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Când trecem la ora de iarnă
şi câte zile libere avem în luna octombrie

Trecerea la ora de iarnă are
loc în fiecare an în ultima duminică din luna octombrie. În 2018
trecem la ora de iarnă în data de
28 octombrie, când ora 4.00 a
dimineţii de 29 octombrie va deveni ora 3.00. Aceasta înseamnă că ne vom putea bucura de
o oră în plus de somn, iar duminică, 29 octombrie, va fi cea mai
lungă zi din an, cu 25 de ore.
Anterior, preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude
Juncker, a declarat că Blocul
Comunitar doreşte să pună capăt practicii de a schimba ora
de vară cu cea de iarnă în urma
unui sondaj realizat printre europeni, care a arătat că majoritatea (80 %) se opun acestei
practici. La fel şi Ucraina poate
renunţa la schimbarea orei, urmând exemplul UE. Finlanda,
ţara cu cea mai nordică capitală,

a cerut ca în acest an UE să înceteze practica, despre care criticii
spun ca poate provoca probleme
de sănătate pe termen lung, în
special în rândul copiilor mici şi
al persoanelor în vârstă. Cercetările au arătat că schimbarea orei
întrerupe programele de somn şi
poate afecta productivitatea la locul de muncă.
În luna octombrie avem 22 de
zile lucrătoare. În schimb, ne vom
bucura de 9 zile libere, cu o zi
mai mult decât în mod obişnuit.
Aceasta din cauză că Ziua Apărătorului Patriei cade duminică,
14 octombrie, când este marcată
şi sărbătoarea creştină Acoperământul Maicii Domnului, cunoscută în popor şi sub denumirea
de Pocroave. Conform dispoziţiei
Cabinetului de Miniştri, următoarea zi de luni, 15 octombrie, a fost
declarată zi liberă.

CERNĂUȚENII AU DATORII URIAȘE Poștașii și asistentele medicale,
cele mai prost plătite meserii
LA SERVICIILE COMUNALE
în regiunea Cernăuți

Cernăuțenii vor avea căldură în apartamente. În funcție de evoluția vremii urmează să
fie stabilit programul de furnizare de energie termică pentru încălzire în vederea asigurării
confortului termic din imobile, respectiv locuinţe sau instituţii publice cu caracter social,
a declarat directorul Întreprinderii „Cernivțiteplocomunenergo”, Oleksandr Melenciuk. În
prezent cea mai mare problemă o reprezintă datoria cernăuțenilor la căldură. La etapa
actuală datoria „Cernivțiteplocomunenergo” către „Cernivțigaz” se cifrează la 10 milioane
de grivne. Aproximativ 12% dintre consumatorii casnici nu achită facturile pentru energia
termică consumată. Unii consumatori au datorii de aproximativ 40 mii de grivne. Potrivit lui
Oleksandr Melenciuk, în cazul dacă consumatorii nu vor achita facturile pentru serviciile
comunale până la 1 noiembrie, „Cernivțiteplocomunenergo” se va adresa instanței de judecată în vederea arestării proprietății și impunerea restricțiilor de călătorie în străinătate
pentru datornici. Potrivit Serviciului de Stat de Statistică, la nivel național datoriile consumatorilor la serviciile comunale constituie 38 miliarde de grivne.

Potrivit conducerii Centrului regional
pentru Ocuparea Forței de Muncă, în topul celor mai prost plătiți angajați se afla
poștașii, asistentele medicale și educatorii grădinițelor. Cel mai mic venit lunar
îl au poștașii. Salariul lor este de 1.861
de grivne (65 dolari). Angajații din agricultură au un salariu lunar de 3.720 grivne, asistentele medicale – 3.723 grivne,
bucătarii școlari – 3.723 grivne, operatorii de cazane (fochiștii) – 3.723 grivne,
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antrenorii de la școlile sportive – 3.725
grivne și educatorii grădinițelor – 3.900
grivne.
Potrivit informaților, actualmente Centrul pentru Ocuparea Forței de Muncă din
Cernăuți dispune de peste 2.000 de posturi
vacante. Cele mai căutate profesii de către
angajatori sunt cele de electrician, instalator și operator la instalațiile de prelucrare
a lemnului. Acestora li se propun salarii de
peste 7.000 de grivne.
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Cifra care ne dă fiori! În 2019 Ucraina urmează să achite
427 miliarde de grivne din datoria externă

Ucraina rămâne o țară înglodată în
datorii. În anul 2019 urmează să achite
427 miliarde de grivne din datoria externă. Aceasta reprezintă o treime din Bugetul de stat, a declarat Premierul Volodymyr Groisman în cadrul unei emisiuni
„Svoboda slova” (Libertatea cuvântului)
la ICTV. „Bugetul anului viitor va constitui un trilion două sute de miliarde de
grivne, din care va trebui să achităm 427
miliarde de grivne din datoria externă.
Aceasta reprezintă o treime din buget”,
a spus Groisman. Șeful guvernului a remarcat că astăzi Ucraina a devenit ostaticul FMI. În special, este necesar să fie
achitate datorii de 33 miliarde de dolari.
În plus, țara folosește anual 5 miliarde
de dolari, cheltuieli pentru deservirea
datoriei externe. Potrivit Premierului, te
poți înscrie în lista datornicilor FMI doar
o singură dată, însă este imposibil să
dispari din ea. De asemenea, ministrul
Finanțelor, Oksana Markarova, a menționat că „înainte de prezentarea proiectului de buget Radei Supreme, guver-

nul a aprobat o strategie de gestionare
a datoriei externe. Tranșele de credit
acordate de FMI completează rezervele Băncii Naționale și nu sunt vărsate în
buget. Acest lucru este important pentru
noi pentru a obține noi finanțări din partea UE și a Băncii Mondiale care sunt direcționate în buget”, a spus Markarova.
Ea a adăugat că la sfârșitul anului 2018
Ucraina va îndeplini pe deplin Bugetul
de stat, ceea ce va permite „intrarea cu
încredere în 2019, care va fi un an dificil”.
Începând cu anul 2017, Ucraina a intrat într-un proces dificil de negocieri cu
FMI cu privire la prețul gazelor naturale.
Fondul insistă asupra creșterii prețului
gazelor pentru populație. Potrivit diferitelor estimări, prețul gazelor poate fi majorat între 30 și 60% din cauza creșterii
prețurilor pe piețele internaționale. Fără
majorarea tarifului la gaze Ucraina riscă
să nu primească o altă tranșă de creditare de la FMI. În aceste condiții țara este
amenințată de colaps economic.

Pregătiri de război! Ucraina a mobilizat
armata și face o nouă bază militară
în zona Mării Azov

Ucraina va construi o bază militară în zona
Mării Azov, situată în nordul Mării Negre, şi a
mobilizat efective suplimentare în această regiune pentru a contracara ameninţările Rusiei,
afirmă Viktor Mujenko (în imagine), şeful Statului Major al Armatei ucrainene. Mujenko acuză Rusia că a continuat suplimentarea prezenţei militare în apropierea frontierelor Ucrainei.
„Toate acţiunile din zona Mării Azov constituie
elemente pentru consolidarea prezenţei ucrainene în această regiune, pentru a putea avea o
reacţie adecvată la posibilele provocări lansate
de Rusia", afirmă şeful Statului Major al armatei
ucrainene. Ucraina acuză Rusia că a intensificat
controalele maritime şi împiedică trecerea a zeci
de nave ucrainene, în timp ce Moscova susţine
că inspecţiile maritime sunt legitime şi acuză
Ucraina că ar intenţiona să impună o blocadă în
jurul Crimeii.

Sondaj: Șapte partide ar putea
accede în viitorul Parlament

Dacă duminica viitoare ar
avea loc alegeri parlamentare,
în Legislativ ar accede șapte
partide politice, arată rezultatele
unui sondaj de opinie realizat de
Grupul Sociologic „Rating” din
Kiev. Potrivit sondajului, în viitorul Legislativ ar putea accede
șapte formațiuni politice: Partidul Batkivșcyna, care ar acumula 14% din voturile alegătorilor,
Partidul „Sluga Narodu” (Servi-

torul Poporului), pentru care ar
vota 8,2%, Partidul „Za Jyttia”
(Pentru Viață) care ar acumula
6,4%, Partidul „Hromadianska
Pozyția” (Poziţia Civică) pentru
care și-ar da votul 6,2% dintre
respondenți, Partidul „Solidarnisti” – 5,9%, Partidul „Opozyțiinyi Blok” – 5,8% și Partidul
„Radikal” – 4,6%. De asemenea
14,4% din respondenți nu ar
vota, iar 17,1% sunt indeciși.

Rusia recunoaşte că a pierdut 112 militari în războiul din Siria
La trei ani de când Rusia
s-a implicat militar direct în
războiul din Siria, Moscova a
anunțat că până în prezent în
acest război 112 militari ruşi
şi-au pierdut viaţa. Aproape
jumătate dintre ei au fost ucişi
în două catastrofe aeriene, respectiv 32 de militari morţi în
luna martie în urma prăbuşirii
unui avion AN-26 şi alţi 14 în
recenta doborâre din greşeală a unui avion IL-20 de către
antiaeriana siriană, care ar fi
fost dezorientată de un atac
israelian. Acest bilanţ a fost
prezentat de preşedintele
Comisiei pentru Apărare din
Senatul rus, Viktor Bondarev.
El a mai precizat că armata
rusă a pierdut, de asemenea,
în războiul sirian opt avioane,
şapte elicoptere şi mai mul-

te blindate, cele mai multe în
urma unor atacuri ale jihadiştilor. În opinia lui Viktor Bondarev, acest bilanţ relativ redus
al pierderilor arată că armata
rusă „a învăţat să lupte”. „Criteriul principal al măiestriei
militare nu este doar victoria
în sine, ci preţul ei”, explică
oficialul rus, făcând comparaţie cu victimele din primii trei
ani ai invaziei sovietice în Afganistan, când armata URSS
a pierdut circa 4.800 de militari, plus 15 avioane, aproximativ 100 de elicoptere, 60
de tancuri şi circa 400 de blindate. El a amintit şi pierderile
coaliţiei conduse de SUA în
primii trei ani de lupte în Irak,
când această coaliţie a pierdut 2.515 militari, dintre care
2.309 americani.
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O reîntâlnire de neuitat după 30 de ani

xistă o frumoasă tradiţie la creştini: toţi copiii satului, unde nu s-ar afla ei, revin la vatra lor de hramul
satului. Desigur, înainte erau plecaţi prin locuri străine
un număr mic de persoane, care din diferite motive se
aşezau cu traiul pe unde le surâdea norocul. Astăzi, nici
nu ştiu cum să explicăm această strămutare în masă a
tinerilor peste hotare – aproape că în toată Europa şi nu
numai. Chiar şi în Australia pot fi întâlniţi bucovineni deai noştri...

Această tradiţie, desigur, o urmează şi
cei din satul Ropcea, sat care îşi are cetăţenii săi şi în Israel, şi în Anglia, în Canada,
şi în Germania, nemaivorbind de Rusia…
Adunându-se împreună cred că ai putea
auzi dialoguri într-un buchet întreg de limbi
străine. E îmbucurător faptul că ei cunosc
diferite limbi străine, dar totodată nu-şi uită
limba maternă, cea română.
Astfel, de hramul satului la Ropcea, la
28 august, de ziua Adormirii Maicii Domnului, au venit aproape toţi cei care au absolvit
Şcoala medie din localitate cu 30 de ani în
urmă. Ei au reușit să învețe în clasele superioare în încăperea școlii noi construite,
care și-a deschis ușile în anul 1986. Anii
au trecut în zbor. Absolvenţii de ieri îşi au
ei deja copiii lor, tot absolvenţi, sau chiar
şi căsătoriţi, aşezaţi pe
la casele lor, pe care au
avut grijă părinţii să le
construiască, să le dea
studii cuvenite odraslelor
lor. E un lucru lăudabil şi
foarte frumos.
Deci, după cum spuneam, venind acasă de
hram au hotărât să se
întâlnească aşa cum
au procedat la fiecare
10 ani după absolvirea
şcolii. În această promoţie de elevi majoritatea
s-au străduit să obţină o
profesie. Trei dintre foştii
elevi au absolvit Colegiul
de medicină, o elevă a
studiat în România, unde
s-a stabilit cu traiul, şi-a
creat o familie şi e profesoară de istorie la Alba
Iulia. Mulţi dintre foştii
elevi sunt constructori şi
muncesc, ca mai apoi
să-şi construiască nişte
case foarte frumoase în
satul natal, iar unul dintre
elevi a studiat în România la Liceul Teologic,

devenind preot în satul lui. E vorba de părintele Constantin Şubran, care s-a străduit, cu ajutorul câtorva colegi – Vera Opaeţ,
soră medicală la Policlinica din Storojineţ,
Alexandru Braga, businessman, Alexandru
Condriuc, constructor cu mâini de aur, Constantin Olari, angajat social, şi alţii, să organizeze această frumoasă întâlnire, la sfârşitul verii, într-o zi plină de soare şi aroma
merelor coapte, cu foşnet de frunze atinse
de culorile toamnei… În general, aproape
toţi foştii elevi ai acestei promoţii muncesc
în Italia, cunosc limba şi geografia acestei
ţări. Colegii şi consătenii lor lucrează în
Portugalia, Ungaria, Israel...
Eu, profesoara lor de limba franceză,
nici nu-mi puteam imagina ce timpuri şi
vremuri vor sosi. Dacă uneori îi auzeam

întrebând: la ce-mi trebuie mie franceza asta,
eu le răspundeam în glumă, că vor pleca la
Paris, vor vedea Turnul Eifel şi vor avea nevoie
să comunice într-o limbă străină. Desigur era
ceva de neimaginat... Dar timpul trece şi viaţa
continuă pe făgaşul ei. La frumoasa întâlnire
de suflet ei mi-au spus, că au văzut această
minune în realitate nu numai pe desenul din
carte. Părintele Constantin, care a vizitat locurile sfinte, şi-a plecat genunchii la Mormântul
lui Iisus Hristos, a fost şi în Italia, la Muntele
Atos, ne-a povestit că a avut ocazia şi fericirea
să urce sus în Turn şi să vadă Panorama Parisului. Desigur, noi l-am invidiat, în sensul bun
al acestui cuvânt, am interpretat în comun şi
un cântec învăţat la şcoală, legat de tema Parisului „A Paris”. Recent s-a întors de la Muntele
Atos, unde s-a aflat timp de o săptămână.

Părintele Constantin este o fire foarte
comunicabilă, sociabilă, iubitoare de frumos
şi cu un suflet foarte mărinimos, deschis.
La Suceava l-a avut ca profesor de limba
română pe fostul consătean, care în anul
1944, la vârsta de 6 ani, s-a refugiat alături
de părinţi şi sora Frevonia prin locurile olteneşti ca mai apoi să se stabilească cu traiul
în Suceava. El a fost foarte emoţionat şi bucuros că şi-a întâlnit un student originar din
locurile copilăriei sale. La invitaţia preacucernicului părinte Constantin Şubran, domnul Emanoil Rei a vizitat satul natal. Ultima
vizită a avut loc în primăvara anului 2016,
când domnia sa a adus şi ultimul său volum de proză scurtă „Povestiri alese”, care
a apărut la Iaşi în anul 2016. Desigur că şi
pentru acest elev a fost o mare bucurie să
facă cunoştinţă cu profesorul, ropcean de
origine, cu familia sa, să-i afle biografia şi
să-i cunoască povestea vieţii sale.
După ce am făcut o vizită la şcoala dragă, un grup de foşti elevi s-au deplasat la
cimitirele din Iordăneşti şi Ropcea ca să
depună coroane la mormintele colegilor decedaţi – patru la număr – dintre care unul a
suferit un accident tragic pe un şantier de
construcţie din Italia şi a fost adus acasă.
După acest moment trist, foştii absolvenţi s-au adunat în cafeneaua „Antonina”
din centrul satului. Pe peretele de la intrare
era un panou frumos împodobit unde era
evidenţiată într-o cununiţă de flori cifra „30”,
iar mai jos – inscripţia „Casa ne cheamă,
şcoala ne aşteaptă”.
Am ajuns la concluzia că această clasă
este una foarte unită, foştii elevi cu tâmplele
brumate de timp, sunt veseli şi amabili, cu
credinţă în Dumnezeu. Colegul lor, părintele Constantin, prin strădania sa a reuşit să
înalţe o frumoasă Biserică Ştefan cel Mare
şi Sfânt chiar în centrul satului, care îşi înalţă faimoasele sale cupole spre ceruri şi care
poate fi văzută de la o distanţă mare. Ea
împodobeşte acea salbă de biserici, catedrale şi capeliţe de la poalele Carpaţilor
bucovineni. Desigur că el a fost ajutat şi
de majoritatea dintre colegii săi de clasă. E
un lucru lăudabil, plin de jertfire. Viaţa nu
e trăită în zadar şi acest preot va rămânea
în istoria satului său natal. Să-l ajute Bunul
Dumnezeu şi în continuare la asemenea
fapte mari, sacre, frumoase şi înălţătoare.
În vara acestui an Biserica Ştefan cel Mare
şi Sfânt a fost sfinţită.
În continuare, foştii absolvenţi au pregătit foi de mulţumire pentru toţi profesorii,
care le-au dat cunoştinţe ce le sunt foarte
necesare în viaţă. Mulţi dintre ei au şi nepoţei. Cuplul Radu şi Gheorghina Varvariuc
se află mai mult de 10 ani în Italia. Au doi
copii născuţi în Bucovina, iar doi sunt italieni, născuţi la locul de muncă al părinţilor.
Dar ei şi-au construit la fel ca şi ceilalţi colegi de clasă, toţi harnici şi iscusiţi, o casă
frumoasă în Ropcea cu speranţa să revină
acasă, la vatra strămoşească, fiind aici adevăraţi stăpâni şi nu slugă la străini. Vorba
cântecului „Veniţi acasă, măi copii”. Căci
pâinea e mai gustoasă aici, la casa noastră
părintească.
În memoria profesorilor trecuţi în lumea
celor veşnice şi colegilor de clasă, la miezul
nopţii toţi cei prezenţi în sală au ieşit afară să dea drumul în înaltul cerului felinare
aprinse, care au dus un semnal că ei nu
sunt uitaţi. A fost un moment fascinant, iar
jos ardea o candelă... Dumnezeu să le odihnească sufletele.
Din partea tuturor profesorilor, colegilor
mei de muncă le doresc foştilor noştri elevi
multă sănătate, răbdare şi să trăiască cu
speranţa că ei sunt necesari aici, în satul
lor de baştină, cu frumoase tradiţii, doine şi
cântece inedite, cu Siretul care-şi duce apele sale domoale departe în lume… Deci, veniţi acasă, măi copii!
Floarea COSTINEAN,
profesoara de limba franceză a acestei
promoţii de elevi
or. Storojineţ

În imagini: momente din timpul
întâlnirii.
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ȘI-A PRĂDAT CONSĂTENII VREO JUMĂTATE DE AN

Colaboratorii
organelor de apărare a dreptului au
intervenit la stingerea unui incendiu. Un automobil
„VAZ-2116” a luat
foc din senin în
apropierea
unei
benzinării din localitatea Oprișeni,
raionul
Hliboca.
Echipajul
poliției
de patrulare a observat cum mașina
a luat foc după ce
s-a îndepărtat de
stația de alimentare la o distanță de
aproximativ 200 metri. În comunicatul poliției se mai arată că flăcările au fost rapid localizate,
iar în urma acestui incident nimeni nu a avut de suferit.

PEDEAPSĂ CONVENȚIONALĂ PENTRU
VIOL

Judecătoria
raională Hotin i-a
pronunțat o sentință convențională
unui tânăr minor
din centrul raional,
care a violat o femeie. Victima nu a
contestat sentința
și a fost de acord
cu despăgubirea
morală în sumă de
trei mii grivne. Ancheta a stabilit că
tânărul, împreună
cu câțiva complici,
au pătruns mascați în casa victimei. Amenințând-o cu forța, acesta a violat-o. Minorul și-a
recunoscut vina în cadrul ședinței de judecată. Acesta a încheiat un acord cu procurorul,
în care s-a declarat vinovat de cele întâmplate, primind o pedeapsă convențională pe un
termen de un an.

Un locuitor al satului Godyliv din raionul Storojineț va fi adus pe banca acuzaților, acesta fiind învinuit de comiterea
a șapte furturi în luna februarie a anului
curent. Infractorul pătrundea în interiorul
gospodăriilor după ce spărgea lacătele
de la intrare. De acolo scotea instrumente electrice, piese de rezervă pentru automobile, inventar agricol și altele. Bărbatul

realiza lucrurile furate la piețele din centrul regional, iar banii câștigați îi cheltuia
pentru necesitățile proprii. Costul total al
lucrurilor furate este de 38 mii grivne. Circa jumătate dintre aceste lucruri au fost
recuperate și întoarse proprietarilor pe
perioada desfășurării anchetei. Infractorul riscă să stea la răcoare de la trei până
la șase ani.

La Cernăuți a ars un microbuz

Pe strada Sotniei Celeste din centrul
regional, în imediata apropiere a centrului
de diagnosticare, a ars un microbuz de pe
rutele orășenești. Incendiul s-a produs în
jurul orei două de noapte. Potrivit marto-

rilor, din fericire în salon nu era nimeni.
Șoferul pornise motorul pentru a încălzi
un pic mașina pentru ruta de la primele
ore ale dimineții, în acea noapte temperaturile fiind mai scăzute ca de obicei.

Șofer beat cuc
urmărit de polițiști

Zilele trecute, la intersecția străzilor Golovna și Pivdenno-Kilțeva, șoferul unui automobil „Renault” a ignorat semnalele semaforului și a trecut pe roșu cu o viteză maximă.
Prin minune acesta a evitat tamponarea cu
alte trei mijloace de transport. Polițiștii de la
patrulare au decis să-l urmărească pe infractor. Șoferul, însă, nu a reacționat la cerințele
legitime ale polițiștilor de a opri mașina, ci
a apăsat și mai tare pe accelerator. Cu aju-

torul unui baraj, la ieșire din oraș acesta a
fost oprit. Ulterior s-a constatat că șoferul a
comis un accident de circulație lângă centrul
comercial de pe strada Golovna și a hotărât să dea bir cu fugiții. Rezultatul testării la
alcool a indicat 1,81 promile, ceea ce depășește de nouă ori norma admisibilă. Până la
urmă, infractorul și-a recunoscut vina. El va fi
nevoit să răspundă în conformitate cu legislația în vigoare a Ucrainei.

15 MII DE PACHETE CU ȚIGĂRI DESCOPERITE ÎN MUNȚI

Un lot de țigări de contrabandă a fost descoperit nu
departe de Pichetul „Crasna”.
Grănicerii au observat un grup
de necunoscuți cu pachete în
mâini ce se deplasau în direcția Frontierei de stat. Observându-i pe grăniceri și folosindu-se de distanța cam mare,
infractorii au luat-o la fugă.
Ulterior, grupul de reacționare
de la frontieră a descoperit, la
500 metri de la linia Frontierei
de stat, 19 lăzi în care erau 9,5
mii pachete de țigări de marca „Compliment”. Iar grănicerii
de la Pichetul „Falkiv” au descoperit încă opt lăzi cu țigări
după ce au verificat informația
operativă a colegilor români. În
timpul reținerii infractorilor grănicerii au tras câteva focuri de
avertisment în aer. La locul cu
pricina au fost depistate circa
patru mii pachete de țigări, pe
care infractorii le-au lăsat la
voia întâmplării.

DOI AMATORI DE CIUPERCI
RĂTĂCIȚI

Colaboratorii Secției raionale
Vijnița a Direcției Serviciului de Stat
pentru Situațiile de Urgență i-au salvat pe doi amatori de ciuperci care
s-au rătăcit în pădure. Cei doi au intrat în pădurea din localitatea Dolișnyi Șepit, în zona muntelui Vansen.

Un cernăuțean în vârstă de 49 de
ani și un bărbat de aceeaşi vârstă
din regiunea Ivano-Frankivsk au
mers după ciuperci și s-au rătăcit.
Cei doi au fost găsiți în jurul orei 23.
Starea lor era satisfăcătoare, ei nu
au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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Sfaturi practice
•

E bine de ştiut!

•

C

Mănâncă cel puțin un
fruct sau o legumă pe
zi. Nu în zadar se spune că, dacă

Renunță la bucatele
prăjite. Uită de prăjeli, folo-

sește uleiul doar atunci când vrei
să faci o salată și atunci optează
pentru cel de măsline.
Chiar dacă alimentele prăjite
au un gust și o aromă inconfundabilă, sunt extrem de nesănătoase.
Poți totuși să alegi să prepari alimentele la abur.
Cercetătorii afirmă faptul că
un consum constant de cartofi

prăjiți, favorizează creșterea în
greutate.
Profită de tehnologia avansată care te ajută să gătești
la abur sau cu ajutorul aerului
cald și evită cu orice preț bucatele prăjite. În felul acesta
vei folosi uleiul doar ca condiment, vei consuma mai puține
calorii și te vei bucura de sănătate timp îndelungat.

consumi un măr pe zi, vei ține
doctorul la distanță. Ai nevoie de
cât mai multe legume consumate în fiecare zi, și la fiecare masă
măcar un fruct. Astfel te vei distanța considerabil de posibilitatea
apariției bolilor cardiovasculare.
Legumele și fructele sunt cele
care te vor menține mereu tânăr și
energic. Introduceţi în alimentație 6
porții de legume în fiecare zi și 2 de
fructe. Observi că legumele trebuie
să fie prioritare. Jumătate din farfuria de la prânz și de la cină ar trebui
să fie alcătuită doar din legume.
Dacă te lupți cu surplusul de
kilograme, adoptând această regulă vei observa cum silueta va
căpăta un contur frumos.
Nu te înfometa. Aceasta
este cea mai mare greșeală pe care
o poți face. Asigură-te că ai mereu
la îndemână o gustare sănătoasă,
fie că este vorba despre un iaurt, un
fruct, o legumă sau semințe.
Însă ai grijă să le consumi cu
moderație, nu exagera cu nimic.
Lactatele te vor ajuta să previi
înfundarea arterelor și surplusul
de kilograme și îi vei oferi organismului o sursă bună de probiotice.

Sfaturi pentru pomicultori

COACĂZUL ALB

Face parte din aceeaşi specie ca şi coacăzul roşu. De menţionat că e foarte rar cultivat, cu toate că pomuşoarele sunt folositoare,
se poate consuma timp îndelungat. Arbustul
e asemănător cu cel roşu, are flori mărunte,
gălbui sau verzui. Pomuşoarele sunt albe sau
gălbui, rotunde. Lăstarii ating înălţimea până
la 1,5 metri. Coacăzul alb se va planta pe locuri însorite, protejate de vânt. Solul în perioada de vegetaţie trebuie să fie umed. E rezistent la ger şi boli, nu creşte pe soluri nisipoase
şi mlăştinoase. Pomuşoarele sunt dulci, conţin vitaminele B1, B2, B9, C, P, E, H, zaharuri,
pectine, substanţe minerale, potasiu, calciu,
fosfor, magneziu, fier, cupru. De menţionat că
coacăzul alb conţine de 3 ori mai mult iod decât
coacăzul negru. Se recomandă bolnavilor de cistită,
tromboflebită, varice, celor care au nevoie să-şi fortifice vasele sangvine, au surplus în greutate.
Ceaiul din frunze vindecă ateroscleroza, frunzele
şi mugurii le folosesc suferinzii de podagră şi diabet. Dacă se consumă în fiecare zi câte o lingură de
pomuşoare, va spori imunitatea, se va îmbunătăţi
componenţa sângelui. Nu este recomandat în caz
de gastrită şi ulcer.
Înmulţirea se face prin împărţirea arbustului. Lăstarii de 1-2 ani se apleacă şi se pun în şănţuleţ la
adâncimea de 10 cm, se prind cu cârlige, se acoperă
cu un strat de sol umed de 5 cm. Vârful lăstarului în
acest caz nu se acoperă. Iar după apariţia lăstarilor
tineri ce ating înălţimea de vreo 15 cm, se mai adaugă sol umed.
Plantarea se poate efectua toamna sau primăvara, însă e mai bine să fie plantat coacăzul alb toamna. Diametrul gropii trebuie să fie de 60 cm şi adâncimea de 40 cm. În groapă se adaugă vreo 5-6 kg de
compost sau gunoi putred, 1 pahar de cenuşă şi 50
g de superfosfat. Se recomandă ca solul să fie neutru sau cu aciditate slabă. Dacă solul e acid, gropile
se fac mai largi şi se adaugă 1 kg de cenuşă. Puietul

Gătiţi gustos împreună cu noi!

Ingrediente:
1 kg mușchi de
porc, 1 strugure,
3-4 linguri pesmet,
50 g unt, piper negru și roșu, cimbru
verde și uscat,
sare grunjoasă,
2-3 cepe roșii, 100
ml ulei, 1 linguriţă boia dulce, 1
lingura miere, 200
ml vin semidulce.
Preparare.
Se curăţă muşchiul de porc de pieliţe şi se trece printr-un jet de apă. Se desface
uşor cu un cuţit foarte bine ascuţit, astfel încât să se poată umple. Se
condimentează cu sare şi piper pe toată suprafaţa şi se lasă câteva
minute la rece, acoperit cu o folie de plastic. Se pregăteşte umplutura. Se pune pesmetul într-un vas şi se amestecă cu untul moale. În
pastă, se adaugă boabele de struguri şi sarea grunjoasă. Pe muşchiul
de porc se presară pe toată suprafaţa umplutura şi se rulează foarte
strâns. Se prinde la capete cu scobitori şi se aranjează într-o tavă
termorezistentă. Se curăţă între timp ceapa roşie, se spală şi se toacă
mărunt. Ceapa se rumeneşte în ulei, se adaugă miere, boia dulce,
vin şi cimbru verde şi uscat. Compoziţia aceasta se toarnă pe toată
suprafaţa muşchiului şi se introduce tava în cuptorul încins. Se lasă la
120° C şi, după ce s-a rumenit, se scoate şi se feliază. Se serveşte cu
garnitură de orez sau de legume.

Pizza din felii de pâine.
Simplu, rapid, delicios!

A

ceastă reţetă de mini pizza este foarte simplu
de preparat în orice moment al zilei. Fie că vrei
să iei un mic dejun delicios, să-ţi pregătești rapid
pachetul pentru serviciu sau să scapi ușor de grija
mesei de seară, mini pizza reprezintă o soluţie la
îndemână. Poţi, de asemenea, să pregătești un blat
de pizza din felii de pâine la care le decupezi coaja.
Feliile rămase doar din miezul pâinii se lipesc unele
de altele în tavă, iar rezultatul va fi un blat pufos.
Ingrediente: 8 felii
de pâine, 3 linguri ulei de
măsline, 2-3 roșii, brânză rasă, cașcaval ras,
felii de șuncă, oregano.
Preparare. Așezi
feliile de pâine pe o
tavă acoperită cu hârtie
de copt. Le ungi pe fiecare cu ulei de măsline.
Cureţi roșiile de coajă,
apoi le tai mărunt și le
amesteci cu oregano.
Presari pe fiecare felie
de pâine un strat de
roșii, apoi șunca, iar la
final brânza și cașcavalul rase. Cuptorul trebuie să fie încălzit înainte de
a introduce tava. Se lasă 10 minute la foc mic, apoi se servesc calde.
După preferinţă, se poate adăuga ketchup dulce sau picant.

Dulceaţă de struguri

se plantează cu înclinaţie de 45 grade şi adâncimea
de 70 cm. Lăstarul se scurtează în aşa fel ca să rămână numai 7 muguri. Primăvara pământul se va
îngrăşa cu 25 g de azotat de amoniu. În perioada de
vegetaţie solul trebuie să fie umed. De asemenea
solul se va mulcia.
Arbustul de 3 ani trebuie să aibă nu mai puţin de
4 lăstari bine dezvoltaţi, iar cel definitiv format – 15
lăstari. Recolta se formează pe vârfurile arbustului,
de aceea ele nu se scurtează. Retezarea se efectuează în al 9-lea an, înlăturând lăstarii îmbătrâniţi,
care îndesesc arbustul. După recoltare sau toamna
se va încorpora câte o găleată de compost sau gunoi putred.
Eu cultiv soiul „Imperatorskaia joltaia”. E timpuriu, roditor, recoltă stabilă. Lăstarii cresc vertical,
pomuşoarele pot fi consumate timp îndelungat, deoarece nu se scutură, sunt dulci. Soiul „Golandskaia
belaia”– arbust de mărime medie, e timpuriu, roditor,
la gust e dulce-acrişor, pomuşoarele nu se scutură.
Dacă solul e argilos, se adaugă 2,5-3 găleţi de
nisip sau sol uşor, 2 kg de cenuşă, diametrul şi
adâncimea vor fi de 90 şi 60 cm.
I.CRILIUC,
pedolog
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Ruladă din carne
de purcel cu struguri

Dieta care întârzie îmbătrânirea

onsumul zilnic de alimente bogate în grăsimi, carbohidrați și
puțină apă te predispun la îmbătrânire prematură. O viață sănătoasă are nevoie în primul rând de o dietă echilibrată, de alimente
cu preparare ușoară. Sănătatea ta are nevoie de vitamine, minerale,
nutrienți benefici care să îți furnizeze energia necesară pe tot parcursul zilei. Dacă de exemplu ai ținut post într-o anumită perioada,
trecerea bruscă de la alimentația de post la toate bucatele tradiționale îți poate pune sănătatea în pericol. Iată cum trebuie să găsești
echilibrul alimentar corect!

•
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Ingrediente:
1
kg boabe de struguri
(albe, roşii), 1 kg de
zahăr, 150 ml de apă,
zeama de la o jumătate de lămâie, vanilie.
Preparare.
Se
scot sâmburii din boabele de struguri, sau
pot fi lăsaţi, la dorinţă.
Se pun la fiert apa cu
zahărul (spre sfârşit
se adaugă şi sucul de
la jumătate de lămâie), până totul devine
un sirop legat. Când siropul este bine legat, se adaugă în sirop boabele de struguri şi se fierbe compoziţia la foc mare, amestecându-se
cu o lingură şi adunându-se spuma care se formează. Apoi se adaugă vanilia. În momentul în care luăm dulceaţa de pe foc, aceasta nu
trebuie sa fie foarte legată, deoarece se mai întăreşte şi după ce se
răceşte. Se pune fierbinte în borcane, care se acoperă cu capace şi
se ţin cu gura în jos până se răcesc.
Poftă bună!
Rubrică susținuta de Tatiana CARLAȘCIUC
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Meridiane culturale
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Simbol al prieteniei și comunicării

Î

n centrul capitalei ucrainene a fost inaugurat
un monument, autor fiind sculptorul român,
Bogdan Rața
La Kiev, pe Bulevardul „Taras Șevcenko”,
în ziua de 27 septembrie a fost inaugurată
sculptura „Middle Way” sub forma unei mâini
de mari dimensiuni, care simbolizează prietenia și comunicarea. Ea a fost realizată de

adjunctul ministrului Culturii
al Ucrainei, Iuri Rybaciuk,
curatorul proiectului, Cosmin
Năsui, reprezentanți ai corpului diplomatic, ai Ministe-

maestrul român Bogdan Rața. Evenimentul
se înscrie în Proiectul „Monumente Moving”
(monumente în mișcare) al inițiativei „Kiev –
oraș al lumii”. La ceremonie au participat conducători ai Administrației Orășenești de Stat
Kiev, șeful Administrației Raionale de Stat
Șevcenko, Oleg Gariaga, Ambasadorul României în Ucraina, Christian-Leon Țurcanu,

rului de Externe al Ucrainei,
Ambasadei
Ucrainei în România, membri
ai
Societății
pentru cultura românească „Petru Movilă”,
reprezentanţi ai presei.
Proiectul a fost realizat în cadrul marcării Centenarului României Moderne, de
Nasui Collection & Gallery, cu sprijinul Institutului Cultural Român și în parteneriat cu
Ministerul Culturii din Ucraina, Administrația
Orășenească de Stat Kiev și Administrația

LA PĂTRĂUȚII DE SUS, ÎN AMIAZA
CÂNTECULUI…

L

a sfârșit
de
septembrie, în prag de
toamnă aurie, la
Pătrăuții de Sus,
raionul Storojineţ, a fost marcată Ziua satului, sărbătoare
care a adunat
pe vatra jocului
o mulțime de oameni – localnici
și oaspeți din localitățile vecine.
Pentru cei mici a
fost creat un mic
parc de distracții,
iar tinerii și cei în
vârstă au asistat la un concert de
cântece și dansuri populare, care a
început în amiaza zilei.
Scenarist și organizator al
acestei ample sărbători de suflet
a fost directorul Casei de cultură,
Gheorghe Cutaș. Iar aplauzele
publicului le-au cules vocalistele
Nina Belinsca-Faliosa și Gheorghina Pascal, dansatorii Vasile
Andriiciuc și Olesea Florescul. Colectivul coregrafic „Mugurel” de la
Școala medie nr. 1 din sat le-a demonstrat tuturor că la Pătrăuții de
Sus se păstrează tradiția populară
românească. Elevii de la Școala
nr. 2 au ales genuri mai „moderne”. În afară de numere muzicale
ei au organizat și flash mob-uri tematice.
Au întregit atmosfera de sărbătoare și lucrătorii „comerțului mobil”, venind la Pătrăuții de Sus cu
un asortiment bogat de mărfuri și
produse.

Raională de Stat Șevcenko a capitalei.
Această sculptură deosebită din momentul apariției în centrul orașului se bucură de apreciere din partea vizitatorilor
și sunt mulți doritori de a se fotografia pe
fundalul ei.
Anterior lucrarea „Middle Way” a fost itinerată în St. Geroge`s Hall Liverpool (sit al
patrimoniului UNESCO), Piața Cetății Baia
Mare (sit al patrimoniului), faleza Cascais și
Casa da Musica Porto, Lisabona.
Programul „Moving Monuments / Monumente în mișcare”, inițiat de Nasui Collection & Gallery în 2014, are ca scop producția,

prezentarea și itinerarea de lucrări de artă
de mari dimensiuni în spații contemporane
prestigioase în întreaga lume. Toate sculpturile au un caracter temporar, sunt neintrusive cu spațiul gazdă și se încadrează simbolic în spațiul unde sunt prezentate.
Nasui Collection & Gallery, organizație independentă, care promovează artiști
români moderni și contemporani, a lansat
programul „Moving Monuments“ în 2014.
Elena GARCUŞA,
membră a Societății pentru cultura
românească „Petru Movilă” din Kiev
Foto Adrian CAPALB

Prima româncă studentă la Sorbona

V

estitul neam de cărturari
Hașdeu (Hâjdău) este bine
cunoscut atât în România și
Moldova, cât și în Ucraina. În
satul Cristinești, raionul Hotin,
unde și-au avut conacul, amintirea despre ei se păstrează
într-o mică sală de muzeu de
la școala din localitate. Ultimul
reprezentant al acestei familii,
Iulia Hașdeu, s-a stins din viață
la 29 septembrie 1888, cu 130 de
ani în urmă. Fiica enciclopedistului Bogdan Petriceicu Hașdeu
a fost prima studentă româncă
la Sorbona. A scris versuri în
limba franceză și poate ar fi avut
un viitor literar strălucit, dacă nu
s-ar fi stins din viață la vârsta de
numai 18 ani…
Când avea 6 ani și 7 luni ea a scris un
roman despre viața și faptele lui Mihai Viteazu. La vârsta de 8 ani Iulia Hașdeu a absolvit
școala primară, cunoscând limbile franceză, engleză și germană, la 11 ani – clasele
gimnaziale, studiind paralel pianul și canto la
Conservator, precum și pictura. În 1881 pleacă la studii la Paris, unde în 1886 se înscrie
la Facultatea de Litere și Filozofie de la Universitatea Sorbona. Dar înainte de aceasta
profesorul Maurice Albert îi descoperă geniul
literar.
La începutul anului 1888 s-au făcut simțite marile eforturi intelectuale, depuse la o
vârstă fragedă. Iulia Hașdeu suferă de frizie.
Se tratează în Franța, Italia și Elveția. Fiind
conștientă de faptul că nu are nici o șansă de
a scăpa de boală, revine în România, unde
a și murit în toamna aceluiași an. A fost înmormântată în cimitirul „Bellu”, unde tatăl ei,
Bogdan Petriceicu Hașteu, i-a construit primul templu, în cavoul familiei. Se spune că

el a comunicat cu spiritul fiicei până în ultima
zi a vieții sale și, cică, la indicația ei a înălțat
castelul din Câmpina.
Scrierile literare ale Iuliei Hașdeu au văzut lumina tiparului prin grija părintelui său. O
bună parte din versurile ei au fost traduse în
română. Iată una dintre ele.

DE CE?

Cu mult mai cufundat în gânduri
Pe-același drum el s-a pierdut
N-a mai surâs ca-n alte rânduri…
Ah, pentru ce a mai trecut?
E poate mâniat pe mine:
Inima-i rece s-a făcut?
N-am turburat visări senine…
Ah, pentru ce a mai trecut?
Și la fereastra mea, privirea
Azi întristată și-a pierdut
Poate nu s-a răcit iubirea…
Că de ce oare-a mai trecut?

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC

LC

Ziua învățătorului
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Binele întotdeauna se orientează spre steaua
ce lucește deasupra școlii
În prima duminică a lui octombrie în Ucraina este marcată Ziua învățătorului. Este una dintre puținele sărbători
profesionale, care pretinde la statutul neoficial de sărbătoare a întregului popor. Or, fiecare cetățean, în afară de
părinți, a avut sau are în viață cel puțin un profesor, o autoritate, de la care poate oricând primi un sfat bun pentru
orice situație. În fața învățătorului închinați-vă, oameni,
iar cuvântul de salut însoțiți-l cu unul de profundă recunoștință. În timpuri bune sau grele oamenii își aleg dască-

lii spirituali, la fel cum își aleg prorocii. Aceștia întruchipează constanta valorilor umane în societate, care rezistă
la orice încercări ale destinului, ale istoriei. În societatea
ucraineană contemporană, cu crize și tranziții, învățătorul continuă să rămână acea călăuză, la care se orientează binele, omenia, devotamentul, discernământul. Cum își
exercită funcțiile instructive și educative pedagogii din
școlile românești din regiune? Iată câteva răspunsuri generalizatoare, primite de la înșiși profesorii.
pregătea de lecții, controla vrafuri de caiete și nu mi-am
dorit altceva decât să fiu și eu profesoară. De câțiva ani
activez la școala românească din suburbia Roșa Stâncă a
Cernăuțiului. Este o școală mică, cu un colectiv prietenos
de pedagogi și de elevi, de asemenea. Localnicii numesc
suburbia un „sătuc mic”, unde toți se cunosc unii pe alții și
se ajută reciproc. Așa e și la școală. Avem elevi cuminți,
ageri, săritori la nevoie. Copiii aprind lumină în sufletul meu
și aceasta mă inspiră. Copiii sunt acei care nu iubesc falsul, ei simt sinceritatea profesorului. Ca să lucrezi în școală,
trebuie să iubești copiii. Într-adevăr, profesia de pedagog
este de la Dumnezeu, iar educarea copiilor este o sfântă
datorie. Un tânăr pedagog fără har nu lucrează în școală
mai mult de doi ani, își dă seama că pedagogia nu este
pentru el și pleacă, își alege alt loc de muncă, altă profesie.
Nu este ușor să lucrezi cu copiii, dar este interesant. În
școală mă simt în apele mele.

„Creativitatea profesorului
trebuie stimulată financiar”

Maria POPA,
profesoară la Școala medie din Mihoreni, raionul Herța:
– Am aproape patru decenii de activitate pedagogică și
le-am insuflat la câteva generații de elevi dragostea față de
limba maternă, cea română. Iar șase discipole de ale mele
au devenit și ele profesoare de română. În momentul de
față sunt îndrumătoarea Cristinei Posteucă, tânără profesoară care activează deja al doilea an. Fac parte dintr-un
grup de autori de manuale. Am alcătuit manualele „Limba
română” pentru clasele a V-IX-a, precum și pentru clasele
a VIII-IX-a, studiu aprofundat. De asemenea, am participat
și la întocmirea programelor de învățământ. Mă mândresc
cu faptul că elevi de-ai mei au devenit învingători ai olimpiadelor raionale, regionale, panucrainene și chiar internațio-

„Salariile ne sunt asigurate
de Comunitate”

Vadim RUSNAC,
directorul Complexului Instructiv-Educativ
Stălinești, raionul Noua Suliță:
scris o compunere pe tema „Ce doresc să devin în viață” și m-am destăinuit că-mi place munca profesorului. Și
iată, sunt profesoară, activez într-un colectiv foarte unit și
primesc satisfacție din ceea ce fac. Ea mă ține în școală,
chiar dacă retribuirea muncii pedagogilor lasă de dorit. De
regulă, tinerii profesori nu sunt încântați de o astfel de perspectivă și în scurt timp pleacă peste hotare, unde găsesc
un câștig mai bun. Rămânem noi, cei mai în vârstă, care în
viață am trecut prin multe greutăți. Școala, care pregătește
viitorul țării, trebuie să deschidă perspective și în fața tinerilor pedagogi. Este o problemă serioasă de stat.

„Copiii aprind lumină în sufletul meu”

nale. În anul 2011 un elev de la școala noastră a participat
la Olimpiada internațională la limba română, care a avut
loc în România și a ocupat locul trei. Poate fi repetat acest
succes? Cred că da, deoarece manualele noastre în mare
parte corespund celor din România.
Nu regret că mi-am ales această profesie, am îndrăgit-o
din copilărie și nu cred că, dacă aş fi avut o altă ocupație,
m-aș fi afirmat din plin. În condițiile de astăzi, când lasă
de dorit educația copiilor în familie, munca pedagogilor s-a
complicat cu mult. Tinerilor noștri colegi le vine cam greu
să se consacre totalmente pedagogiei, deseori din motive
financiare. Salariul pedagogilor nu corespunde eforturilor
depuse de ei. Ei lucrează un an-doi în școală și pleacă la
câștig peste hotare, ca să-și construiască o casă, să-și întrețină familia.
Profesorii trebuie să fie stimați și stimulați de organele
de stat. Or, munca depusă de noi este foarte importantă
pentru societate. E de dorit ca salariul cadrelor didactice
să fie mult-puțin la nivelul celor din Uniunea Europeană.
Pedagogilor, pentru munca lor creativă și științifică, trebuie
să li se adauge la salariu cel puţin 10-20 la sută. Stimularea
financiară a activității pedagogilor ar întoarce încrederea în
școală, ar asigura viitorul ei.

Carolina DÂRDA,
profesoară la Școala medie incompletă nr. 17
din Cernăuți:

„Condiții maxime pentru studierea limbii materne”

Elena BURLA,
profesoară la Școala medie nr.1 din Pătrăuții
de Jos, raionul Storojineț:
– Ca profesoară de română și coautoare de manuale,
pot spune că în școlile românești din raionul Storojineț studierii limbii materne i se acordă atenția cuvenită. Mult depinde și de direcția școlilor. Iată, directorul nostru, domnul Ion
Zmoșu, a contribuit la aceia ca să avem maximum de ore,
cât prevede programa şcolară, la limba și literatura română.
Ne orientăm la studierea aprofundată a acestor obiecte. De
exemplu, în clasa a zecea avem trei ore pe săptămână la
limba română și două ore la literatura română.
Îmi amintesc că eu, fiind elevă în clasa a cincea, am

– Sunt dintr-o familie unde munca profesorului este în
mare cinste. Mama mea este profesoară de matematică
și director-adjunct la Școala din satul natal Forosna, raionul Noua Suliță. Când eram mică o admiram cum ea se

– Deși satul nostru este la periferia raionului, în ultimii
ani colectivul pedagogic a întinerit. E îmbucurător acest lucru, știind că munca profesorului nu este retribuită așa cum
se cuvine. Însă, din cauza plecării peste hotare sau la oraș
a tinerelor familii, a scăzut numărul elevilor. În prezent frecventează complexul nostru 95 de copii. În următorii cinci ani
el se va reține la acest nivel.
Spre deosebire de alte instituții de învățământ, cea din
Stălinești este finanțată de Comunitatea Teritorială Unită
Mămăliga. În privința întăririi bazei tehnico-materiale s-a
făcut mult, iar salariile profesorilor sunt la nivelul celor de
stat. Dacă veniturile Comunității ar fi mai mari, am putea și
noi conta pe salarii mai solide. Oricum, tinerii profesori sunt
predispuși să lucreze, fiind conștienți de faptul că perspectivele învățământului depind de situația din țară. Evident, pe
timp de pace aceste perspective sunt mai senine.
Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Germania va găzdui turneul
final al EURO-2024

Germania a fost aleasă drept gazda turneului final de fotbal EURO-2024, câştigând în faţa contracandidatei Turcia, prin votul exprimat de membrii Comitetului executiv al UEFA, reuniţi joi la Nyon. Votul a
fost exprimat după ce, timp de 15 minute, reprezentanţii celor două ţări candidate şi-au expus planurile pentru organizarea turneului şi după ce membrii
Comitetului au studiat dosarele depuse şi evaluările
tehnice. În favoarea Germaniei au existat 12 voturi,
Turcia primind doar 4, un vot fiind invalidat. „Am avut
două candidaturi extrem de puternice”, a spus preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, referindu-se la
„două naţiuni fotbalistice”, înainte de a anunţa câş-
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tigătorul. Germania a mai găzduit EURO-1988, iar
Munchen se află printre oraşele unde se vor disputa
meciuri la ediţia din 2020. De asemenea, Germania
a organizat două Cupe Mondiale, în 1974 şi 2006.
Turcia ratează pentru a patra oară consecutiv obţinerea statutului de ţară-gazdă a unui turneu final
al EURO, ministrul pentru tineret şi sport, Mehmet
Kasapoglu, catalogând rezultatul votului drept unul
„trist”. „Rezultatul este unul trist pentru UEFA şi pentru EURO-2024. Forţa noastră şi calitatea în ceea ce
priveşte organizarea sunt evidente. Avem stadioane,
avem facilităţi, ca ţară nu eram cu nimic mai prejos”,
a spus Kasapoglu.

Înfrângere dureroasă pentru FC Bucovina

În cadrul etapei a 11-a a Campionatului național la fotbal Liga a
II-a, FC Bucovina a cedat pe teren
propriu în fața echipei Nyva (Ternopil), scor 0:2. Fotbaliștii cernăuțeni au creat numeroase situații
periculoase la poarta adversarilor, însă ghinionul i-a însoțit și de
această dată. Oaspeții au reușit
să deschidă scorul în minutul 25
al întâlnirii, iar în minutul 56 și-au
sporit avantajul. Actualmente, FC
Bucovina se poziționează pe locul
8 în clasamentul general al Ligii
a II-a. Pe poziția I rămâne echipa
Mynai.

Șevcenko s-a decis cu privire la
componența echipei naționale
în meciurile cu Italia și Cehia

Antrenorul principal al echipei naționale a Ucrainei, Andrii Șevcenko, a anunțat numele jucătorilor care vor fi convocați la națională pentru următoarele amicaluri. Printre jucători figurează 8 legionari și patru
fotbaliști înscriși în lista de rezerve, anunță site-ul oficial al Federației
de Fotbal a Ucrainei.
Jucătorii convocați sunt: Evghen Makarenko (Anderlecht, Belgia),
Andrii Iarmolenko (West Ham, Anglia), Evghen Konoplyanka (Schalke,
Germania), Vasyl Kraveț (Lugo, Spania), Roman Iaremciuk (Ghent,
Belgia), Oleksandr Zincenko (Manchester City, Anglia), Andrii Lunin
(Leganes, Spania).
Rezerve: Evghen Haceridi (PAOK, Grecia), Evghen Selezniov
(Akhisar, Turcia), Ivan Petriak (Ferencvarsh, Ungaria), Igor Plastun
(Ghent, Belgia).
Reamintim, că pe 10 octombrie Ucraina are programat un meci
amical împotriva Italiei, iar pe 16 octombrie va juca cu Republica
Cehă în Liga Națiunilor.

Campionatul
regiunii la fotbal

Etapele XIII și XIV. Rezultate
Etapa a XIII-a
Nepolokivți – Stels – 6:0
Spicul de Aur – Chițmani – 0:3
Dragoș Vodă – Ceremoș (Vijnița) – 5:2
Corovia – Vașkivți – +:Etapa a XIV-a
Corovia – Nepolokivți – 0:0
Chițmani – Stels – 2:0
Ceremoș (Vijnița) – Spicul de Aur – 2:5
Ivankivți – Dragoș Vodă – 3:1
Lider în clasament este echipa Nepolokivți cu 30 de puncte la activ,
urmată de echipele Chițmani cu 29 de puncte și Corovia cu 25 de
puncte. Partidele din următoarea etapă a Campionatului sunt programate pe 5 octombrie.

O bucovineancă va reprezenta în premieră
Ucraina la Campionatul Mondial

La Mykolaiv s-a desfășurat Campionatul național de
karate kyokushin, reprezentând de asemenea un turneu
de calificare la Campionatul
Mondial, care va avea loc în
perioada 8-10 decembrie la
Varna, Bulgaria. Oleksandra
Sokirciuk din Noua Suliță
(antrenor Oleksii Sprida) a
cucerit titlul de campioană
națională și va reprezenta
Ucraina la Turneul mondial
de karate kyokushin din Bulgaria. În același timp, Diego Ciupac din raionul Noua
Suliță a cucerit locul trei la
Campionatul naţional de la
Mykolaiv.

Campionatul raionului
Hliboca la fotbal

Etapa a XVI-a. Rezultate
Grupa I
Ceahor – Cupca – 6:5
Tereblecea – Stănești – 4:2
Hliboca – Molodia – 3:0
Tureatca – Voloca –/+
Camenca – Volcineții Vechi 0:1
Grupa a II-a
Privorochia – Stănești (2) 0:2
Mihailovca – Cerepcăuți 3:1
Petriceanca – Lucovița –/+
Corovia – Hliboca (2) – 2:0

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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Străinătate – lacrimă amară!

Costică și Lilia s-au luat dintr-o mare
dragoste. Au venit pe lume și au crescut

în sate învecinate, situate la doar patru
kilometri depărtare unul de altul. Așa a
vrut soarta ca cei doi să facă cunoștință
atunci când fata împlinise 15 ani, la o serată de absolvire. Costică venise numai
ce acasă după doi ani de armată. După

A încercat fata să-și liniștească părintele, dar în zadar, deoarece de partea lui
a trecut și mama. Și-a văzut de treabă și
nu le-a promis nimic. Și iar tăcere până
când, într-o zi de mai, fata a venit cu o veste-trăsnet. Era gravidă. În aceeași seară
Costică a luat-o cu mașina și a prezentat-o
părinților.

închipuia că de-acum înainte va fi departe
și nu-i va spune seară de seară poveștile
preferate. Costică și-a luat odorul în brațe și i-a promis că va reveni cât se poate
de repede cu mulți bani. Fetița a acceptat,
deși în suflet și-i dorea mult pe mama și pe
tata lângă ea. Și iată a venit ziua plecării.
Cu inimile împietrite și-au luat rămas bun,
iar Costică a pus în buzunarul de la inimă
o fotografie cu soția și fiica iubită.
Și Anișoara s-a pus pe așteptat. Zi
după zi, săptămână după săptămână,
anotimp după anotimp – dar bucuria revederii era încă departe. Costică muncea
în construcții. Ce-i drept câștiga bine și
lucrul acesta îl bucura enorm. Acasă fiica era mereu cu gândul la el. O dată pe
săptămână îi auzea vocea la telefon și i
se părea că este cel mai fericit copil din
lumea asta. Tata le asigura cu orice ocazie că le iubește mult și că se va întoarce
cât de curând.
Se apropia data de 1 septembrie, când
Anișoara urma să pășească pentru prima
dată pragul școlii. Și l-a dorit foarte mult
pe dragul ei tată alături și a crezut până
în ultima clipă că-și va ținea promisiunea
făcută și o va lua de mânuță atunci când
va suna pentru prima dată clopoțelul. Cu
o zi înainte tata le-a sunat din nou și și-a
cerut scuze pentru că nu reușește. Lilia a
făcut tot posibilul să-i acopere fiicei golul

acea serată, unde au făcut cunoștință și
au dansat pe săturate, flăcăul i-a propus
s-o conducă până la portiță, propunere
care a fost acceptată din start. Fata venea
dintr-o familie cu mai mulți copii și părinții
o avertizaseră să nu lege nici o prietenie,
ba să se gândească la măritatul devreme
– nici atât. Avea înaintea ei trei surori, iar
mamă-sa se ținea de acea lege din bătrâni că „toate trebuiau măritate pe rând”
atunci când le va veni vremea. Așa că Lilia nu i-a spus nimănui nimic despre noul
prieten și dragostea ce s-a înfiripat între
ei. În schimb, Costică le-a spus părinților
chiar a doua zi despre „zâna ce a întâlnit-o
aseară la clubul din satul vecin”. De unde
până unde, s-au interesat părinții flăcăului despre fată și i-au dat acceptul: e fată
bună, din gospodari, copil care a știut ce-i
greul și nu a fost răsfățat. Costică era în al
nouălea cer de bucurie. Seara a venit și
i-a spus vestea iubitei. Dar ce era să facă
fata cu părinții? Se temea să le spună. Au
ținut ascunsă această taină sub mai multe
lacăte, însă nu scăpau nici o ocazie să se
vadă. Dar, vorba ceea: toate de la un timp
se descoperă. Într-o seară, întors cherchelit de prin sat, tatăl fetei a chemat-o la
el tunând de-l auzea toată lumea:
– Ce ți-a venit să te legi cu Costică!
Este mai mare decât tine și o să-ți sucească mințile ca apoi să te lase pe drumuri cu
un copil în brațe!

– Într-un ceas bun, dragii mei hulubași,
i-a binecuvântat mama băiatului cu un oftat. Nu știu ce-o să spună părinții tăi, Lilia.
– Dar ce pot să spună, a răspuns fata
îndrăzneață. În cele din urmă vor trebui să
accepte iubirea noastră.
Așa a și fost. După mult tămbălău
părinții au cedat. Cu ajutorul părinților,
Costică și-a amenajat și refăcut o casă lăsată de mătușa și tinerii s-au mutat de o
parte. Toamna, când se culegeau roadele
unui an, a venit pe lume Anișoara. Mare
bucurie pentru bunici, dar mai ales pentru
părinți. Costică s-a angajat șofer pe un autobuz de cursă lungă în centrul regional.
Câștiga pentru existență și familia își ducea liniștit traiul. Când Anișoara împlinise
cinci anișori a venit și perioada transformărilor, care i-au afectat pe toţi. De la o
zi la alta Costică și Lilia simțeau cum sunt
nevoiți să strângă cureaua. Porniseră o
casă, dar și necesitățile familiei au devenit
mai mari. Nu o dată micuța era martoră la
certurile dintre părinți, ce izbucneau mai
ales din cauza neajunsurilor și a datoriilor
în care intrase familia. Într-o zi Costică a
venit acasă și i-a declarat hotărât soției că
pleacă peste hotare împreună cu niște prieteni. Gândul la un trai mai bun pentru el
și pentru familie a făcut-o pe tânăra soție
să accepte. Numai Anișoara, cu mintea-i
de copil, a înțeles că ceva se rupe din inima ei. Îl iubea foarte mult pe tata și nu-și

din suflet. Dar nimic nu puteau șterge dorul și suferința din inima-i de copil.
Între timp, Lilia a reușit să întoarcă
toate datoriile acumulate de familie și să
termine construcția și amenajarea casei
noi. Când Costică a venit pentru prima
dată într-o mică vacanță, micuța nu se
dezlipea de el nici pentru o clipă. Bucuria
nu a durat mult, deoarece tata a plecat
înapoi. Așa au trecut în așteptări și dor
mai mult de zece ani. Și când bucuria părea să fie mai mare, cei de acasă au primit o veste tristă. Costică căzuse de sus
și-și fracturase grav coloana vertebrală.
După ceva ședere prin spitale, acolo în
Italia, a fost adus acasă de niște colegi
de-ai săi. Au urmat mai multe luni de ședere în spital, lacrimi și speranțe în bine.
Rezervele de bani, pe care le făcuse,
s-au „evaporat” destul de rapid pe medicamente și toate cele necesare unui om
bolnav. Și acum se gândește omul nostru
dacă merită să faci atâtea sacrificii, atâția ani petrecuți departe de ființele scumpe. Costică nu-și pierde curajul de viață.
Scumpul său odor, Anișoara, este deja
studentă, iar alături îi stă în toate mult
iubita soție. Costică se străduiește să le
răspundă cu aceeași dragoste și blândețe, chiar dacă acestea vin din partea unui
om țintuit pentru tot restul vieții într-un cărucior cu rotile.
Dumitru VERBIȚCHI

Î

n zilele noastre mulți oameni iau calea pribegiei
și pleacă departe de cei dragi pentru a le asigura
un trai decent. Te podidesc lacrimile atunci când
privești la satele noastre semi-pustii, la copiii,
rămași în grija bunicilor gârboviți și sleiți de vârsta
înaintată. După ce simt adevărata libertate, acești
copii irosesc cu cea mai mare ușurință banii câștigați în sudoarea frunții, fie de tata, undeva pe șantier, fie de mama, într-o familie cu totul străină. De
multe ori, însă urmările acestui „beneficiu” sunt
triste și amare – familii destrămate, copii destrăbălați, care odată ce au pornit pe o cale nedreaptă,
nu mai pot fi aduși la normal. Și numai atunci când
omul ajunge la un impas, le cântărește pe toate
și se gândește: „A trebuit, oare, să mă sacrific?
Pentru ce?”.

După un chef teribil cu bere rece ca gheața, Costică a
răgușit și merge la prietenul lui de pahar, Vasile. Sună și
în ușă apare soția acestuia.
– Vasile e acasă? – abia putu șopti Costică.
La fel de misterios, doamna șoptește:
– Nu, intră repede să nu ne vadă cineva.
***
Doi amici discută. Unul revoltat de-a binelea îl întreabă pe celălalt:
– Gogule, ascultă mă, merg eu acasă de la serviciu și
văd o broască. O iau acasă, o hrănesc, o scald, și o culc
lângă mine să o încălzesc.
Când mă trezesc observ că s-a transformat, ca în poveste, știi, într-o blondă superbă cu sânii mari! Mă crezi?
– Te cred! De ce?
– Nevastă-mea nu mă crede!
***
– Gigel, tatăl tău nu te mai ajută să-ţi faci lecţiile pentru acasă? – întreabă învățătoarea.
– Nu, doamnă profesoară, ultima notă de trei l-a jignit
profund.
***
Vine mama-soacră acasă și-și găsește ginerele furios
la culme, făcându-și bagajele să plece.
– Ce s-a întâmplat? – întreabă soacra.
– Ce s-a întâmplat?! – răbufni ginerele. Vă spun eu
ce s-a întâmplat! I-am trimis nevestei mele și fiicei dumitale un SMS prin care i-am comunicat că mă întorc astăzi
acasă din călătorie. Și când am venit acasă, ce crezi că
am găsit?! Iubita mea soție și fiica dumitale se tăvălea
cu un tip în patul nostru matrimonial! Acesta este sfârșitul
căsniciei noastre, voi pleca pentru totdeauna!
– Calmează-te, – îi spune soacra. Ceva nu e clar în
toată povestea asta. Maria nu ar face niciodată așa ceva.
Stai numai o clipă să mă duc să văd ce s-a întâmplat.
După ceva timp intră soacra înapoi cu un zâmbet
până la urechi și-i spune ginerelui:
– Vezi, dragul meu, ți-am zis că trebuie să existe o
explicație simplă: Maria nu a primit nici un SMS.
***
Când fiica sa a împlinit 18 ani, încântat că este ultima
pensie alimentară pe care i-o dădea, tata a chemat-o și
i-a zis:
– Fetița mea, vreau să te duci la maică-ta acasă cu
cecul ăsta și să-i spui că este ultimul cec pe care-l mai
primește în viața ei. Și să vii să-mi spui ce mutră a făcut.
Așteaptă nerăbdător și când intră fiica lui, a întrebat-o:
– Ce ți-a zis maică-ta și ce față a făcut?
Mi-a zis că aștepta ziua asta, ca să-ți spună că nu ești
tu tatăl meu!
***
Un bărbat i se plânge unui coleg de birou:
– Nevastă-mea mă minte, azi-noapte n-a venit acasă şi mi-a spus că a dormit la prietena ei.
– Şi de unde ştii că te-a minţit?
– La prietena ei am dormit eu.
***
O blondă lipsește de acasă trei zile. Soțul înnebunit o
caută, dar nimic. A treia zi apare blonda:
– Unde ai fost, nevastă?
– Aoleu, ce-am pățit! M-au prins unii și m-au violat o
săptămână.
– Nu poate fi una ca asta, spune soțul mirat la culme.
Ai lipsit doar trei zile!?
– Da, dar trebuie să mă mai duc încă patru zile.

***
Într-un teatru, un bărbat stătea întins pe trei scaune.
Plasatoarea vine la el și-i explică:
– Domnule, nu aveți voie să ocupați decât un singur
loc.
Individul nici nu se mișcă.
– Domnule, insistă plasatoarea, nu puteți ocupa decât
un loc, vă rog să eliberați celelalte două locuri.
Din nou, nici o mișcare. Plasatoarea îl cheamă pe
directorul teatrului și-i explică situația. I se adresează și
directorul:
– Domnule, vă rog frumos, eliberați celelalte două locuri.
Văzând că nu obține nici un răspuns, directorul cheamă un polițist.
– Cum te numești, cetățene? – îl ia tare polițistul pe
individ.
– Vasile, răspunde cu vocea stinsă
bărbatul.
– Aha, și de unde ești?
– De la balcon, răspunde individul cu
durere în glas.
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Strugurii şi beneficiile lor: cea mai bună
protecţie anticancer din lume
O
dată cu sosirea toamnei, e bine să faci o cură cu
fructe de sezon, pentru detoxifiere şi mărirea aportului de elemente nutritive în organism. O bună alegere
reprezintă strugurii, un aliment-minune care te ajută să
te hidratezi şi să slăbeşti, te fereşte de alergii şi are un
rol important în prevenirea cancerului şi bolilor de inimă.

BENEFICIILE
STRUGURILOR

Strugurii conţin proteine, fibre, vitamina
A, potasiu, fier şi folaţi – compuşi ce au o
structură asemănătoare cu acidul folic.
Cea mai mare cantitate de antioxidanţi
şi vitamine se află în coaja strugurilor. Cei
negri conţin cel mai puternic antioxidant din
lume, resveratrolul. Aceeaşi denumire este
dată şi pigmentului care le conferă culoarea
mov, pigment conţinut şi de afine.
Sâmburii de struguri sunt bogaţi în ule-

iuri vegetale sănătoase, minerale şi complexul de vitamine B. Din sâmburi de struguri se extrage un ulei foarte apreciat.

CE BOLI POT PREVENI
STRUGURII?

Ateroscleroza şi afecţiunile cardiace.
Conţinutul ridicat de resveratrol din struguri
reduce riscul de boli cardiovasculare, prin
scăderea presiunii sangvine prin mecanisme antiinflamatoare. Resveratrolul, un
polifenol abundent în struguri, poate proteja pereţii arteriali de depunere a plăcilor

de aterom sau de alte procese care duc
la fibrozare, pierderea elasticităţii şi flexibilităţii arterelor, şi, în final, la creşterea
tonusului vascular şi a rezistenţei vasculare periferice (care este unul din factorii
principali de risc în apariţia hipertensiunii
arteriale).
Strugurii conţin şi mult potasiu, un înlocuitor excelent al sodiului, contraindicat
bolnavilor de inimă. Medicii recomandă
persoanelor care suferă de tensiune arterială să consume struguri şi alte alimente
bogate în potasiu, cum ar fi peştele.
Afecţiunile renale. Strugurii au un nivel ridicat de apă, de unde şi efectul lor diuretic. Atunci când consumi 1-2 ciorchini de
struguri pe zi, eşti ferit de formarea pietrelor
sau a nisipului la rinichi.
Cancerul. Antioxidanţii din struguri
– cunoscuţi sub denumirea generică de
polifenoli – pot încetini mai multe tipuri de
cancer, cum ar fi cele localizate la nivelul
cavităţii bucale sau al esofagului.
Strugurii ajută şi la prevenirea cancerului de plămâni, pancreas, prostată şi colon.
Alergiile. Pe lângă resveratrol, strugurii
mai conţin şi quercetină, un alt antioxidant
puternic, cu rol antiinflamator. Quercetina
asigură protecţia sistemului respirator şi
reduce reacţiile alergice. Ea diminuează
manifestările caracteristice reacţiilor alergice, cum ar fi nas înfundat, ochi înlăcrimaţi,
strănut, respiraţie dificilă, înroşirea pielii,
urticarie sau intoleranţa respiratorie declanşate de polen şi praf.
Afecţiuni ale văzului la diabetici. Dacă
suferi de diabet, poţi consuma struguri pentru a preveni afecţiuni grave, precum neuropatia (afectarea nervilor periferici) şi retinopatia diabetică, degenerescenţa capilarelor
care irigă retina persoanelor care suferă de
diabet de cel puţin zece ani.
Împotriva hipertensiunii arteriale. Un
studiu publicat recent de către specialiştii
americani sugerează faptul că strugurii ne
pot ajuta să luptăm împotriva hipertensiu-

nii arteriale. Rolul lor benefic se datorează
conţinutului bogat în vitamine şi antioxidanţi. Strugurii pot influenţa benefic evoluţia hipertensiunii şi oferă o cardioprotecţie
suplimentară tratamentului antihipertensiv
obişnuit. Deşi strugurii au foarte multe substanţe care pot modifica anumite procese
ale organismului, experţii sunt de părere că
cele mai importante sunt flavonoidele, care
pot avea atât un efect direct (prin acţiunea
lor antioxidantă) şi un efect indirect (prin
influenţa exercitată asupra anumitor funcţii
celulare), cât şi un efect mixt, combinat.
Totuşi, chiar dacă strugurii (şi vinul) au
un efect cardioprotector dovedit, specialiştii
insistă ca dieta pacienţilor cu tulburări cardiovasculare să fie cât mai adecvată, din
toate punctele de vedere, în special să aibă
un conţinut cât mai redus în sare şi produse
bogate în lipide.
Întârzie îmbătrânirea. Strugurii încetinesc procesul de îmbătrânire, iar antioxidanţii conţinuţi întăresc imunitatea. Întrucât
menţin pielea hidratată, previn formarea ridurilor şi apariţia semnelor de îmbătrânire.
Ajută la pierderea în greutate. Flavonoidele din struguri sunt foarte importante pentru menţinerea unei greutăţi optime.
Nutriţional, toate tipurile de struguri sunt
aproape identice. Totuşi, strugurii roşii conţin mai mulţi antioxidanţi decât strugurii albi.
Strugurii albi, în schimb, au un conţinut mai
mare de cupru.

MOTIVE IMPORTANTE PENTRU
A CONSUMA MANGO
M
ango este numit și „regele fructelor”, nu doar
datorită gustului său puternic, dar și a multiplelor beneficii pe care le oferă.

Luptă cu cancerul.

Studiile au arătat că mango conţine nişte
compuşi antioxidanţi care protejează
împotriva cancerului de colon, sân,
prostată şi a leucemiei. Aceşti compuşi includ quercitină, izoquercitrină
(cu efect antihipertensiv), astraga-

lină, fisetină, acid galic şi galat de
metil.

Scade colesterolul și protejează inima. Datorită conţinutului

ridicat de fibre solubile, pectină şi vitamina C, mango scade nivelul colesterolului rău (LDL). Având în vedere că

mango este bogat în potasiu, acesta
poate ajuta la scăderea tensiunii. Fiind o sursă importantă de vitamina A,
vitamina E şi seleniu, mango ajută şi
la protecţia împotriva bolilor de inimă.

Menține

pielea

sănătoasă.

Mango este o sursă însemnată de vitamina A, care ajută la menţinerea sănătăţii pielii, a oaselor, dar şi a vederii.
Combate diabetul. Mango normalizează nivelurile de insulină din
sânge. Indicele glicemic al fructului
mango este mediu, între 41-60, prin
urmare acest fruct nu-ţi va creşte
semnificativ glicemia.
Protejează vederea. O ceașcă
de mango feliat conține 25% din nece-

sarul zilnic de vitamina A. Aceasta este
esențială pentru menținerea sănătății
ochilor.
Ajută digestia. Mango conţine
enzime digestive care ajută la descompunerea proteinelor şi susţine o bună
funcţionare a sistemului digestiv.

Întărește

sistemul

imunitar.

Combinația de vitamina C, vitamina A și
încă 25 de tipuri de carotenoide asigură
o imunitate de fier.
Combate anemia. Mango este
bogat în fier, de aceea este un bun remediu natural împotriva anemiei. Femeile aflate la menopauză care consumă mango își cresc atât nivelul de fier,
cât și cel de calciu.

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ

Чернівецької міської ради оголошує конкурс
по відбору експертів – суб’єктів оціночної
діяльності для проведення експертної оцінки
комунального майна територіальної громади
м.Чернівців для передачі в оренду
Лот 1

Назва об'єкта
оцінки
Нежитлове
приміщення
2 поверху
Нежитлове
приміщення
2 поверху

Місцезнаходження
об'єкта оцінки
вул. Головна, 27
вул. Героїв Майдану,
97

LC

Балансоутримувач
ДЖКГ
ДЖКГ

Мета
проведення
незалежної
оцінки
для передачі
в оренду

Площа
об'єкта
оцінки

для передачі
в оренду

53,4

157,4

Умова конкурсу: термін виконання робіт – 7 календарних днів, загальна вартість
робіт, що пропонується – до 1800 грн.
Лот 2

Назва об'єкта
оцінки

Місцезнаходження
об'єкта оцінки

Балансоутримувач

Нежитлове
приміщення
1 поверху
Нежитлове
приміщення
3 поверху

вул. Заньковецької,
4 (не підлягає
приватизації)
вул.Руська, 6

ДЖКГ
ДЖКГ

Мета
проведення
незалежної
оцінки
для передачі в
оренду

Площа
об'єкта
оцінки

для передачі в
оренду

15,48

78,70

Умова конкурсу: термін виконання робіт – 7 календарних днів, загальна вартість
робіт, що пропонується – до 1500 грн.
Конкурсна документація подається до департаменту економіки міської ради не пізніше
ніж за три робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності
їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Претенденти подають замовнику конкурсну документацію з описом підтвердних
документів. Конкурсна документація претендента складається із:
– підтвердних документів;
– конкурсної пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), підписаної претендентом і скріпленої печаткою (у разі її
наявності) та запечатаної в окремому конверті.
До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
належать:
• заява на участь у конкурсі відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою;
• копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
• копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом
державного майна України;
• інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та залучаються ним, з незалежної оцінки майна тощо)
за встановленою формою.
В разі виникнення необхідності, усунення недоліків щодо виконаних звітів про експертну
оцінку об’єктів оренди, експерт доопрацьовує звіт про оцінку майна.
Збір необхідної додаткової інформації (крім наявної в департаменті економіки
Чернівецької міської ради) проводить оцінювач.
Заяви приймаються з 21.09.2018р. по 04.10.2018р. (включно) за адресою: 58008,
м.Чернівці, вул. О.Кобилянської, 3 (каб. №20, 26) департамент економіки Чернівецької
міської ради.
Конкурс відбудеться 09.10.2018 року о 15.00 год. в приміщенні департаменту економіки
міської ради (вул. О.Кобилянської, 3, каб. 2).
Більш детальну інформацію про конкурс, перелік необхідних документів та бланки
заяв на участь в конкурсі, можна отримати в департаменті економіки міської ради
вул. О.Кобилянської, 3 (каб.№20, 26) та за тел. 52-42-59, 52-63-17.

HOROSCOP
8-14.10.2018

BERBECUL. O săptămână destul de agitată la locul de muncă, în relația cu colegii. Nici
în relația de mariaj sau în cea de afaceri nu vei
avea parte de liniște, astfel că este nevoie de
mai mult calm și răbdare din partea ta. Sunt
favorizate acum călătoriile îndepărtate. La sfârșitul acestei săptămâni ai ocazia să te destinzi mai mult,
bucurându-te alături de persoana iubită.
TAURUL. Ceea ce părea bun și frumos, în
plan sentimental, tinde să se strice acum. Este
recomandat să analizezi cu sinceritate și să
vezi unde ai greșit, ce anume ar trebui corectat.
Detașează-te și învață cum să zâmbești și să
mergi mai departe. Universul a pregătit lucruri minunate,
special pentru tine, totul este să te lași condus de lumină.
Este posibil să călătorești în locuri dragi și de care te leagă
amintiri frumoase.
GEMENII. Urmează o perioadă destul de
agitată pe planul sentimental. Va trebui să dai
dovadă de prudență în privința obligațiilor care
țin de casă. Pot să apară acum tot felul de surprize neplăcute. În partea secundă a perioadei
te poți confrunta cu neplăceri financiare. O perioadă favorabilă pentru creativitate şi comerț. Spre sfârșitul
săptămânii ai ocazia să pleci într-o călătorie neplanificată.
RACUL. O perioadă nu tocmai favorabilă pentru călătorii şi relaţii cu colegii. Este recomandat să dai dovadă de flexibilitate și să
încerci să descoperi unde anume greșești. În
partea secundă a perioadei vei pune mai mult
accent pe bani, achiziții, schimbări legate de
casă, proprietate. La sfârșitul acestei săptămâni ești mult
mai optimist, atunci când vine vorba de carieră, bani câștigați din muncă proprie.
LEUL. Va trebui să dai dovadă de mai multă prudență, atunci când vorbim despre lucrul
cu acte, în interes de serviciu. Ziua de 12 octombrie va fi destul de tensionată. Se cere o
mai mare atenție la drum sau dacă ai de negociat un contract, un parteneriat. Este bine să te
mobilizezi pentru a da startul unor activități care necesită
mai multă implicare administrativă.
FECIOARA. Este recomandat să fii mai
prudent, atunci când vine vorba despre bani și
relația cu partenerul de viață. Va trebui să te
îngrijești mai mult de persoana proprie și să nu
te lași condus de ambiții. Ascultă și de intuiție
și încearcă să-ți păstrezi calmul. Ești predispus
la cheltuieli legate de taxe și impozite. La sfârșitul acestei
perioade te vei redresa din punct de vedere financiar. Vei
primi susținere din partea familiei.
BALANŢA. Urmează o perioadă foarte
agitată, în relația de cuplu, în zona afacerilor şi
a parteneriatelor. Depinzi de cei din jur și este
necesar să dai dovadă de mai multă atenție la
detalii. În partea a doua a săptămânii se pot
acutiza problemele în relația cu partenerul de viață. Nici la
locul de muncă lucrurile nu stau prea bine și este posibil ca
bârfele, invidia să îți creeze probleme serioase.
SCORPIONUL. În această săptămână
ar putea eşua anumite proiecte care vizează
finanțele, un credit sau o afacere. Pot să apară tot felul de probleme legate de bani, cheltuieli, un împrumut nerecuperat de la prieteni.
Cert este că te poți confrunta cu unele pierderi,
nemulțumiri. Spre sfârșitul perioadei analizate se pare că
lucrurile se mai liniștesc, reușind astfel să te mobilizezi
pentru a demara o nouă săptămână.
SĂGETĂTORUL. Este foarte probabil să
primești acum semnale negative, legate de o
colaborare, un parteneriat. Nu prea știi ce să
faci, încotro să te îndrepți. Ai tendința de a renunța la un proiect în care ai investit destul de
mult timp și bani și, pur și simplu, să faci cum
crezi tu de cuviință, fără să te mai consulți cu nimeni și fără
să asculți de părerile celor din jur. Pot apărea unele surprize neplăcute, venite din partea unor amici.
CAPRICORNUL. Începutul acestei săptămâni îl dedici muncii, relației cu colegii de serviciu. Este vorba despre multă agitație în zona
carierei. Relația cu partenerul de viață este
destul de tensionată, pe la jumătatea acestei
perioade. La sfârșitul săptămânii va trebui să
găsești resursele necesare pentru a rezolva eventualele
disensiuni apărute în propria familie, dar și în relația cu un
superior.
VĂRSĂTORUL. Începi această săptămână cu bine, când este vorba despre relația
sentimentală. Dar pot să apară unele probleme
legate de serviciu şi studii. În partea a doua a
săptămânii ai șansa de a rezolva unele chestiuni, primind susținerea de care ai nevoie, la
momentul potrivit. Cert este că nu te grăbești să dai startul
unor acțiuni care implică banca, acceptarea unui credit,
un împrumut. Pot să apară surprize neplăcute legate de
o moștenire.
PEŞTII. Putem să vorbim despre un început de săptămână dedicat casei, familiei. Relația cu partenerul de viață este destul de tensionată. Va trebui să fii mult mai prudent, atunci
când vine vorba despre relația cu superiorii.
Spre sfârșitul acestei perioade poți să găsești
soluții ingenioase, atunci când vine vorba despre relația cu
colegii şi să treci cu bine peste anumite obstacole la locul
de muncă.
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Felicitări!

Acest sincer mesaj
de felicitare este adresat
doamnei
Lucreţia
DUBĂU
din satul Sinăuţii de Jos,
raionul Hliboca, care la 2 octombrie şi-a sărbătorit ziua
de naştere, adunându-şi la
buchetul destinului încă o
floare de o rară frumuseţe.
Cu ocazia acestui eveniment însemnat din viaţa
domniei sale, urări de bine şi multă sănătate îi adresează toţi cei dragi, care o iubesc şi o stimează mult
– fiica Tamara împreună cu soţul Miroslav, nepoţelele
Andreea şi Antonela, feciorul Marin împreună cu soţia
Tatiana, feciorul Dorin împreună cu soţia Tatiana şi feciorul Sorin, dorindu-i din tot sufletul să fie sănătoasă,
veselă, fericită, să aibă parte de multe sărbători în viaţă, împliniri frumoase, zile senine şi realizarea tuturor
dorinţelor.
Să ningă-n viața ta cu fulgi de fericire,/ Să-ți fie visele un zbor de împlinire,
Povara vieții fie-ți un car cu sănătate,/ Iar sufletul
mereu scăldat în bunătate.
Să ai oricând în drum un soare zâmbitor,/Alături chipuri dragi și-un înger păzitor.
La mulţi ani, scumpa noastră!

Joi, 4 octombrie 2018

La începutul acestei
minunate luni a lui Brumărel, la 2 octombrie, doamna
Larisa
PAŞALÂC-GORBALI
din s. Mămăliga, raionul
Noua Suliţă, şi-a adunat la
buchetul anilor încă un frumos trandafir.
Cu această deosebită
ocazie, cuvinte calde de
felicitare, din toată inima îi
adresează soţul Iaroslav, fratele Alexandru împreună
cu familia, nepotul Danat împreună cu soţia, nepoţelele Catrusea şi Daniela, rudele şi prietenele, dorindu-i
multă sănătate, că-i mai scumpă decât toate, bucurii
şi împliniri, bunăstare şi optimism, voie bună şi multă
fericire, ani lungi încununați de succese și totul ce-și
dorește să i se împlinească întocmai.
Să ai în suflet numai soare,
În inimă un dulce foc,
În viaţă, o albă floare
Să-ți dăruiască mult noroc.
Să n-ai lacrimi, nici tristețe,
Să ai doar zâmbet şi noblețe,
Să fii aşa cum te-am știut,
Să ai în viață tot ce-ai vrut.
La mulţi ani, cu multă sănătate, voie bună-n casă și pâine pe masă!
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În aceste minunate
zile de toamnă aurie, în prima zi a lui Brumărel, doamna
Zinaida
ȘEREMET
din Costiceni, şi-a marcat un onorabil jubileu –
70 de ani.
Este un prilej deosebit
de a primi sincere felicitări
din partea celor mai scumpe şi apropiate persoane din familie – fiicele Angela
și Galina, nepoții Marta, Dumitru, Sergiu și Alexandru,
precum și din partea strănepoților Iustin, Maxim și Sofia. Ei îi doresc sărbătoritei multă sănătate, că anume
ea, sănătatea, e cea mai de preţ avere, bucurii şi voie
bună, gânduri împlinite, tihnă sufletească, să aibă parte
de stima şi recunoştinţa celor apropiaţi.
Scumpa noastră! Fie ca bucuria să-ţi încălzească
ochii, fericirea să-ţi lumineze calea, fie ca sănătatea să
nu te părăsească nicicând şi să te însoţească până la
a suta aniversare.
De ziua ta, atât de însemnată,
Să știi că noi toți te iubim,
Să ne fii sănătoasă viața-ntreagă,
Numai de bine să ne auzim.
Fie-ți viața lungă și frumoasă,
Lucrul să-ți meargă din plin,
Pace, dragoste și bucurie-n casă
Sub un cer albastru și senin.
La mulți ani, draga noastră!

La 4 octombrie își marchează jubileul de 70 de ani doamna
Aurica ȚÂBULEAC din Horecea Cernăuțiului.
De câțiva ani vocea ei nu mai răsună în eterul radioului bucovinean, a plecat la odihna binemeritată, cedând locul
la microfon colegilor mai tineri. A pregătit-o pentru această activitate pe fiica sa Mariana. Dar, ascultătorii fideli nu i-au
uitat vocea: când plină de lirism, la citirea versurilor și a materialelor artistice, plină de bunătate, când prezenta schițe
radiofonice despre oameni, plină de durere, când aborda problemele grave ale comunității românești din ținut. Circa 40
de ani trăiți la radio, în iureșul informațiilor zilnice. Audiovizualul se schimbă odată cu viața, iar odată cu el – și generațiile
de jurnaliști. Pentru actualii jurnaliști de la Redacția română Radio „Bucovina” dna Aurica Țăbuleac rămâne un exemplu
de servire cu fidelitate și discernământ cauzei adevărului rostit la microfon.
Colegii de la audiovizualul regional, miile de ascultători, colegii de școală și de facultate îi urează
doamnei Aurica Țâbuleac multă sănătate, să-i fie viața lină ca apa Prutului, iar în casa ei de pe malul
acestui râu să domnească pacea și buna înțelegere, fericirea și norocul, să-i fie bunăstarea ca dărnicia
toamnei, să se bucure de copii și de scumpa nepoțică.
La mulți ani și toți buni!

Ansamblul de muzică veche „ANTON PANN”,
la Cernăuți
În data de 6 octombrie 2018,
Compartimentul Comunității Istorice din cadrul Direcției Generale
Programe prin Reprezentanțe
și în Comunitățile Istorice a Institutului Cultural Român organizează, la Palatul Academic al
Universității Bucovinene de Medicină din Cernăuți, un concert
al Ansamblului de muzică veche
„Anton Pann”.
Începutul la ora 17.00.
Intrarea liberă.
Vă așteptăm cu mult drag!
Вважати недійсним втрачене посвідчення
учасника бойових дій видане на ім’я
УРСУЛЯКА
Івана Олександровича.

Societatea regională „Golgota”, Asociația creștină ASCIOR, Asociația Bibliotecarilor bucovineni, filialele Societăților „M. Eminescu”, „Golgota”, „Kolping”, membrii cenaclurilor literare „Lira” și „Lămâița”,
membrii ansamblului „Mugurel” și a cercului de „Tineri muzeografi” din satele Pătrăuții de Jos și Cupca
exprimă profunde condoleanțe familiei Zâgrea din Cernăuți, jurnalistului Vitalie Zâgrea, profesoarei Marilena Zâgrea și fiicelor lor Daniela și Iustina în legătură cu pierderea grea, moartea mamei, mamei-soacre,
bunicii
Emilia ZÂGREA
din satul Buda Mică, raionul Herța.

Fie-i țărâna ușoară și Dumnezeu s-o odihnească în Împărăţia Sa!

ÎN ATENŢIA CITITORILOR!

Dacă doriţi ca felicitările şi publicitatea Dumneavoastră să apară la
timp, Vă rugăm să le expediaţi pe adresa redacţiei până în ziua de marţi a
săptămânii de apariţie a ziarului, indicând şi datele de contact (numărul
de telefon şi E-mail) pentru a clarifica mai multe detalii despre sărbătorit.

Colectivul redacţiei

Lucrătorii Oficiului poştal din satul Costiceni, raionul Noua Suliţă, în aceste clipe grele sunt
alături de primarul localităţii, domnul Vladimir Lupoi, şi exprimă profunde condoleanţe familiei
şi rudelor îndurerate în legătură cu pierderea irecuperabilă – trecerea la cele veşnice a scumpului tată 			
Serghei LUPOI.
		

Fie-i ţărâna uşoară şi amintirea veşnică!
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Vedete

Joi, 4 octombrie 2018

Nicoleta NUCĂ,
interpreta care
a impresionat
România

Arată ca un top model,
cântă de la vârsta de
cinci ani și nu are idoli

Nicoleta Nucă este o interpretă de muzică ușoară și pop, originară din Republica Moldova. Născută
la 26 ianuarie 1994 la Chișinău, este fiica Consulului General al Moldovei la Bologna, Italia, Nicolae
Nucă. Nicoleta foar te mulți ani a locuit în Italia, însă
succesul l-a atins la Bucureşti, după ce a par ticipat
la emisiunea X Factor, unde a ajuns până în gală.
Frumoasa brunetă a intrat imediat în atenția presei,
făcând par te din echipa lui Ștefan Bănică Jr.
Nicoleta cântă de mică, iar talentul şi-l manifesta în mod special atunci când părinţii săi, Indira şi
Nicolae Nucă, o duceau să-şi petreacă vacanţa de
vară la bunici. Vocea de aur a basarabencei, de care
italienii s-au îndrăgostit, este darul lui Dumnezeu!
Nimeni din familia ei nu are nicio tangenţă cu muzica, iar mama sa a dus- o la un profesor de muzică
după ce o vecină i-a spus că Nicoleta are un talent
deosebit.
„Străbunicul meu construise un scrânciob în ogradă, iar eu când mă dădeam în el, mă simţeam ca o
divă. Cântam toată ziua, bunicii mă rugau să tac şi
mă întrebau dacă nu mă doare gura să fredonez me lodii de dimineaţă până-n noapte. O vecină i-a spus
mamei care a venit să mă ia acasă că am talent şi a
sfătuit- o să mă ducă la un muzician ca să mă asculte. Şi de atunci a pornit totul”, îşi aminteşte Nicoleta
Nucă.
După ce a lansat single -ul „ Nu sunt ”, a intrat în to purile muzicale din România și Republica Moldova.
A par ticipat la o serie de festivaluri şi concursuri
muzicale, obţinând multe premii prestigioase, printre care: Premiul Mare la Concursul „Steluţele Elatului" (Chișinău); Premiul 1 la Festivalul „Steluțele
Crăciunului" (Tallinn, Estonia) şi la
Festivalul de
muzică „Slavianskii Bazar"; Premiul Mare la Concursul „Steaua Chișinăului"; Premiul III la Festivalul „Ti
amo" (România); Premiul Mare la Festivalul cântecului francez „Chantons, amis"; Premiul Mare la festivalul „Golden Wings" ş. a.
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