcsár Sza-
bolcs. Scenografi a spectacolu-
lui este semnată de Witlinger 
Margit, iar din distribuţie fac 
parte Molnár János (baronul 
Malomszegi), Molnár Mária 
(Lili, fi ica baronului), Mada-
rász Lóránt (Frédi) sau Hary 
Judit (Clarisse). Spectacolul 
este titrat în limba română 
şi durează aproximativ trei 
ore. S.S.

AZI DIMINEAŢĂ
GARAJ MISTUIT 
DE FLĂCĂRI

 Un garaj a ars aproape 
din temelii, iar mai multe bu-
nuri ce se afl au depozitate în 
el au fost mistuite de fl ăcări. 
Incendiul a izbucnit în aceas-
tă dimineaţă, la ora 06.30, la 
un garaj de pe strada Piatra 
Craiului. Pompierii au inter-
venit cu două autospeciale şi 
au reuşit să stingă fl ăcările 
abia după mai bine de o oră. 
În garaj erau depozitate mai 
multe materiale de construc-
ţii, dar şi alte bunuri. Incen-
diul a distrus patru metri de 
scândură, un metru cub de 
lemn de foc, un frigider, trei 
biciclete, şase metri cubi de 
plăci de parchet şi mai multe 
plăci de parchet. I.O.

LA MINUT

Probleme cu securitatea

 Ştefan Roman spune că 
una dintre problemele cele 
mai acute cu care s-a con-
fruntat este securitatea. „Din 
primăvara lui 2009 armata 
naţională FARDC conduce 
operaţiunea militară Kimya 
2, împotriva rebelilor hutu 
ruandezi care s-au aşezat în 

zonă după genocidul ruan-
dez. În consecinţă au existat 
lupte în toată zona noastră 
de intervenţie şi am fost 
obligaţi să ne suspendăm 
munca în câteva sate“, spune 
el. La începutul lui noiembrie 
a trebuit chiar să plece din 
Baraka din cauza unor lupte.
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