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Rezultatele preliminare  ale alegerilor prezidențiale

În Circumscripția electorală 
„românească” nr. 203, din care 
fac parte raioanele cu populaţie 
majoritar românească –  Hlibo-
ca, Herţa, Noua Suliţă, o parte 

din raionul Storojineţ şi o parte 
din raionul Sadagura al oraşu-
lui Cernăuţi, după procesarea a 
100% din procesele verbale, Vla-
dimir Zelenski a obținut 33,86% 

(30.936 voturi), Iulia Tymoșenko 
– 19,69% (17.991 voturi),  Iurii 
Boiko – 14,38% (13.143 voturi) 
și  Petro Poroșenko – 10,87% 
(9.932).

Pentru cine au  votat alegătorii din Circumscripția 
„românească” nr. 203 din regiunea Cernăuți

Câte zile libere avem în luna 
aprilie și cum va fi vremea 

de Sfintele Paști 

În luna aprilie avem 10 zile libere și 20 de zile lucrătoare. Pe 
lângă zilele de sâmbătă și duminică se adaugă alte două zile 
libere. Paștele ortodox  cade în acest an duminică, 28 aprilie. 
Astfel, ne vom bucura de o minivacanță de trei zile – 27, 28, 
29 aprilie. Ziua de luni, 29 aprilie, va fi recuperată cu ziua de 
sâmbătă, 11 mai, care a fost declarată zi lucrătoare.

Veşti bune avem de la meteorologi pentru vacanţa de 
Sfintele Paşti 2019. Luna aprilie este o lună reprezentativă 
de primăvară, mai stabilă decât luna martie. Fenomenele 
specifice iernii sunt rar resimţite, iar cele extreme de vară au 
o frecvenţă foarte redusă. Drept urmare, ne putem aştepta 
ca vremea în timpul Sărbătorilor de Paşti să nu aducă sur-
prize neplăcute, mai ales că, în aprilie, temperatura medie 
înregistrează un salt evident faţă de lunile anterioare.  Așa 
cum va fi vremea de Florii, așa va fi și de Sfintele Paști, 
spune tradiția. Prognoza meteo de Florii anunță temperaturi 
încadrate în limitele normale ale acestei perioade, însă de 
Sfintele Paști, temperaturile vor fi mult mai ridicate ce pot 
ajunge până la 20 de grade Celsius.

Un prost 
găsește 

întotdeauna 
unul 

mai prost, 
care să-l 
admire. 

Nicolas 
 Boileau

A ÎNCEPUT CAMPANIA DE 
RECRUTARE A TINERILOR 

ÎN ARMATĂ 

De la 1 aprilie 2019 în Ucraina a început campania de primăvară de 
înrolare în armată a tinerilor cu vârste între 20 şi 27 de ani. Din regiu-
nea Cernăuţi urmează să fie înrolate în rândurile Forţelor Armate 500 
de persoane. Vitali Ciurai, șeful Comisariatului Militar Regional Cernă-
uți, a specificat faptul că în ultima perioadă în cazul a 22 de persoane 
care nu s-au prezentat la comisariatele militare au fost inițiate dosare 
penale. 11 dintre recruți au fost condamnați condiționat pentru eschi-
varea de la serviciul militar. Alte 243 de persoane au fost sancționate 
cu amenzi. Vitali Ciurai a subliniat că de la începutul anului în Forţele 
Armate au fost încadrate 117 persoane pe bază de contract. De menți-
onat că salariul unui militar angajat pe bază de contract este de 10.200 
grivne.

Regiunea Cernăuți: 11 persoane au fost condam-
nate pentru că s-au eschivat de la serviciul militar
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Consulul Republicii 
Moldova la Odesa a fost 

reținut de procurorii 
anticorupție

A fost reținut sub bănuiala de primire de mită consulul 
R. Moldova la Odesa, Sergiu Șeptelici, potrivit Radio Eu-
ropa Liberă. Procurorii anticorupție au făcut un raid marți 
dimineață în Consulatul din orașul ucrainean, după ce au 
apărut indicii că Șeptelici ar fi eliberat unui „cetățean de 
origine arabă”, în urmă cu un an, viză de lungă ședere în R. 
Moldova pe 60 de zile, contrar prevederilor legii, în schim-
bul a 100 de euro. Consulul, între timp rechemat din funcție 
de Ministerul de Externe, a fost adus acasă și are interdicție 
de a nu părăsi R. Moldova timp de 30 de zile.

Eveniment
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VOM AVEA TURUL DOI AL ALEGERILOR PREZIDENȚIALE. 
MAREA BĂTĂLIE SE DĂ ÎNTRE POROȘENKO ȘI ZELENSKYI 

Miercuri, Comisia Electorală Cen-
trală a anunțat rezultatele prelimina-
re ale alegerilor prezidențiale din 31 
martie, după examinarea a 99,88% 
din protocoale. Lider neschimbat al 
cursei electorale rămâne Volodymyr 
Zelenskyi, care a fost susținut de  
30,23% din alegători, aproximativ 6 
milioane de cetățeni. Pe locul doi se 
situează actualul Președinte Petro 
Poroșenko cu 15,95%, circa 3 milioa-
ne de alegători. Urmează Iulia Tymo-
șenko cu rezultatul de 13,39%, Iuri 
Boiko – cu 11,67%, Anatol Gryțenko 
– cu 6,91%, Igor Smeșko – cu 6,04%, 
Oleg Leașko – cu  5,47%, Oleksandr 
Vilkul – cu 4,15% și Ruslan Koșulin-
skyi – cu 1,62%.  Restul candidaților 
nu au întrunit 1% din voturi.  

Petro Poroșenko a mizat foarte 
mult pe alegătorii din regiunile vesti-
ce și centrale ale Ucrainei. Sloganul 
„Armata. Limba. Credința” era ori-
entat anume spre alegătorul națio-
nalist, care respinge ideile proruse. 
Totuși, Poroșenko a ieșit câștigător 
doar în regiunile Lviv și Ternopil.  Iulia Tymo-
șenko a câștigat alegerile doar în regiunea 
Ivano-Frankivsk. În schimb, Volodymyr Ze-
lenskyi a învins aproape în toate regiunile 
din țară, în afară de Ivano-Frankivsk, Lviv, 
Ternopil, Lugansk și Donețk. În ultimele două 
regiuni, lider al cursei electorale este Iuri Boi-
ko.  De menționat că în Zona desfășurării 
Operațiunii Forțelor Unite din Donbas au fost 
create 79 de secții speciale de votare pen-
tru militari.  Preferințele politice ale militarilor 
s-au împărțit în două părți egale. Poroșenko 
a obținut 11,6 mii de voturi, în timp ce pentru 
Zelenskyi au votat 11,3 mii de militari. Actua-

lul președinte a câștigat alegerile și la secțiile 
de votare înființate în străinătate. Poroșenko 
a fost susținut de 40 la sută dintre ucrainenii 
aflați în 53 de state străine. Cei mai mulți sim-
patizanți ai lui Poroșenko se află în Australia, 
Irlanda, Olanda, Norvegia, Tailanda, SUA și 
Elveția. În schimb, Zelenskyi a adunat cele 
mai multe voturi ale ucrainenilor din Georgia, 
Kyrghyzstan, Letonia, Belarus, Armenia, Tur-
kmenistan, Polonia, Serbia, Slovacia, Cehia, 
Ungaria și Republica Congo. Curios rămâne 
faptul că Iuri Boiko se află în topul preferin-
ţelor electorale ale ucrainenilor din Estonia și 
Belarus. Iulia Tymoșenko n-a câștigat la nici 

una din secțiile de votare din străinătate. În 
total, aproximativ 53 mii de ucraineni au votat 
la secțiile de votare din străinătate.  Remar-
căm faptul că Iulia Tymoșenko a câștigat la 
secția de votare de la Penitenciarul Kacianiv, 
unde urma să ispășească 7 ani de închisoa-
re pentru abuz de putere în urma semnării 
unui contract de gaze. Aici Tymoșenko a ob-
ținut 110 voturi, Zelenskyi – 68, iar Poroșen-
ko – 20.  Un alt amănunt interesant rămâne 
faptul că Zelenskyi l-a depășit pe Poroșenko 
în regiunea Vinnyțea, unde se considera că 
actualul șef al statului are poziții foarte bune. 
De asemenea, Poroșenko a obținut doar 5 

la sută din voturi la Bolgrad, orașul de 
baștină al Președintelui. Aici alegerile 
au fost câștigate de Iuri Boiko, care a 
fost susținut de jumătate dintre locuito-
rii Bolgradului. 

Alegerile prezidenţiale care au avut 
loc duminică în Ucraina au fost „com-
petitive” şi „bine organizate”, a indicat 
Organizaţia pentru Securitate şi Coope-
rare în Europa (OSCE), a cărei misiune 
a monitorizat în mod independent scru-
tinul. „Alegătorii au avut o paletă largă 
de candidaţi şi s-au prezentat în număr 
mare la vot”, a indicat coordonatorul 
special al misiunii OSCE, Ikka Kanerva, 
într-o conferinţă de presă difuzată de 
televiziunile locale. OSCE a avut peste 
50 de echipe de observatori la alegerile 
din Ucraina, a declarat şefa delegaţiei 
germane în Adunarea Parlamentară a 
OSCE, Doris Barnett. „Ziua alegerilor 
a fost bine organizată şi a decurs fără 
disfuncţionalităţi”, a mai spus ea, adău-
gând că „adevărata muncă abia urmea-
ză, există multe reforme de înfăptuit”. 
Printre alte lacune, OSCE a semnalat 

presupusa utilizare abuzivă a resurselor ad-
ministrative şi cumpărarea voturilor.

Ministerul de Interne al Ucrainei a in-
dicat că peste 1.600 de reclamaţii au fost 
făcute privind unele încălcări ale legii elec-
torale în timpul alegerilor. Peste 100 de re-
clamaţii au avut legătură cu activităţi legate 
de campania ilegală, a precizat Ministerul 
într-un comunicat pe pagina sa de Facebo-
ok. Candidaţii nu au voie să mai participe la 
campanie imediat înainte de alegeri. Așadar 
pe 21 aprilie în al doilea tur al alegerilor pre-
zidențiale se vor confrunta Petro Poroșenko 
și Volodymyr Zelenskyi.

Pagină realizată de Mihai URSU

Cel mai scump 
tablou din lume, 

atribuit lui Da Vinci, 
a dispărut

Cel mai scump tablou din lume ar fi dispărut. Este 
vorba de Tabloul „Salvator Mundi”, atribuit lui Leonardo 
Da Vinci și devenit cel mai scump din lume după ce a 
fost vândut la licitație cu peste 400 milioane de dolari. 
Ştirea privind dispariţia tabloului a apărut la televiziu-
nea americană Foxnews. Tabloul – datat cu aproximaţie 
anul 1500 – îl prezintă pe Iisus drept Salvator Mundi, 
adică Salvatorul lumii, făcând semnul crucii, în timp ce 
în mâna stângă ține o sferă de cristal. Pictura are o is-
torie zbuciumată cu dispariţii şi apariţii, schimbându-şi 
proprietarii de mai multe ori. Pentru aproape 150 de ani, 
tabloul a dispărut și a fost avansată ipoteza că ar fi fost 
distrus. A reapărut la sfârșitul secolului al XIX-lea și mult 
timp a fost considerat ca fiind realizat de un contempo-
ran al lui Da Vinci. La celebrul muzeu din Abu Dhabi a 
ajuns după ce a devenit cel mai scump tablou din lume 
vândut la licitație, în noiembrie 2017, pentru suma de 
450,3 milioane de dolari.
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De la muncitorii migranți ucraineni 
sosesc tot mai mulți bani în țară

Nu în zadar se afirmă că cetățenii noștri, care 
au plecat la câștig peste hotare, sunt cei mai si-
guri investitori. Cu banii trimiși la baștină rudelor 
lor salvează piața internă de mărfuri, întreprin-
derile de materiale de construcție etc. Angajații 
care au rămas în Ucraina, din cauza salariilor 
mici, își permit să cumpere doar strictul necesar, 
iar o bună parte dintre pensionari se mulțumesc 
cu cumpărăturile făcute la second hand. Cu alte 
cuvinte, numai valuta transferată de peste hotare 
înviorează comerțul. Pe de altă parte, cu cât mai 
mulți cetățeni de-ai noștri pleacă la câștig peste 
hotare, cu atât mai mare este suma de bani adu-
să în țară și câștigată prin sudoarea lor. Anul tre-
cut, de exemplu, muncitorii migranți au transferat 
în Ucraina 10,8 miliarde dolari, cu 17,5 la sută 
mai mult decât în anul 2017. Cele mai mari sume 
au fost trimise din Polonia, Federația Rusă, SUA, 
Cehia și Italia. Funcționarii de la Banca Națională 
a Ucrainei au semnalat că o treime din aceste 
transferuri le revine muncitorilor ucraineni din 
Polonia. Volumul transferurilor de aici a crescut 

cu 16,4 la sută și se cifrează la 3,6 miliarde de 
grivne. Pe locul doi se situează Rusia, deși se 
vorbește despre ruperea relațiilor cu țara-agre-
sor. Ce-i drept, volumul transferurilor din această 
țară a scăzut cu mai mult de un sfert – până la 
948 milioane dolari.  

Urmărind dinamica acestor indici, vom con-
stata că transferurile în 2017 au fost de 9,3 mili-
arde dolari, cu 24 la sută mai mult decât în 2016. 

Însă, situația trebuie privită și din alt punct de 
vedere: valurile migrațiilor epuizează potențialul 
brațelor de muncă din Ucraina. Oamenii de afa-
ceri, care doresc să creeze noi locuri de muncă, 
se ciocnesc cu problema lipsei de cadre califica-
te. Apare necesitatea păstrării brațelor de mun-
că, căci numai ele pot asigura prosperarea eco-
nomică. Unii patroni au înțeles foarte bine acest 
lucru și pentru ca să aibă un business prosper 
retribuie munca angajaților lor la nivel european, 
ca pe piața muncii din țările civilizate. Iar la un 
business prosper și cu perspectivă se găsesc și 
alți investitori, cu capital mai solid.

Probleme și soluții

Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC  

PLĂȚI SOCIALE SUPLIMENTARE ÎN PLINĂ CAMPANIE ELECTORALĂ 

Alegerile întotdeauna sunt precedate 
de majorarea plăților sociale. Nu au făcut 
excepție nici actualele alegeri. Deci, acest 
„barometru electoral” funcționează irepro-
șabil. Și iată că Guvernul s-a gândit să 
revină la practica veche, care a acționat 
până nu demult, de stimulare a natalității. 
Mamelor, la nașterea copiilor, li se plătea 
o anumită sumă de bani, iar pentru cele 
care aveau trei și mai mulți copii această 
subvenție din partea statului era destul de 
ponderabilă pentru bugetul familiei. De la 
1 aprilie curent în Ucraina se introduc din 
nou plățile lunare pentru familiile cu mulți 
copii – pentru al treilea și fiecare următorul 
copil până la atingerea de către ei a vârstei 
de șase ani. Este vorba de 1.700 grivne pe 
lună pentru fiecare copil. Pe anul curent, 
din Bugetul de stat vor fi alocate în scopul 

respectiv 2,4 miliarde grivne. Ministrul Poli-
ticii Sociale, Andrii Reva, a dat asigurări că 
suma respectivă este prevăzută în buget și 
mamele vor primi garantat plățile respecti-
ve. Mecanismul plăților suplimentare a fost 
elaborat la 13 martie de către Cabinetul de 
Miniștri, la inițiativa Președintelui Petro Po-
roșenko. 

Organele locale urmează să asigure 
plătirea la timp a plăților sociale pentru co-
pii.

Satul Igești, raionul Storojineț, deține 
unul dintre primele locuri în țară după nu-
mărul familiilor cu mulți copii. Prin urma-
re, decizia Guvernului a fost primită cu 
bucurie. 

– Mamele care se bucură de asemenea 
înlesniri trebuie să depună cereri la Primă-
ria Comunității Teritoriale Unite Ciudei, iar 

noi vom transmite documentele respective 
Departamentului de asistență socială, a ex-
plicat primarul Anatolie Pițul. Este bine că 
se procedează așa, dar problema trebuie 
rezolvată fundamental. Trebuie să fie asigu-
rată dezvoltarea economică, căci numai o 
economie stabilă este garanția unei politici 
sociale echitabile. 

Departamentul de asistență socială din 
cadrul ARS Cernăuți este preocupat și de 
alte plăți sociale. 
Până la data de 
5 mai urmează 
să fie plătit ajuto-
rul bănesc de o 
singură dată anu-
mitor categorii de 
cetățeni. În acest 
scop în regiune 
au și fost direcțio-
nate 18,1 milioane  
grivne, a precizat 
directorul depar-
tamentului în ca-
uză, Vitali Savkin. 
Această sumă 
asigură necesi-
tățile existente în 
proporție de 87,5 
la sută. În total, 
pentru scopul dat 
e nevoie de 20,7 
milioane grivne. 
De ajutorul bă-
nesc de o singură 
dată vor beneficia 
18.309 persoane 
din regiune. Inva-
lizii de grupa I vor 
primi 3.850 griv-
ne, cei de grupa a 
II-a – 3.400 grivne 
și 950 grivne – in-
valizii de grupa 

a III-a. Participanților la acțiunile de luptă li 
se va plăti 1.295 grivne, oamenilor cu me-
rite deosebite în fața Patriei – 3.850 grivne, 
membrilor familiilor celor căzuți la datorie – 
840 grivne și participanților la cel de al Doilea 
război mondial – 530 grivne.  

Banii pentru aceste plăți sociale au 
ajuns deja în raioanele Noua Suliță, Kel-
menți, Hotin, Herța și Zastavna, precum și 
în orașul Novodnistrovsk. 

Nu este o glumă de 1 aprilie: 
se reduce prețul la consumul 
de gaz 

Guvernul ucrainean a 
permis Companiei „Nafto-
gaz Ukrainy” să stabilească 
un preț la gaz pentru popu-
lație mai redus decât actua-
lul de 8,55 grivne pentru un 
metru cub. 

Potrivit Premierului 
ucrainean, decizia a fost 
adoptată la ședința din 3 
aprilie a executivului. „Naf-
togaz Ukrainy” urmează ca 
de la 1 aprilie, să realizeze 
combustibil albastru pentru 
consumatorii ucraineni la 
un preț mai redus decât ac-
tualul, a accentuat Premie-
rul Volodymyr Groisman. 

Se spune că gazul 
n-are miros, dar, după pă-
rerea unor experți, aceasta 
cam „miroase” a strategie 
electorală. 
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Răzbunarea femeii
O femeie i-a aplicat con-

cubinului său o lovitură de 
cuțit după ce au consumat 
împreună o bună doză de 
alcool, iar bărbatul, nu se 
știe din ce motive, i-ar fi tras 
o mamă de bătaie. Victima, 
în vârstă de 45 de ani, a fost 
transportată de urgență la 
Spitalul raional central din 
Vijnița. Femeia de 31 de ani 
a povestit că incidentul s-a 
produs în urma unui conflict 
verbal izbucnit din senin între cei doi în timp ce stă-
teau la masă. După ce s-a ales cu mai multe palme 
zdravene peste față, femeia a înșfăcat un cuțit de bu-

cătărie... în scopuri de autoapărare. Poliția a demarat 
o anchetă. Femeia riscă cu limitare de libertate pentru 
o perioadă de doi ani.    

Administratoare de hotel 
agresată de un bărbat

Un locuitor al ținutului a fost condamnat la 
3,5 ani de închisoare, pentru că a agresat-o pe 
o administratoare de hotel. Decizia a fost luată 
de Procuratura raională din Chițmani în privința 
vinovatului incidentului ce s-a produs în hotelul 
”RIO” din orășelul Mamaivți același raion. An-
chetatorii au stabilit că, aflându-se în stare de 
ebrietate, bărbatul i-a aplicat o lovitură în cap 
femeii cu o sticlă de la șampanie și a impus-o 
să-i ofere banii câștigați în acea zi. Pentru a 
nu-și pune în pericol viața, femeia a îndeplinit 
cerințele atacantului. Acesta, însă, nu a putut 
deschide aparatul de la casă și a plecat într-o 
direcție necunoscută. Până când sentința va 
obține putere de lege bărbatul va fi ținut sub 
strajă.    

Mașină incendiată din gelozie
O instanță din Cer-

năuți l-a condamnat 
la un an de închisoare 
cu suspendare pe un 
bărbat pentru că a in-
cendiat, din motive de 
gelozie, mașina fostei 
sale concubine. În hotă-
rârea instanței se arată 
că bărbatul a venit pe 
timp de noapte acasă 
la fosta sa concubină, a 
turnat peste autoturism 
spirt tehnic și i-a dat 
foc. În urma incendiului 
femeia s-a ales cu pa-
gube pentru suma de 
64 mii grivne. Inculpatul 
și-a recunoscut vina în 
timpul procesului, men-
ționând că timp de pa-
tru ani a locuit împreu-
nă cu această femeie în 
căsătorie civilă. El a recunoscut că această crimă a 
fost comisă din motive de gelozie. După ce a comis 
fapta, bărbatul a urcat în mașina proprie și a plecat. 

Venind acasă, a folosit o bună doză de alcool și a 
adormit în mașină, unde a și fost găsit de oamenii 
legii.     

Un bărbat în etate a murit 
într-un incendiu

Un bărbat în vârstă de 69 de ani a devenit jertfă a unui incendiu, 
care s-a produs la Cernăuți. Potrivit pompierilor, cauza incendiului a 
fost un scurtcircuit. Proprietarul casei dormea și nu a simțit miros de 
fum. Fumul a fost observat de către vecini, care i-au și alertat pe pom-
pieri. Aceștia au pătruns în interior. Bărbatul de 69 de ani nu mai dă-
dea deja nici un semn de viață. Cadavrul a fost expediat la expertiza 
medico-legală.    

PATRU ANI DE DETENȚIE PENTRU 
COMITEREA UNUI ACCIDENT RUTIER

Bărbatul, care a fost găsit vinovat de comiterea tragicului accident 
de circulație în care a murit un copil de doi ani, a fost condamnat la 
patru ani de închisoare. Potrivit anchetatorilor, acesta se afla la volan 
în stare de ebrietate și se deplasa prin localitate cu viteza de 120 kilo-
metri pe oră. În salon se aflau soția sa cu doi copii, soacra și sora, tot 
cu doi copii minori. Tragica întâmplare a avut loc în octombrie 2018 
în localitatea Iordănești, raionul Hliboca. Expertiza a constatat că în 
timpul accidentului acesta se deplasa cu o viteză excesivă, inadmisi-
bilă pentru localitate. În timpul efectuării manevrei la o curbă șoferul a 
pierdut controlul volanului și mașina s-a izbit într-o casă și s-a răstur-
nat. Din cauza traumelor primite, un băiețel de doi anișori a murit pe 
loc. Analizele au constatat 2,27 promile de alcool în sângele șoferului.  

30 mii grivne în calitate 
de pensie alimentară 

pentru fiice
Un bărbat a achitat această 

sumă pentru propriile sale fiice, 
deoarece un timp îndelungat 
nu a plătit suma lunară de 300 
de grivne. Bărbatul și-a expli-
cat fapta prin absența sa înde-
lungată, motivând că s-a aflat 

la muncă peste hotare. Fosta 
soție, însă, a insistat în fața in-
stanței că acesta ar fi fost aca-
să, dar nu era angajat oficial în 
câmpul muncii. În luna martie a 
anului curent bărbatul a achitat 
pe deplin datoria.  

Pogrom adevărat organizat la un magazin 
din Cernăuți

Un bărbat aflat sub 
influența drogurilor a 
organizat un adevărat 
pogrom la un maga-
zin non-stop din centrul 
regional. Deocamdată 
motivele faptei sale nu 
sunt cunoscute. Martorii 
afirmă că bărbatul a ve-
nit înfuriat și a stricat cu 
putere vitrina. După ce a 
pătruns în interior, a răs-
turnat mai multe rafturi 
cu marfă. La fața locului 
au fost chemate echi-
paje ale polițiștilor de la 
patrulare și ambulanței. 
Bărbatul agresiv a fost 
spitalizat de urgență.  

  Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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Rubrică susținuta de Tatiana CARLAȘCIUC

BRÂNZA ȘI BENEFICIILE EI

Reduce riscul boli-
lor de inimă

Consumul zilnic de 50 grame de 
brânză reduce cu 18 la sută riscul bo-
lilor de inimă. Mineralele din brânză 
precum calciul, potasiul, magneziul 
şi vitaminele, riboflavina şi B12  re-
duc riscul dezvoltării bolilor cardiace. 
Consumul a 15 grame de brânză pe zi 
poate reduce riscul de accident vas-
cular cerebral cu până la 13%.

Reduce riscul de 
diabet zaharat

Consumul a 50 grame de brânză pe 
zi poate reduce riscul de a dezvolta 
diabet de tip 2 cu până la 8%. Per-
soanele care consumă zilnic 90 gra-
me de iaurt au riscuri mai mici. Calciul 
din brânză creşte secreţia de insulină 
şi poate reduce rezistenţa la insulină. 
Proteinele din zer pot creşte sensibili-
tatea la insulină.

 Cum se păstrează 
corect brânza

* Brânza de vaci sau de oi se va 
păstra mai bine, dacă se va înveli în-
tr-o cârpă curată îmbibată în prealabil 
cu apă sărată.
* Cașcavalul, brânza de vaci și cea 

de oi se vor păstra într-o cratiță emailată, 
adăugându-se 3-4 bucățele de zahăr, se 
va acoperi cu capac și se va ține la rece.
* Cașcavalul se va ține în frigider 

cât mai departe de congelator, fiind 
ambalat în prealabil în staniol sau po-
lietilenă. În hârtie el se usucă.
* Cașcavalul se va păstra în condiţii 

casnice 10 zile, cel moale –  2-3 zile. 
Cașcavalul topit are un termen de ga-
ranție mai mare cu condiția să fie amba-
lat în staniol.
* Cașcavalul se va păstra pe mai 

mult timp nealterat, daca se va pune 
într-un vas de sticlă și se va acoperi 
cu o farfurioară cu apă rece.
* Cașcavalul întărit se va face mai 

moale, dacă se va împacheta pentru 
câteva ore într-un șervețel.
* Cașcavalul uscat va deveni ia-

răși proaspăt, dacă se va pune pentru 
două zile în lapte acru.
* Cașcavalul tăiat nu se va ține des-

coperit mai mult de o oră, deoarece 
se va înăspri, se va usca, va pierde 
din gust și aromă.
* Se recomandă  de a curăți cașcava-

lul cu un cuțit încălzit în apă fierbinte.
* Brânza de oi va căpăta un gust 

plăcut deosebit, dacă se va ține o 
zi-două în apă rece.
* Brânza de vaci nu va fi acră, dacă 

se va amesteca cu o cantitate egală 
de lapte, se va lăsa o oră, iar apoi se 
va strecura prin tifon.
* Bucatele preparate din brânză de 

vaci vor fi mai delicioase, dacă brânza 
se va da prin mașina de tocat sau prin 
răzătoare.

Când vine vorba de brânză, părerile sunt 
diferite. Unele persoane susţin că este un 

produs alimentar prea gras şi nu trebuie con-
sumat. Alţii spun că e o sursă bună de calciu. 
Iată unele motive pentru care e bine să consu-
măm brânză.

• Gătiți gustos împreună cu noi!
Salată 

de spanac 
şi brânză feta
Ingrediente: 60 g miez 

de nucă, 1 lingură oţet balsamic, 
sare, piper negru măcinat, 1 rodie, 1ceapă, 75 g 
brânză feta, 1 pungă spanac, 1 lămâie, 50 ml ulei 
de măsline.

Preparare. Se taie ceapa în feliuţe foarte sub-
ţiri şi se mărunţeşte brânza feta. Se spală spanacul, 

se aşează în-
tr-un vas şi se 
adaugă dea-
supra ceapa, 
nucile, brânza 
feta şi semin-
ţele de rodie. 
Într-un vas se 
amestecă oţe-
tul balsamic, 
uleiul de măs-
line şi zeama 
de lămâie şi 
se condimen-
tează cu sare 

şi piper, apoi compoziţia se adaugă peste salată. Se 
pot folosi nuci crude sau uşor prăjite, în funcţie de 
preferinţă.

Pizză în tigaie
Este aromată, apetisantă şi foarte 

simplu de gătit. 
Ingrediente: salam de două feluri cate 200 

g fiecare, 300 g făină, 1 roşie, 2 ouă, 200 g caşca-
val, 100 g maioneză, 200 g smântână, 1 linguriţă 
bicarbonat de sodiu, 4 fire de pătrunjel, 1 praf de 
sare. 

Preparare.  Se amestecă ouăle cu smântâ-
na şi maioneza, apoi se adaugă sarea şi bicarbo-
natul. Se pune făina şi se amestecă bine, ca să 
nu se formeze 
c o c o l o a ş e . 
Caşcavalul se 
dă pe răză-
toare, salamul 
şi roşia  şi se  
taie de mări-
me dorită. Se 
pune puţin ulei 
în tigaie, ca 
să se încingă. 
Apoi se pune 
aluatul şi se acoperă cu salam, roşii şi caşcaval 
(se lasă deoparte 2-3 linguri). Se acoperă tigaia cu 
un capac şi se lasă vreo 10 minute, la foc mediu. 
După 10 minute, se  presară restul de caşcaval 
şi verdeaţa, se acoperă iarăşi cu capac şi se lasă 
încă vreo 10 minute.

Conopidă pane 
Este un prânz foarte gustos şi eco-

nom ce înlocuiește perfect carnea!
Ingrediente: 1 conopidă, 2 ouă, 2 linguri 

de făină, 0,5 linguriță sare, 0,25 linguriță piper ne-
gru măcinat,  5 linguri iaurt grecesc, 1 cățel de 
usturoi, 0,5 linguriță busuioc. 

Preparare. Într-un vas se pregăteşte so-
sul. Se amestecă iaurtul cu usturoi pisat, sare, 
piper și busuioc. Se spală conopida și se rupe 
în buchețele mici. Se fierbe  în apă cu sare timp 
de 5 minute. Se amestecă ouăle cu sare, piper 

și făină. Se bate cu o furculiță până se obține un 
aluat de consistența unei smântâni groase. Se 
înmoaie  fiecare bucheţel de conopidă în aluatul 
pregătit. Se prăjeşte în ulei încins la foc mediu, 
pe ambele părți până capătă o crustă aurie. Se 
scoate conopida pe un platou și se serveşte cu 
sosul de usturoi.

Savuraţi cu plăcere!

• E bine de știut!

Cât timp rezistă alimentele în congelator? 

Există câteva idei preconcepute despre congelatoare, conform 
cărora carnea nu poate fi ținută mai mult de trei luni sau legume-
le nu vor mai fi bune după o lună. Cu toate acestea, alimentele în 
congelator rezistă mult mai mult timp. Important este ca aparatul să 
funcționeze perfect.

Carnea tocată. Fie că este de porc, de vită sau de curcan, 
carnea tocată se poate congela pentru câteva luni de zile, dar se 
recomandă să se consume după 4 luni, pentru a avea același gust. 
Carnea tocată se pune la congelator în pungi de plastic sau în folie de 
aluminiu, după ce a fost stoarsă bine de sucul propriu.

Carnea de pui. Pieptul de pui și chiar puiul întreg pot fi con-
gelate în pungi de plastic speciale pentru congelator timp de 9 luni. 
În acest timp, carnea își păstrează gustul specific și textura naturală.

Fructele şi legumele. Nu toate fructele și nu toate legu-
mele pot fi congelate. Dar cele care rezistă la temperaturi negative, 
pot fi ținute la congelator între 8 și 12 luni. E bine să fie stropite cu apă 
și oțet înainte de a fi congelate, apoi clătite cu apă rece și lăsate se să 
usuce la temperatura camerei, câteva ore, înainte de a fi înghețate.

Cum păstrezi alimentele 
în congelator

Pâinea.  Dacă ai loc în congelator, poți cumpăra mai multă 
pâine la început de săptămână și o poți congela. Va rezista între 3 
și 6 luni, dar sigur că va fi consumată mai devreme. E bine să știm, 
însă, că numai pâinea de calitate, pâinea pe vatră, densă și făcută cu 
maia poate fi congelată fără să își modifice textura și gustul. Franze-
lele pufoase devin gumate după decongelare, și nu mai sunt la fel de 
gustoase.

Ce alimente mai pot fi congelate 
şi cât timp

Bacon: 1-2 luni; supa și tocănițele: 2-3 luni; peștele gras: 2-3 
luni; peștele slab: 6 luni; păsările întregi: 12 luni; albușurile: 12 luni. 

Un congelator care funcţionează la parametri optimi şi păstrează ali-
mentele perfect congelate este un mare ajutor în gospodărie. Dar cât 

timp rezistă alimentele în congelator? Iată ce spun studiile.
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Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC

Participanți la „Vocea țării”, într-un concert 
de binefacere pentru copiii bolnavi 

La 11 aprilie, în Palatul „Academic” din Cernăuți 
va avea loc un concert de binefacere în susținerea 
copiilor care suferă de boli cardiace.  În cadrul con-
certului vor evolua bucovinenii, unii dintre cei mai 
vestiți participanți la Concursul panucrainean „Vocea 
țării” – Andrii Rybarciuk (originar din Dumbrava Ro-
șie, raionul Hliboca) și Oleksandr Melnyk (Cernăuți). 

Primul, Andrii Rybarciuk, economist de profesie, 
a participat la ediția din anul trecut a Concursului 
„Vocea țării”, devenind superfinalist și deținătorul 
distincției de argint. Evoluarea lui Oleksandr Melnyk 
a înfrumusețat sezonul din anul curent al concursu-
lui.  Oleksandr de mic copil a visat să devină me-
dic-pediatru. El lucrează la Spitalul pentru copii din 
Cernăuți și s-a hotărât să-și încerce norocul și să-și 

demonstreze calitățile vocale la „Vocea țării”, pentru 
a-i însufleți pe micii săi pacienți, să devină un erou 
pentru ei. La fel de nobilă este participarea acestor 
doi talentați interpreți și la Concertul de binefacere 
„În ritmul inimii de copil”. Este a paisprezecea acțiu-
ne, organizată de Fondul „Trăiește, inimă de copil!”. 
Banii adunați vor fi folosiți la cumpărarea utilajului 
medical, necesar pentru tratarea micilor pacienți. 

„Inimă de mamă” – un nou serial cu Olesea 
Fattahova în rolul principal 

Postul de televiziune „Ucraina” a inclus în pro-
gramul său serialul „Inimă de mamă” – o istorie 

fantastică de iubire și cu zigzaguri ale destinului. 
În rolul principal s-a produs actrița Olesea Fattaho-
va. Ea a recunoscut că în acest „maraton de 24 de 
serii” i-a venit complicat să reziste.  Protagonista 
filmului consideră  că „important e să simți încre-
derea și înțelegerea partenerilor”. Iar la bărbați ea 
apreciază devotamentul față de familie, faptele lor 
care nu cauzează daune altora. „Îmi place foarte 
mult când soţul este încântat de soția sa, o admiră 
cu ochi îndrăgostiți. Atunci ea înflorește”, accentu-
ează Olesea Fattahova. 

În film sunt multe scene cu participarea copiilor.  
Ele au fost la fel de complicate și pentru „mama” lor. 
Olesea Fattahova s-a destăinuit reporterilor: „Am o 
fiică de nouă ani, de aceea cu copiii antrenați la 
filmări  am știut cum să mă comport. M-am strădu-
it să-i susţin în toate. Vorbesc despre micuţa mea 
parteneră, Diana Dika (fiica prezentatoarei TV Lilia 
Rebrik și coregrafului Andrii Dikii). Ea este un copil 
minunat, a dat dovadă de adevărat profesionalism.  
Este foarte important ca scenele cu copiii să fie fil-
mate o singură dată, căci repetarea e mai compli-
cată. Și regizorii se străduiesc să filmeze totul cât 
mai repede”. 

Concluzia pe care a făcut-o actrița Olesea Fatta-
hova după filmările „Inimii de mamă” este următoa-
rea: „Cel mai important pentru un actor este să fie 
cinstit. Dacă nu te consacri totalmente rolului, nu 
primești nici o satisfacție”. 

Moldoveanca Ana Daud a 
cucerit publicul londonez cu 

spectacolul „I’m Woman”

Oriunde ar merge, actrița Ana 
Daud (29 de ani) se face remar-
cată chiar de la început, grație 
talentului său. De curând, ea a 
reușit și la Londra, datorită spec-
tacolului său biografic, unde a 
avut și rolul principal. Însă, până 
a ajunge acolo, basarabeanca a 
avut un traseu destul de fructuos.

Pentru prima dată Ana Daud 
a plecat de acasă la vârsta de 19 
ani. A făcut acest pas pentru a fi 
alături de părinții ei care se aflau 
în Spania, iar de atunci și-a tot 
schimbat locul de trai, urmând 
Moscova, Paris și Londra.

„Acum, m-am oprit la Londra 
pentru dezvoltarea spectacolu-
lui „I’m Woman”, dar dorința mea 
este să locuiesc într-o țară unde e 
mereu cald și să am marea alături.

Ultimii patru ani am locuit la Pa-
ris. Am mers pe neașteptate după 
ce într-o zi mi-a intrat în suflet ideea 
că trebuie să joc rolul lui „Dalida” în-
tr-un scurtmetraj care se pregătea 
în acel moment. Eram fana lui Da-
lida de ceva timp și am decis să în-
cerc, chiar dacă nimeni nu mă știa. 
Am bătut la uși vreo şase luni, până 
la urmă, am găsit un regizor francez 
care a crezut în mine și împreună 
am făcut un scurtmetraj despre Da-
lida. De aici a pornit restul proiecte-
lor de film profesionale la care am 
fost invitată”, povestește actrița.

 „Dorința de a mă apuca, în 
sfârșit, de un monospectacol a 

apărut în urma experienței trans-
formaționale „UncageX”, condusă 
de Vadim Țurcanu. Mă gândeam 
la un spectacol de acest gen de 
câțiva ani buni, dar nu aveam cu-
rajul. Nu credeam că merit acest 
pas, mă gândeam la eșec și că-s 
prea tânără, dar și că nu am bani 
destui și nici suficientă experiență. 
Însă, cu timpul, mi-am schimbat 
viziunea și am trecut la acțiune. În 
colaborare cu regizorul moscovit 
Dumitru Acriș am dezvoltat ideea 
spectacolului „I’m Woman” și am 
scris piesa în vara anului 2018, la 
Paris.  Am decis să facem premie-
ra în limba engleză, la Londra, de-
oarece aici dezvoltăm și creștem 
comunitatea de antreprenori de 
succes „UncageX”, dar și pentru a 
da oportunitate acestui spectacol 
de a fi unul internațional. Așa se 
face că în curând îl vom juca la 
Paris, Berlin, Roma, Praga și New 
York”, afirmă Ana Daud.

Din echipa cu care a lucrat la 
spectacol fac parte: regizorul Du-
mitru Acriș, producătorul Vadim 
Țurcanu, compozitorul și violonistul 
Iurie Sula. „Mă simt fericită că acest 
spectacol a fost creat și susținut de 
o echipă talentată, toți originari din 
Republica Moldova”, precizează ea.

Pentru acest an, Ana și-a pus 
drept scop să atingă cât mai mul-
te inimi cu spectacolul „I’m Wo-
man”, atât la nivel național, cât și 
internațional. 

La sfârşitul lui 2018, la Londra, a 
avut loc premiera spectacolu-

lui „I’m Woman”, scrie „Jurnalul de 
Chişinău”.  Este vorba de spectaco-
lul biografic al actriţei Ana Daud în 
care aceasta joacă şi rolul principal. 
Ana este originară din Hânceşti, a 
studiat la Academia de Muzică, Tea-
tru şi Arte Plastice din Chişinău, au 
urmat alţi doi ani de studii la vestita 
Școală Superioară de Artă Teatra-
lă „Boris Șciukin” din Moscova, ca 
mai apoi să ajungă în Franţa, unde a 
jucat rolul lui Dalida într-un scurtme-
traj, iar ulterior au urmat alte roluri 
importante pentru ea. De aproape un 
an se află la Londra, reuşind într-un 
timp foarte scurt să se remarce în 
cinematografia de acolo.
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O mamă, care îngrijește de un copil invalid,
săvârșește zilnic o faptă de eroism

„NE UNESC NU 
NUMAI BUCURIILE, 

CI ȘI GREUTĂŢILE…” 
– De destin nu poți fugi, dar 

poți fi mai tare decât el. Și această 
tărie am simțit-o când am înțeles 
că nu sunt singura mamă cu copii 
invalizi, că multe familii se con-
fruntă cu această greutate și în-
cercare dată de ceruri. Am hotărât 
să le ajut și am creat Organizația 
publică a părinților copiilor cu in-
validitate „Bogdan”, care activea-
ză în raionul Storojineț din anul 
2004. Deci, în curând vom avea 
jubileul de 15 ani. I-am dat nume-
le fiului meu, căci țin la această 
organizaţie ca la propriul copil. În 
limba ucraineană Bogdan mai în-
seamnă și „dat de Dumnezeu”, iar 
acest dar este sfânt pentru mine, 
recunoaște doamna Galina Tokar. 

În esența sa Organizația pu-
blică a părinților copiilor cu invali-
ditate „Bogdan” este una de bine-
facere. Ea întrunește circa 300 de 
familii din raionul Storojineț, familii 
de diferite naționalități.  

– Sunt familii cu copii invalizi 
până la vârsta de 18 ani. Atingând 
vârsta majoratului, un astfel de 
tânăr primește statutul de invalid 
de grupa întâia sau a doua. Lista 
noastră se completează cu alte fa-
milii și, din păcate, ea se mărește, 
constată cu îngrijorare doamna 
Galina. Până când există raionul, 
primim ajutor financiar din Bugetul 
raional, de asemenea, contăm pe 
sponsori, pe donațiile de binefa-
cere. Însă în țară se desfășoară 
descentralizarea puterii, se pre-
vede ca în rezultatul reformei teri-
torial-administrative în regiune să 
fie create trei raioane mari. Pentru 
noi nu este clar cum vom activa în 
asemenea condiții. Deja ne vine 
mai greu să găsim limbă comună 
cu unele comunități teritoriale uni-
te. Putem conta numai pe bunăvo-
ința creștină și pe sponsori. 

Președinta Organizației pu-
blice a părinților copiilor cu inva-
liditate „Bogdan”, doamna Galina 

Tokar, își vede datoria de femeie și 
mamă de a-i ajuta pe părinții care 
se confruntă cu probleme asemă-
nătoare. 

– Prin activitatea noastră am 
împrietenit asemenea familii, 
părinții au căpătat încredere în 

forțele proprii și astfel împreună 
îi ajutăm pe copiii noștri cu inva-
liditate să se realizeze pe sine. 
Iată, la vară vom organiza discuții 
la „masa rotundă” ca să atragem 
atenția la aceste probleme socia-
le. Și de la sistemul de educație 
așteptăm mai mult. M-am convins 
că nu întotdeauna învățământul 
incluziv dă rezultate dorite. Școli-
le noastre încă nu sunt pregătite 
pe deplin ca elevii cu handicap 
să se simtă acolo la fel de liber și 
bine ca și cei sănătoși.  Cunosc 
aceasta din propria experiență, de 
aceea mă pronunț mai mult pentru 

învățământul individual. Între copi-
ii cu handicap sunt și dintre acei 
înzestrați cu har deosebit. Despre 
aceasta trebuie să se știe, iar ei să 
se bucure de talentul lor. La acțiu-
nile noastre copiii cu handicap au 
posibilitate să-și demonstreze ca-

pacitățile de creație, să fie stimu-
lați și apreciați. 

Activitatea Organizației publi-
ce „Bogdan” se bazează pe activi-
tatea asiduă a trei mame, care știu 
și reușesc să-i antreneze la acțiuni 
de binefacere pe mai mulți oameni 
înstăriți. 

– Pentru noi important este 
să găsim calea spre inima mamei 
îndurerate, subliniază doamna 
Galina Tokar. Am observat că ma-
mele din satele mai îndepărtate 
ale  raionului, care îngrijesc de 
copii invalizi, sunt mai reţinute. Le-
am atras în organizația noastră și 

ele se simt cu totul altfel. O mamă 
chiar mi-a spus: „Numai datorită 
sărbătorilor pe care le organizați 
pentru copiii noștri am fost și eu, 
prima dată în viață, în restaurant”. 
Sinceritatea acestei femei necăjite 
de soartă m-a impresionat până la 

lacrimi. Sărbătoarea, fie ea cât de 
mică, are o mare însemnătate în 
viața omului. Și iată că la 8 martie 
am organizat pentru toate mame-
le noastre „Sărbătoarea femeii” și 
vreau să spun că ele s-au simțit 
foarte bine și fericite. Iar acum 
suntem preocupate de organiza-
rea acţiunii „Coșulețul de Paști”.   
O sută de familii din raionul Storo-
jineț, care au copii invalizi, vor pri-
mi un astfel de coșuleț cu produse 
tradiționale de Paști. 

SFÂNTĂ MENIRE…
Visul doamnei Galina Tokar e 

să creeze în raionul Storojineț un 
centru de reabilitare a copiilor cu 
invaliditate. 

– Acolo copiii invalizi, precum 
și tinerii invalizi de grupele I și II, ar 
putea să-și întremeze sănătatea. 
Problema constă în finanțe. Cine 
își va asuma această responsabi-
litate? De la Departamentul pentru 
deservirea socială din cadrul ARS 
Cernăuți ni s-a răspuns că statul 
nu are posibilitate să ne ajute în 
această privință. Comunitățile 
teritoriale unite la fel simt deficit 
de finanțe, dar speranța rămâne 
speranță, a accentuat doamna 
Galina. Nu demult am fost invita-
tă la o „masă rotundă” la Kiev, cu 
participarea femeilor din mai multe 
state ale lumii. Din partea Ucrainei 
am fost numai două, eu fiind una 
dintre ele. S-a discutat anume pro-
blema copiilor cu invaliditate. S-a 
menționat că în țara noastră sunt 
multe mame-eroine, adică mame 
cu mulți copii. Eu consider că este 
o fericire să naști copii sănătoși, 
iar o mamă chiar cu un singur co-
pil bolnav zilnic săvârșește o faptă 
de eroism, doar nu-i atât de ușor 
să-l educi. Îți dai chiar sufletul pen-
tru el, numai ca odorul tău să nu 
simtă toată povara pe care i-a pre-
gătit-o destinul, să se bucure de 
viață, alături de semenii săi. 

Dacă multe mame ar gândi 
la fel ca doamna Galina Tokar 
din Cameana Storojinețului, 
pe pământ ar crește numărul  
familiilor  fericite. Or, multe 
depind de însăși mama, vorba 
cântecului:    

„Mamă, mântuirea ta e naș-
terea de fii,

Dar de fii curați și vrednici 
pentru Cer, să știi,

Căci de viitorul lumii tu răs-
punzi mai greu,

Mamă, nu-ți uita răspunsul 
către Dumnezeu”.

Galina TOKAR este femeia care cu îndârjire bărbătească luptă cu destinul și iubește 
cu o inimă fierbinte de mamă „florile vieții” pe care i le-a dat Dumnezeu. Se spune în 
Scripturi că ferice de cine a avut o mamă bună și credincioasă. O astfel de mamă face mai 
mult decât învățătorii din lume. Ce sădește o mamă în inima fiului său rămâne acolo până 
la moarte, fiindcă lacrimile mamei sunt mai puternice decât orice foc. Ele ard și încălzesc 
adâncuri în care nu pot pătrunde mici un fel de flăcări. Iar cuvintele mamei se întipăresc 
în suflet cu slove pe care nici vânturile nu le mână, nici ploile nu le șterg și nici valurile 
nu le acoperă. Cei doi fii ai doamnei Galina, invalizi din născare, pot afirma că au o astfel 
de mamă, ceea ce înseamnă pentru ei fericirea supremă în această lume.

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Meci amical încheiat cu 
victorie pentru FC Bucovina

FC Bucovina s-a impus cu 
scorul de 1:0 în fața echipei 
Agronyva (Ciortkiv). Unicul gol 
al partidei a fost marcat de Ladik 
Melkoian în minutul 29 al primei 
reprize. Elevii lui Vitali Kunyțea 
au avut șansa de a marca al 
doilea gol. Anton Batrak a ratat 

în mod surprinzător un penalty. 
Este ultimul amical pentru FC 
Bucovina, care încheie pregăti-
rile pentru noul sezon fotbalistic. 
Pe 6 aprilie, FC Bucovina are pri-
mul meci oficial din Campionatul 
național la fotbal Liga a II-a îm-
potriva echipei Mynai (Ujgorod).

Oleksandr 
Teslenko a 

primit botezul 
în boxul 

profesionist
Pugilistul cernăuțean, 

Oleksandr Teslenko, 
a cucerit prima centu-
ră WBA/NABA în boxul 
profesionist la catego-
ria supergrea. Partida a 
avut loc la Toronto, unde 
Teslenko s-a impus la 
puncte în fața brazilianu-
lui Maldonedo Bii. Olek-
sandr Teslenko are 26 de 
ani și a fost elev al Școlii 
Sportive pentru Copii și 
Tineret nr.1 din Cernăuți, 
unde l-a avut ca antrenor 
pe Ghenadi Soloviov.

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN

România  poate găzdui Jocurile 
Olimpice de vară din 2036

Octavian Morariu, membru al 
Comitetului Internaţional Olim-
pic (CIO) şi vicepreşedinte al 
COSR, a declarat într-un interviu 
acordat Agerpres că România se 
poate gândi la organizarea Jocu-
rilor Olimpice de vară din 2036, 
precizând că dacă există voinţă 
o ediţie de iarnă ar putea fi găz-
duită în zona Braşov chiar mai 
devreme, în 2030. Oficialul CIO a 
subliniat efortul financiar pe care 
România  ar trebui să-l facă pen-
tru organizarea ediţiei de vară a 
Jocurilor Olimpice, însă a preci-
zat că o candidatură ar putea fi 
pregătită printr-o strategie bine 
pusă la punct care să se întindă 
pe următorii 10 ani. „Dacă facem 
tot ce trebuie pentru JO 2024 ne 
putem gândi la 2030 la JO de 
iarnă. Pentru Jocurile Olimpice 
de vară vorbim de alte bugete, 
de alte premise şi condiţii. Dar o 
candidatură poate fi o strategie 
pe termen mediu. Nu trebuie să 
ne gândim la o perspectivă de 40 
de ani… dacă pornim de acum 
cu o idee, putem să ne gândim 
la organizarea Jocurilor Olimpice 

din 2036. Asta înseamnă peste 
17 ani. Cu 7 ani înainte se ale-
ge gazda, deci, dacă începem 
acum să ne gândim la candida-
tură avem 10 ani să ne punem la 
punct cu o strategie”, a declarat 
Octavian Morariu pentru sursa 
citată. România, Bulgaria, Grecia 
şi Serbia iau în calcul o candida-
tură comună pentru găzduirea 
Campionatului European de fot-
bal din 2028 și a Cupei Mondiale 
din 2030. 

FC Hliboca s-a impus în amicalul cu FC Negostina

FC Hliboca a disputat un meci 
amical cu echipa din localitatea 
Negostina (România). Hlibocenii 
s-au impus convingător cu scorul 
de 5:0. Partida a fost disputată 
pe stadionul din localitatea Băl-
căuți. Fotbaliștii hliboceni au fost 
însoțiți de primarul Comunității 
Teritoriale Unite Hliboca, Grigorie 
Vanzureak. Delegația din Hliboca 
a participat la ceremonia de de-
puneri de flori la bustul lui Taras 
Șevcenko din Negostina.   

Potrivit Wikipedia,  Negostina 
este un sat din comuna Bălcăuți 
din județul Suceava, Bucovina, 
România. Negostina este o loca-

litate aflată la doar câțiva kilometri 
de granița României cu Ucraina, 
iar majoritatea populației este de 
etnie ucraineană. Satul Negos-
tina este una din cele mai repre-
zentative comunități de ucraineni 
din România, aici având loc din 
când în când festivaluri folclorice 
la care participă și oficialități ale 
statului ucrainean. În acest sătuc 
se află un bust al poetului națio-
nal al Ucrainei, Taras Șevcenko 
(1814-1861). În prezent, pe teri-
toriul României există doar 3 bus-
turi ale lui Taras Șevcenko: unul 
în satul Negostina, al doilea – în 
Parcul Herăstrău din București și 

al treilea – în orașul Tulcea. Con-
form recensământului efectuat în 
1930, populația satului Negosti-
na se ridica la 1.957 de locuitori. 
Majoritatea locuitorilor erau ru-
teni (51,3%), cu o minoritate de 
germani (1,94%), una de evrei 
(0,85%), una de români (43,35%), 
una de ruși (1,96%) și una de po-
lonezi (0,6%). Din punct de vede-
re confesional, majoritatea locui-
torilor erau ortodocși (95,8%), dar 
existau și greco-catolici (0,75%), 
mozaici (0,85%) și romano-cato-
lici (2,3%). Alte persoane au de-
clarat: evanghelici\luterani (4 per-
soane) și adventiști (4 persoane).

Cei mai buni sportivi ai anului 2018 au fost omagiați
La Administrația Regiona-

lă de Stat din Cernăuți a avut 
loc o ședință de bilanț al anu-
lui sportiv 2018. Cei mai buni 
sportivi care au cucerit medalii 
în cadruil competiilor naționale 

și internaționale au fost men-
ționați cu diplome și premii 
bănești. De asemenea, pentru 
merite deosebite și pentru con-
tribuția deosebită în promova-
rea și dezvoltarea baschetului, 

antrenorul Valentin Anisimov 
de la Școala  sportivă regio-
nală pentru copii „Burevisnyk”, 
a fost desemnat cu o Diplomă 
de onoare din partea Adminis-
trației Regionale de Stat.

Volodymyr Klyciko revine în ring! Suma 
colosală pe care o primește pentru 3 lupte

Volodymyr Klyciko, unul 
dintre cei mai mari boxeri ai ul-
timelor decenii, se va întoarce 
în ring, după doi ani de când a 
decis să se retragă. Marele cam-
pion ucrainean a luptat ultima 
oară în aprilie 2017, împotriva lui 
Anthony Joshua, într-o partidă 
pe care a pierdut-o în 11 runde 
și care este considerată una din-
tre cele mai frumoase partide din 
memoria recentă a boxului. Po-
trivit site-ului sportarena, fostul 
campion mondial a semnat un 
acord pentru trei lupte cu portalul 
online DAZN. Bursa pe care o va 
încasa Klyciko în urma acestui 
acord ajunge la 120  milioane de 
euro. De asemenea, sursa cita-

tă susține că prima luptă pentru 
Volodymyr Klyciko va avea loc pe 
Stadionul Olimpic din Kiev, pe 25 
mai. Nu se știe însă deocamdată 
numele viitorului adversar. Va fi 
pentru prima oară când Klyciko 
va boxa în Ucraina în ultimii 20 
de ani. În 1998, Volodymyr a fost 
învins în mod șocant de Ross 
Purrity la Palatul Sporturilor din 
Kiev și încasa atunci prima în-
frângere din carieră, la numai 22 
de ani. Volodymyr Klyciko avea 
să fie răzbunat de fratele său, Vi-
tali, într-o luptă care a avut loc în 
2001. Vitali Klyciko a agățat mă-
nușile în cui și a început cariera 
în politică. El este în prezent pri-
marul Kievului, capitala Ucrainei.
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BERBECUL. Zilele de luni și marți ar 
putea fi cele mai solicitate ale acestei săp-
tămâni lucrătoare. Dacă-i posibil, alege să 
lucrezi individual și nu-n echipă. În jurul zi-
lelor de luni sau marți, cariera sau statutul 
tău social pot interveni între tine și cel drag, 

deci lasă la o parte problemele de la serviciu. Refe-
ritor la viitoarele relaţii cu partenerul,  caută să nu iei 
decizii radicale, căci există riscul de a vă certa. 

TAURUL.  Luna tranzitează luni și 
marți casa finanțelor și a bunurilor din horo-
scopul tău general. Ești pe o pantă ascen-
dentă pe acest plan, dar este nevoie să-ți 
organizezi  mai bine activitățile. Investește 
în cele care sunt de mare perspectivă.  Re-

feritor la prieteni, nu toți dintre ei au cele mai bune 
intenții și nu ar strica să faci o alegere în acest plan. 
Urmărește așadar calitatea și nu cantitatea.

GEMENII. Ziua de joi va fi destul de 
aglomerată pe plan profesional.  La sfârşitul 
săptămânii  poți fi nevoit să tratezi cu partene-
rul de viață ori de afaceri chestiuni  care țin de 
bani. Astrele au în plan să te aducă aproape 
de prieteni weekend-ul acesta, dar eşti tentat 

să-i acorzi mai puțină atenție partenerului. Schimbă-ți  
atitudinea, căci altfel ai putea risca să ai unele neplăceri. 

RACUL.  În această perioadă se cre-
ează un climat astral benefic pentru întâlniri 
de afaceri, având mai mare trecere la locul 
de muncă. Caută totuși să vezi cum anume 
ți-ai putea perfecționa stilul de muncă.  S-ar 
putea ca în relaţiile de familie să apară une-

le neplăceri. Este cât se poate de clar că unul dintre 
voi petrece prea mult timp la serviciu. Cei dragi merită 
și ei o parte din atenția și timpul tău.

LEUL.  Este o perioadă când preo-
cupările tale necesită investiții de timp, 
energie și bani, pe care nu le prea poți im-
plementa momentan. La serviciu, dacă-ți 
planifici temeinic sarcinile, le vei duce la 
bun sfârșit cu bine.  Zilele de luni și marți 

s-ar putea să te solicite destul de mult pe plan familial 
și casnic. Se cere să te împărți eficient între aceste 
două domenii de viață. 

FECIOARA.  Prima zi a săptămânii ar 
putea veni la pachet cu lipsuri de ordin fi-
nanciar sau material pe care le-ai sesizat 
mai din timp și care se acutizează luni din-
tr-un motiv sau altul. Totuși, miercuri s-ar 
putea să ai parte de unele mici noroace de 

bani. Nu-i cheltui pe nimicuri, întrucât în curând poți 
avea nevoie urgentă de ei. Viața socială ocupă unul 
dintre locurile fruntașe pe lista ta de priorități.

BALANŢA.  S-ar putea să-ți vină greu 
să te concentrezi pe ceea ce ai de făcut la 
serviciu, fapt pentru care poți face greșeli. 
Joi poţi avea câştiguri de bani, deci dacă ai 
parte de oportunități de a-ți suplimenta veni-
turile, profită de ele de îndată ce apar. Se va 

anima atmosfera pe plan sentimental, dar riscul este 
destul de mare să ai parte de dragoste cu peripeţii. 

SCORPIONUL.  Dacă se arată luni 
oportunitatea de a te alătura unui proiect, 
încearcă să-ți dai seama dacă perspecti-
vele financiare sunt cele dorite. Ziua de joi 
pare să fie favorabilă întâlnirilor de afaceri 
importante.  Se prefigurează momente ma-

gice în cuplu miercuri și joi, dar pare că ai totuși neîn-
credere în partener.

SĂGETĂTORUL.  Începând de luni, 
abilitățile tale de comunicare se potențează 
vizibil.  Dacă ești pertinent și carismatic în ace-
lași timp, te poți alege vineri cu oferte greu de 
refuzat. Se recomandă să te concentrezi pe 
chestiunile de ordin financiar. Atmosfera caldă 

de acasă ar putea să-ți prindă mai bine decât crezi. 
CAPRICORNUL.  Se arată o săp-

tămână deosebit de fructuoasă în viața ta 
socială. Știi cum să-i atragi pe ceilalți de 
partea ta, să te faci plăcut și admirat. S-ar 
putea totuși să fii tentat de a te implica în 
intrigi. Dacă vrei să nu-ți atragi antipatii, 

încearcă să stai departe de ele. Altfel, capitalul tău de 
simpatie se poate reduce simțitor. Păstrează o limită și 
totul va fi bine!

VĂRSĂTORUL.  Contextul astral actu-
al nu recomandă demararea de proiecte am-
bițioase sau care implică mai multe persoa-
ne. Concentrează-te săptămâna aceasta pe 
ideile de afaceri.  În relaţiile de familie apar 
unele subiecte care ar fi trebuit să țină de 

domeniul trecutului, dar care te stânjenesc sau pot să 
redeschidă răni mai vechi. Nu le purta pică celor dragi.

PEȘTII.   Dacă ești implicat în proiecte 
de grup,  caută să nu te bazezi pe sprijinul  
material din exterior. Există riscul ca luni sau 
marți să te dezamăgească un prieten dintr-un 
motiv sau altul. La finele săptămânii, mai pre-
cis sâmbătă, ai putea avea parte de o discuție 

destul de tensionată cu o figură autoritară din familia ta. 

HOROSCOP
8-14.04.2019

Bucurii târzii pentru o inimă de mamă

Ana crescuse numai cu mama. Nici 
până azi nu poate înțelege din ce motiv 
părinții au hotărât s-o ia pe căi diferite 
pe când copila avea doar șase anișori. 
Pentru ultima dată și-a văzut părintele 
atunci când au mers împreună pentru 
prima dată la școală. Erau în trei – ea, 
tatăl și mama. Se simțea foarte ferici-
tă și credea că această fericire nu se 
va mai sfârși niciodată. Dar a doua zi 
nu l-a mai văzut pe tatăl acasă. Când 
mama a deșteptat-o pentru a o pregăti 
de școală tata nu mai era. I s-a spus că 
el a plecat la câștig și o să revină pes-
te ceva timp. Așa i-a rămas în memorie 
– vesel, glumeț și grijuliu. Mai târziu a 
aflat de la o mătușă că s-a recăsătorit 

undeva prin suburbiile Moscovei, unde 
a plecat la câștig. Așa a rămas Ana 
să crească numai cu mama. Doamna 
Eugenia, mama Anei, făcea munca de 
contabilă în gospodăria colectivă din 
localitate. Deși era ocupată până peste 
cap, pentru copil găsea permanent timp 
liber. Așa că a fost pentru Ana totul – și 
mamă, și tată, soră și frate. Nu s-a mai 
recăsătorit, a decis să se consacre întru 
totul copilei. Şi aceasta, spre marea ei 
bucurie, i-a reușit – i-a dat unicei sale 
fiice tot ceea ce poate oferi un părinte. 
Și Ana a răsplătit-o din plin. Era o fire 
ascultătoare și atentă, niciodată nu i-a 
ieșit mamei din cuvânt. După balul de 
absolvire a decis să-și urmeze mama. 
A făcut și ea cursurile de contabilă și 
a fost angajată în gospodăria agricolă 
din sat. Din păcate, transformările ce au 
venit odată cu perestroica lui Gorbaciov 
și-au spus cuvântul. Fire comunicabilă 
și cu caracter, Ana a fost angajată într-o 
organizație din centrul raional, unde tru-
dește și până azi. Tot acolo l-a întâlnit 
pe Andrei, care la acea vreme ocupa 
funcția de economist-șef al organizației. 
După nuntă, cei doi au ales să trăiască 
alături de doamna Eugenia. Și le-a prins 
cât se poate de bine. Când a venit pe 
lume feciorul lor, Jenică cel mititel, după 
cum îl dezmierda bunica, doamna Eu-
genia și-a zis că va abandona meseria 
de-o viață și va sta cu nepoțelul. De ce 
să nu stau acasă? Tinerii vor avea mai 
multă libertate, își zicea. Ana și Andrei 
continuau să muncească în aceeași or-
ganizație și să se bucure de viață. Așa 
au trecut zece ani buni. Feciorul era 
prin clasa a patra când peste casa lor 
s-au abătut norii negri ai destinului. An-
drei, capul familiei, a fost răpit de cea 

cu coasa într-o după amiază frumoasă 
de Cireșar. Ambulanța l-a luat direct de 
la serviciu. Oamenii în halate albe au 
constatat un stop cardiac. Așa a rămas 
biata Ana să zboare de una singură cu 
o aripă prin viață. Bucuria cea mare era 
Jenică, care avea succese frumoase la 
învățătură. Îi semăna leit tatălui – o fire 
blândă și săritoare la nevoie. Numai de-
ar avea noroc în viață, își zicea Ana, și 
nu înceta să-l roage pe Tatăl de Sus să-i 
ferească feciorul de rele. Îl vedea me-
dic și-l încuraja pe această cale mereu. 
Dar, după absolvirea școlii, încercarea 
lui Eugen de a îmbrățișa această pro-
fesie a suferit eșec – nu a fost admis 
la facultate din cauza punctajului insu-

ficient. Băiatul nu s-a pierdut cu firea. 
S-a angajat într-o firmă de construcție 
din centrul regional și câștiga destul 
de bine. Deoarece avea de lucru până 
seara târziu, tânărul și-a luat în chirie 
o cameră la cămin. Venea acasă sâm-
băta după amiază pentru a o mai ajuta 
pe mama prin gospodărie. Acasă la ei 
lipsea mult o mână de bărbat. Într-una 
din acele sâmbete Eugen s-a înfățișat 
acasă însoțit de o fată.

– Nu ți-am spus, mamă, nimic des-
pre Anișoara. Prietenim de mai mult 
timp și aș vrea să vă fac cunoștință.

S-a bucurat mult biata femeie. Ve-
dea în Anișoara o ființă blândă și ascul-
tătoare, ba și la exterior era plăcută. Pe 
deasupra era atât de plăcută în comuni-
care, aidoma unei raze de soare peste 
un suflet obosit. Mai târziu mama avea 
să afle că tinerii locuiau de mai mult 
timp împreună, dar Jenică nu a vrut să-i 
spună. Se temea să nu o supere – atât 
de mult ținea la mama. Ana se vedea 
deja cu nepoțeii în brațe și cum va sta 
ore în șir cu nora la un pahar de vorbă 
ca cele mai bune prietene. Dar, viața 
aduce surprizele ei. Într-o zi feciorul i 
s-a destăinuit că echipa de muncitori în 
care lucrează a fost chemată în capitală 
la un șantier și se va reține acolo vreo 
trei luni.

– Dar Anișoara știe, ați convenit 
acest lucru? – s-a interesat femeia.

– Uitam să-ți spun, mamă, că nu mai 
locuim la un loc. Suntem oameni total 
diferiți.

Și Jenică dus a fost. Vorbeau cu 
mama destul de des la telefon. Cu lucrul 
îi mergea bine. Era din fire un băiat pri-
ceput la toate. Biata femeie număra zi-
lele care mai rămâneau până la întoar-

cerea feciorului precum un școlar care 
arde de nerăbdare să vină vacanța. 
Dar, iată că un alt trăsnet a venit peste 
sufletul în așteptare al acestei femei că-
lite de viață atunci când unicul ei fecior 
i-a spus că alege să trăiască în capitală. 
Nici mama și nici bunica, la care Eugen 
ținea atât de mult, nu au fost în stare 
să-l convingă. Pe semne, viața în capi-
tală îi plăcea mai mult. Peste ceva timp 
Eugen i s-a destăinuit mamei că a în-
tâlnit acolo, la Kiev, o fată, cu care vrea 
să-și trăiască restul zilelor. Desigur, i-a 
promis că vor veni neapărat în ospeție. 
Din păcate, zilele de așteptare au deve-
nit mult prea lungi pentru biata mamă. 
Nimeni nu-i mai călca pragul de o bună 
bucată de timp. Lipsa feciorului s-a fă-
cut și mai apăsătoare după ce Domnul 
a chemat-o la El pe mama Anei. Serile 
se schimbau monoton una după alta. 
Nimic deosebit nu mai intervenea în 
viața și mai monotonă a acestei femei. 
Dar, într-o seară…

Se întorcea de la primărie, unde era 
chemată din când în când pentru a face 
ordine prin documente. Însera. De de-
parte zări o siluetă, ce stătea în drep-
tul porții sale. Când s-a apropiat mai 

bine nu-i venea să creadă 
ochilor – era Anișoara, 
fata cu care Eugen a locu-
it o bucată de timp la Cer-
năuți. Tânăra femeie ținea 
în brațe un copil. Văzând 
ochii întrebători ai Anei, 
femeia i-a ghicit gândurile:

– Este Olguța, fiica lui 
Eugen. Iertați-mă că nu 
v-am comunicat mai de-
vreme. Ne-am despărțit 
nu prea plăcut cu Eugen. 
A dat ascultare unor prie-
teni, care i-au vorbit des-
pre mine de rău. Iar eu am 
locuit împreună cu mama. 
Dar, cu două săptămâni în 
urmă ea s-a stins. Nu știu 
ce să fac acum. Dumnea-
voastră sunteți unica mea 
speranță, îi spuse fata 
printre lacrimi.

Așa a rămas Anișoara 
să trăiască în casa doam-
nei Ana împreună cu fiica. 
Bucuria femeii nu avea 
margini. Viața căpăta alte 
contururi. Nu mai atrăgea 

atenție la gura lumii. Toate îi treceau pe 
lângă urechi. Era nespus de bucuroasă 
că are cu cine schimba o vorbă. Anișoa-
ra s-a dovedit a fi și o gospodină neîn-
trecută. Casa strălucea, iar pe plită era 
întotdeauna mâncare proaspătă.            

Când Olguța a împlinit un anișor, 
Ana primi un telefon de la Eugen. Se 
pregătea să vină acasă. Îi era nespus 
de dor de mama. Doamna Ana a ținut 
în taină această noutate. Lasă să fie 
o surpriză, se gândi femeia. Dacă va 
veni cu noua lui soție – fie ce-o fi. Peste 
câteva zile a apărut și Eugen în poarta 
casei părintești. Ținea și el în brațe un 
copil. Ana a rămas cu gura căscată la 
apariția lui. Au intrat în casă. Ana a luat 
copilul în brațe. Semăna leit cu Jenică 
al ei. Văzând-o pe Anișoara bărbatul a 
încremenit.    

– Da, nu te mira, locuiesc aici împre-
ună cu mama pentru că nu am unde să 
mă duc, iar aceasta este fiica ta.  

– De ce nu mi-ai spus nimic atunci? 
De ce nu m-ai oprit? Poate că și viața 
mea ar fi fost altfel.

Mai apoi le-a destăinuit că mama 
copilului a fost strivită de o mașină la 
vreo trei luni după nașterea feciorului. 
A încercat în fel și chip să se descurce, 
dar văzând că nu-i reușește, a dat mâi-
nile în jos și s-a întors acasă…

De atunci în acea casă stăpâne sunt 
iubirea și buna înțelegere. Copiii cresc, 
viața își urmează cursul, iar doamna 
Ana nu încetează să-i mulțumească Bu-
nului Dumnezeu pentru bucuriile înțele-
se numai de ea poate, care au venit să 
aline, fie și târziu, o inimă zbuciumată 
de mamă.   

Dumitru VERBIŢCHI

Cine dintre părinți nu visează ca odrasla lor să 
crească mare și sănătoasă, să se realizeze și să-și 

găsească un rost în viață? Și câtă bucurie sălășluiește 
în inima mamei sau a tatălui când își văd copilul împli-
nit, iar casa este plină de râsul zgomotos al nepoțeilor? 
Vorba unui înțelept: ce poate fi mai dulce decât copilul 
tău? Doar copilul copilului tău.
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Cât de utilă este seva de mesteacăn?

Seva de mesteacăn 
este cel mai 

bun medicament
Vorbind despre primele vitamine, nu pu-

tem să nu menţionăm seva de mesteacăn. 
Mulţi consideră că sucul de mesteacăn este 
nu cine ştie ce, o „apă uşoară", în care nu 
este nimic util. De fapt, nu este aşa.

Seva de mesteacăn proaspătă, probabil, 
este una dintre cele mai bune substanţe di-
etetice. Consumul regulat are un efect tonic 
cu acţiune generală, care este necesar mai 
ales în timpul hipovitaminozei de primăvară. 

Dacă vom bea, cel puţin, un pahar de suc pe 
zi, ne vom simţi mult mai energic. Seva poate, 
de asemenea, scoate somnolenţa, depresia 
şi oboseala.

Compoziţia sucului include fructoza, 
glucoza, zaharoza, acizi organici, enzime, 
fermenţi şi fitoncide, care au un efect anti-
septic. Seva conţine potasiu, calciu, sodiu, 
magneziu, fier, mangan şi cupru.

Seva de mesteacăn are un efect diu-
retic, stimulează rinichii, promovează ex-
creţia acidului uric, măreşte diureza. Este, 
de asemenea, utilă pentru maladii pulmo-
nare, artrită, bronşită. Are un efect bac-
tericid asupra mucoasei intestinale. Iar 
conţinutul zaharurilor simple (fructoza şi 
zaharoza) duce la îmbunătăţirea motilităţii 
intestinale, oferind un efect laxativ uşor. 
Sucul se recomandă pentru boli ale pie-
lii: eczeme, herpes, furunculoză. Cu el se 
clăteşte gâtul împotriva anginei. Cu toate 

acestea, persoanele care au piatră la ri-
nichi şi ulcer gastric ar trebui să fie atente: 
înainte de a consuma sucul, ar trebui să 
se consulte cu medicul.

Dacă primăvara devreme aveţi ocazia 
să mergeţi în pădure: la grătar sau pentru o 
plimbare, luaţi cu dvs. o sticlă de plastic sau 
un borcan pentru a colecta această băutură 
naturală, sănătoasă şi delicioasă.

Cum se colectează 
sucul? 

Alegeţi un copac sănătos, de cel pu-
ţin 20 cm în diametru, cu o coroană stu-
foasă, este de dorit ca să crească într-o 
zonă curată ecologic. Din partea de sud 
a arborelui (acolo fluxul sevei este activ), 
la o distanţă de 30-50 cm de la sol, cu o 
direcţie descendentă (deci, mişcarea cu-
ţitului dvs. ar trebui sa fie de jos în sus), 
faceţi o gaură în scoarţă, cu o adâncime 
de 2-3cm (aveţi nevoie să pătrundeţi sub 
scoarţa uscată, dacă mesteacănul este 
foarte gros, atunci chiar mai adânc). 
Apoi, pur şi simplu, introduceţi ţeava în 
recipient. Cele mai productive ore pentru 
colectarea sevei de mesteacăn este peri-
oada cuprinsă între prânz şi orele 18, în 
acest răstimp mişcarea sucului este mai 
activă.

După colectarea sucului, nu uitaţi să în-
chideţi gaura (cu muşchi, ceară, lut), ca să 
nu pătrundă bacteriile de la care copacul se 
poate îmbolnăvi şi usca. Sucul de mestea-
căn se păstrează până la două zile în fri-
gider fără prelucrare specială. Sucul înăcrit 
începe să fermenteze, băutura este tulbure 
şi spumantă.

Sucul de mesteacăn poate fi prelucrat 
pentru o utilizare viitoare. La 1 litru de suc  
se adaugă 5 g de acid citric şi o jumătate de 
ceaşcă de zahăr. Toate sunt amestecate, 
trecute printr-un filtru şi turnate în borcane. 
Apoi sucul este pasteurizat în borcane, ca-
pacele se închid şi se păstrează într-un loc 
răcoros. În plus, seva de mesteacăn este 
delicioasă, dacă se amestecă cu sucuri 
de fructe. Pe baza ei se pregăteşte cvas, 
cruşon şi băuturi răcoritoare.

Beneficiile sevei 
de mesteacăn

Apa de cocos a devenit un fel de băutu-
ră magică, despre care se spune că ridică 
nivelul de energie fără aport suplimentar de 
calorii sau zahăr. Se pare însă că zilele apei 
de cocos sunt pe sfârșite, din cauza unei 
alte surse naturale de sănătate pură: seva 
de mesteacăn. Lichidul ușor dulce și gros 
conține xilitol, proteine, amino-acizi, vitami-
ne și minerale, ceea ce îl face ideal pentru 
curățarea organismului și pentru îmbună-
tățirea sănătății.

Apa de mesteacăn este o băutură ră-
coritoare ce este puțin dulce ca siropul de 
arțar, însă mult mai complexă.  Acest elixir 
al sănătății este considerat unul dintre cele 
mai bune sucuri pe care le putem consuma 
și este comparat cu apa de cocos datorită 
proprietăților restructurante și detoxifiante 
pe care le conţine. El este sănătos, dulce 
și are un aport pozitiv de substanțe nutri-
ente ce atrag consumatorii care se îngri-
jesc de propria sănătate și sunt în același 
timp interesați de medicina tradițională și 
populară. Seva de mesteacăn poate ajuta 
la îmbunătățirea sistemului imunitar, luptă 
împotriva oboselii, tratează artrita și dure-
rile articulare. Ea acționează și ca energi-
zant, dar lucrează și împotriva migrenelor.

* Ajută la prevenirea carii-
lor. Consumul de apă de mesteacăn poate 
ajuta la o igienă orală bună datorită xilitolului 
conținut. Acest zahăr natural poate preveni 
cariile, deoarece bacteriile ce formează carii-
le nu pot utiliza xilitolul ca sursă de mâncare. 

* Elimină celulita. Seva de 
mesteacăn are proprietăți diuretice care 

ajută la eliminarea toxinelor dăunătoare 
și a apei în exces din corp. De aceea se 
știe că aceasta ajută la eliminarea celu-
litei. 

* Micşorează nivelul de 
colesterol. Saponina, unul dintre 
compușii din seva de mesteacăn, una dintre 
substanțele despre care se știe că micșo-
rează nivelul de colesterol din sânge. Aci-
zii bilei formează împreună cu colesterolul 
niște micelii ce facilitează absorbția coles-
terolului. 

* Îmbunătăţeşte funcţii-
le ficatului.  Seva acționează și ca 
un agent extrem de eficient de detoxifica-
re a ficatului. Ea captează și poate neu-
traliza produsele toxice. Elimină toxinele 
pe care numai ficatul le poate procesa, 
precum alcoolul, grăsimile saturate și 
pesticidele.  

* Îmbunătăţeşte funcţiile 
rinichilor. Consumul de sevă de mes-
teacăn ajută rinichii  la eliminarea și filtrarea 
deșeurilor din întregul tract urinar. Elimină 
deșeurile pe care nu le poate procesa de-
cât ficatul, precum sarea în exces, acidul 
uric, fosfații, anumite medicamente, ureea și 
amoniacul. În acest fel organismul se detoxi-
fică și se poate ajunge chiar la scăderea în 
greutate. 

Este important de notat faptul că 
nu toate beneficiile potențiale ale se-
vei de mesteacăn au fost demonstrate 
din punct de vedere științific, cum s-a 
făcut în cazul apei de cocos. Cu toate 
acestea, merită să încercăm seva de 
mesteacăn pentru sănătatea noastră.

Verdeaţa tânără de primăvară, primele produse 
sezoniere nu numai bucură ochii, dar, de ase-

menea, oferă organismului substanţe nutritive, 
vitamine şi minerale, stocul cărora a secătuit deja 
în timpul iernii.

Vedeta sezonului: scade tensiunea, fortifică organismul și vederea

Spanacul are proprietăți miraculoase an-
tioxidante și anticanceroase. De asemenea, 
este bogat în proteine și vitamine A, C și E. 
Ce beneficii aduce consumul de spanac:

* Contribuie la detoxifie-
rea organismului. Spanacul con-
ține clorofilă care are proprietăți antiinfla-
matorii și poate fi utilizat pentru a detoxifia 
organismul.

* Este ideal în procesul de 
slăbire, deoarece conţine puține gră-
simi și carbohidrați, în schimb este bogat 
în substanțe nutritive și minerale. Mai mult, 
este bogat în fibre care ajută digestia, scad 
glicemia.

* Întăreşte sănătatea ochi-
lor. Spanacul conține două substanțe – lu-
teină și zeaxantină care acționează ca o 
barieră împotriva cataractei. În plus, conţine 
și vitamina A care este esențială ochilor să-
nătoși.

* Diminuează riscul de 
apariţie a astmului. Riscul 
dezvoltării astmului este mai mic la per-
soanele care consumă anumiți nutrienți. 
Unul dintre acești nutrienți este be-
ta-carotenul, iar spanacul este bogat în 
beta-caroten.

* Spanac ajută la întărirea 
oaselor, deoarece conţine vi-
tamina K. În afară de aceasta, alte mi-
nerale, cum ar fi manganul, cuprul, magne-
ziul, zincul şi fosforul ajută, de asemenea, 
la întărirea oaselor. Aceste minerale sunt 
esenţiale şi pentru menţinerea dinţilor şi a 
unghiilor sănătoase.

* Reduce hipertensiunea 
arterială. Spanacul ajută la reducerea 
cantității de potasiu din organism și implicit la 
reducerea riscului de hipertensiune arterială.

* Spanacul previne apa-
riţia ulcerului gastric. Spana-

cul are capacitatea de a proteja mucoasa 
stomacului, diminuând astfel probabilitatea 
apariţiei ulcerului gastric.

* Creşte imunitatea orga-
nismului. Consumul de spanac previne 
răcelile și inflamațiile din organism.

* Luptă  împotriva îmbă-
trânirii premature a tenului. 
Bogat în vitamina B, spanacul protejează 

pielea împotriva razelor ultraviolete care 
pot dauna grav pielii. În plus, spanacul 
conține foarte mulți antioxidanți care dis-
trug radicalii liberi din organism și prote-
jează împotriva îmbătrânirii premature a 
tenului.

(Leacuri şi terapii)

Primăvara este sezonul tuturor oportunităţilor 
care contribuie la menţinerea optimă a stării 

de sănătate. Una dintre vedetele sezonului este 
spanacul care ajută la procesul de detoxifiere a 
organismului, susţine pierderea în greutate, men-
ţine sănătatea ochilor, întăreşte oasele, reduce 
hipertensiunea arterială, întăreşte sistemul imu-
nitar, încetează căderea părului, tratează acneea.

Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC
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• Sărbători creștine

BUNA VESTIRE. TRADIȚII ȘI OBICEIURI

Buna Vestire este cea dintâi sărbătoa-
re închinată Maicii Domnului, confirmată 
în documente, iar prima mărturie o repre-
zintă biserica zidită în Nazaret (în secolele 
IV sau V), pe locul unde Maicii Domnului i 
s-a vestit că va fi mama Mântuitorului. Data 
acestei sărbători a oscilat la început. Potrivit 
Evangheliei după Luca, Buna Vestire a avut 
loc „în a şasea lună” a sarcinii Elisabetei, 
mama lui Ioan Botezătorul.

Tradiţia catolică şi cea ortodoxă susţin, 
deopotrivă, că Buna Vestire a avut loc în 
Nazaret, dar locul exact diferă. În tradiţia 
ortodoxă, locul este marcat de biserica gre-
cească cu hramul Sfântul Arhanghel Gavriil 
din Nazaret.

Conform tradițiilor, sărbătoarea Bunei 
Vestiri întâmpină sosirea rândunelelor și 
primul cântec al cucului. De aceea, ziua 
mai este numită Ziua Cucului. În credinţa 
populară se spune că de Buna Vestire se 
dezleagă limba păsărilor cântătoare, dar 
mai cu seamă a cucului. Cucul, pasăre cu 

numeroase valenţe simbolice, cântă de la 
echinocţiul de primăvară până la solstiţiul 
de vară. În tradiţia populară se spune că de 
la Sânziene cucul se preface în uliu până la 
Buna Vestire, când redevine cuc.

De Buna Vestire este bine să se pună 
pe pragul casei pâine şi sare pentru hrana 
îngerilor. În Apus, sărbătoarea Bunei Vestiri 
este numită şi sărbătoarea Zămislirii Dom-
nului. Tradiţia mai spune că, în această zi 
aducătoare de veste minunată, oamenii nu 
au voie să se certe, fiind mare păcat: cine 
se ceartă în ziua de Buna Vestire are neca-
zuri tot anul.

De Buna Vestire nu se spală haine sau 
vase. Este o zi extrem de importantă, în 
care oamenii merg la biserică și spun rugă-
ciuni pentru Fecioara Maria. 

Nu e bine ca în această zi importantă să 
asculți cântatul cucului în aceleași haine pe 
care le-ai purtat cu o zi înainte. Ziua trebuie 
întâmpinată în spirit vesel și cu haine noi, 
de sărbătoare.

Nu este bine să ieși din casă flămând 
în această zi. Este bine să mănânci ceva 
înainte de a merge la biserică, dacă vrei să 
fii bucuros și fericit tot anul.

De Buna Vestire este dezlegare la peş-
te, iar tradiţia spune că persoana care gustă 
peşte în această zi se va simţi tot anul pre-
cum peştele în apă. Străbunii credeau că 

pescarii nu au voie de Buna Vestire să arun-
ce mămăligă în apă, pentru că mor peştii.

Tot de Buna Vestire este singura zi din 
an în care omul poate sta la masă cu în-
gerul său păzitor. Sărbătoarea Bunei Vestiri 
trebuie petrecută în bună înţelegere cu ru-
dele, prietenii şi colegii. Cine se ceartă de 
Buna Vestire va avea necazuri tot anul.

Ce trebuie să facem în această zi ca să ne meargă bine tot anul

Duminică, 7 aprilie, credincioşii ortodocşi vor 
sărbători (pe stil vechi) Buna Vestire, numită 

şi Blagoveştenie. În această zi, Fecioara Maria 
a primit vestea de la Arhanghelul Gavriil că-l va 
naşte pe Fiul lui Dumnezeu. 

ÎN CANDELA MEMORIEI, FLACĂRA E VEȘNIC APRINSĂ… 

Tradiția de a comemora jertfele ma-
sacrului de la Fântâna Albă chiar la locul 

sângerosului lor sfârșit numără deja 21 de 
ani, afirmă președintele Societății „Golgo-
ta”, domnul Octavian Bivolaru. „În acești 21 
de ani, de când sunt comemorate jertfele 
masacrului de la Fântâna Albă,  Societatea 
„Golgota” nu a lipsit niciodată de la aseme-
nea mitinguri de doliu. Primii doisprezece 
ani acțiunile de la Fântâna Albă au fost or-
ganizate numai de Societatea „Golgota”. 
Eram însoțiți de Corul „Dragoș Vodă” și ve-
neau și oamenii din satele din împrejurimi”, 
accentuează domnul Octavian Bivolaru. 

Ca de obicei, membrii Societății „Gol-
gota” se adună mai întâi la crucea, situată 
mai într-o parte de Complexul comemorativ. 
„Este crucea ridicată de regretatul Dumitru 
Covalciuc în locul unde se presupune că 
s-a aflat mormântul comun al celor masa-
crați”, precizează președintele „Golgotei”.  
Activistul Societății, dl Octavian Voronca, își 
aminteşte că crucea a fost ridicată de Soci-
etatea „Arboroasa”, din inițiativa liderului ei, 
Dumitru Covalciuc, la 1 aprilie 1991 și s-a 
făcut aceasta pe timp de noapte. 

Primul ziarist, care a scris despre trage-
dia de la Fântâna Albă, dl Ștefan Broască, 
afirmă că ziua de 1 aprilie trebuie să fie, 
pentru noi, românii, „o zi a tăcerii”, zi de  
comemorare creștinească a oamenilor ne-

vinovați, lipsiți de viață, deoarece au dorit 
să fie liberi, să-și iubească moșia și neamul.  

Potrivit mărturisirilor pădurarului de aici, fă-
cute în anul 1942 în fața autorităților româ-
ne, atunci, la 1 aprilie 1941, au fost omorâți 
cam două sute de săteni din Valea Siretului. 
E o adevărată tragedie a unui popor pașnic 
și evlavios, chiar după proporțiile cazurilor 
asemănătoare din istoria omenirii. 

Parastasul întru veșnica pomenire a 
martirilor de la Fântâna Albă a fost oficiat 
de un sobor de preoți în frunte cu protopopii 
raioanelor Hliboca, Storojineț și Noua Suliță 
– Ioan Gorda, Vasile Covalciuc și Gheorghe 
Moroz, precum și părintele arhimandrit  Me-
lchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna 
din România. Cuvintele rugăciunii au fost 
însoțite de cântările Corului bisericesc din 
Voloca, dirijat de Ion Bodnar. 

Mesaje din partea oficialilor au fost ros-
tite de președintele Consiliului Regional, 
Ion Muntean, deputatul poporului, Grigore 
Timiș, Consulul General al României la Cer-
năuți, Irina Loredana Stănculescu, ministrul 
consilier, Ionel Ivan, europarlamentarul Că-
tălin Ivan, președintele UI „Comunitatea Ro-
mânească din Ucraina”, Ion Popescu etc. 

Aici, în pădurea de lângă localitatea 
Fântâna Albă, fiecare român trebuie să-și 
simtă rădăcinile spirituale. 

Foto Nicolae HAUCA

În ziua de marţi, 1 aprilie 1941, în Postul Mare, 
când coloana numeroasă de români s-a pornit 

din centrul satului Suceveni spre frontiera so-
vieto-română, cu sârma ghimpată trasă în pripă, 
încă nu se ştia că el urma să fie pentru aceşti 
oameni  Drumul Crucii. Dorinţa lor de a trece 
în România şi de a se salva de „raiul bolşevic”,  
respinsă de oficialităţi, a crescut într-un protest 
înverşunat şi oamenii s-au îndreptat spre graniţa 
care-i despărţea de libertate. Despre ceea ce a 
urmat acolo s-a păstrat tăcere mult timp, dece-
nii la rând, iar amintirile şi presupunerile sfâşiau 
sufletele rudelor celor pironiţi pe Crucea Jertfi-
rii de gloanţele grănicerilor sovietici. Odată cu 
prăbuşirea „imperiului răului” a fost dezlegată şi 
această taină. Din 1991 încoace despre masa-
crul de la Fântâna Albă se vorbeşte şi se scrie 
mult, dar numărul jertfelor aşa şi nu a fost preci-
zat. Însă, această imprecizie nu potoleşte flacă-
ra din candela memoriei… 



15LC
Joi, 4 aprilie 2019Felicitări!

Un sincer mesaj de feli-
citare este adresat doamnei 

Nina
DAMASCHIN

din or. Cernăuţi, care în 
aceste zile minunate de Prier 
îşi sărbătoreşte ziua de naş-
tere, adunându-şi la buche-
tul vieţii încă o frumoasă pri-
măvară. 

Cu această deosebi-
tă ocazie, toţi cei dragi ini-

mii – soţul Ion, fiii Cristian şi Maxim, părinţii Ortan-
ţa şi Constantin, fratele Marin împreună cu familia, 
mama-soacră Valeria împreună cu soţul Nicolae, îi 
urează multă sănătate, fericire şi belşug, voie bună 
şi succese în toate. Fie ca toate primăverile ce vor 
urma să-i aducă în suflet numai bucurii şi zile senine.  

Scumpa noastră! Îți mai dorim ca steaua ocro-
titoare să lumineze mereu asupra ta şi a celor dragi 
sufletului tău. Dragostea şi grija ce o dăruieşti în jurul 
tău să-ţi fie răsplătită din plin cu multă căldură şi îm-
plinire sufletească. 

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.

La mulţi ani şi toţi 
fericiţi!
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CONTINUĂ 
ABONAREA 

Recent, în aceste zile 
scăldate de razele mângâie-
toare ale soarelui de primă-
vară, şi-a sărbătorit ziua de 
naştere, împlinind o frumoa-
să vârstă, scumpa noastră 
mamă,  doamna

Eugenia
CIOBOTARU

din s. Văleni, raionul Herţa. 
Cu această ocazie, noi, 

copiii Valentina şi Ilie, Vale-
riu şi Rodica, Marina şi Ilie, nepoţii şi strănepoţii, finii 
şi cumnatele, îi adresăm cele mai calde cuvinte de 
felicitare, dorindu-i multă sănătate, lumină în suflet, 
bucurii, numai împliniri şi din partea noastră – acest 
sincer mesaj: 

Scumpa noastră mamă şi nănaşă! 
Noi cu toţii te iubim 
Şi din inimă-ţi dorim: 
Bucurie, sănătate şi să ai noroc în toate, 
Dumnezeu cu a Sa putere
Să-ţi aducă mângâiere. 
Eşti simbolul cel mai sfânt
Pentru noi pe-acest pământ. 
La mulţi ani, scumpa noastră mamă şi 

nănaşă!

Acest început minunat 
de Prier a sosit în viaţa dom-
nului

Dragoş
IONUŢ

din or. Cernăuţi, aducându-i 
pe aripile vântului de pri-
măvară încă un an fericit la 
buchetul vieţii.  

În această zi deosebi-
tă, cele mai apropiate şi 
scumpe fiinţe – fiica Nelea 

împreună cu soţul Romeo, nepoţeii Irina şi Maxim, 
îl felicită din tot sufletul, dorindu-i multă sănătate că-i 
mai scumpă decât toate, bucurii şi fericire, bunăsta-
re, optimism şi voie bună. 

Cu ocazia împlinirii acestei onorabile vârste, un 
sincer „La mulţi ani!” îi adresează surorile Alexandra 
şi Viorica, foştii colegi de breaslă de la Şcoala nr. 10 
din or. Cernăuţi, unde a activat cu dăruire de sine 
mulţi ani la rând, 
rudele şi prietenii. 
Ei îi doresc din toa-
tă inima să se bu-
cure întotdeauna 
de stima şi dragos-
tea celor  apropiaţi, 
de recunoştinţa 
foştilor discipoli, să 
păstreze mereu în 
suflet ardoarea ti-
nerească. 

La mulţi ani!

Încă o primăvară frumoa-
să bate zilele acestea la uşa 
doamnei

Adela
AMIHALACHIOAIE

din Molniţa Herţei. Un nou 
Prier îi aduce în buchetul vie-
ţii cel de-al 80-lea an jubiliar, 
iar cei dragi vin s-o asigure 
de toată dragostea lor pentru 
cea mai bună mamă, soacră, 

bunică și străbunică.
În aceste zile, cu cele mai alese gânduri şi urări 

de multă sănătate se adună la masa de sărbătoare 
cele mai scumpe şi apropiate persoane – fiica Didina 
din Sinăuţii de Jos împreună cu soţul Dumitru, ne-
potul Ion împreună cu soţia Nina, nepoata Marina 
împreună cu soţul Ion, nepoata Veruţa, strănepoţii 
Ana, Vasilică, Ana-Maria, Adelina, Nicoleta, Valentin, 
stră-strănepoţelul Mihăiţă. 

Scumpa noastră! Deși anii au trecut, pentru noi 
rămâi mereu tânără și plină de viaţă, veselă şi bună 
la suflet. E ziua matale de naștere, încă o floare jubi-
liară adaugi în buchetul vieții. Îţi dorim să ai parte de 
bucurii, zâmbete, dar mai presus de toate, să fii să-
nătoasă şi alături de noi! Nu vom uita niciodată cum 
ne-ai călăuzit pașii, ne-ai îndrumat și ne-ai învățat 
cum să fim oameni corecți și buni în această viață. 
Pentru toate azi îți mulţumim şi-ţi urăm un sincer și 
călduros „La mulţi ani!”. 

Într-o zi frumoasă de 
aprilie, a venit pe lume, cu 
ani în urmă, domnișoara

Elvira
ROTARI

din satul Poieni-Bucovina, 
raionul Herța. În cea de-a 
5-a zi a lui Prier încă o pri-
măvară blândă însoțită de 
un an minunat al tinereţii a 
poposit la sărbătorită. La 
frumoasa zi aniversară din 
floarea vieţii, când anotim-

pul deșteptării și speranțelor a intrat cu adevărat în 
drepturile sale, este felicitată cu căldură de către, 
părinţii Ion şi Silvia, fratele Ion, sora Maricica, îm-
preună cu soțul Mihai și feciorașul Ion, de mătușa 
Maria și unchiul David, de verișori, prieteni şi rude, 
care vin să-i ureze tot binele de pe acest pământ şi 
s-o asigure de toată dragostea lor. 

Draga noastră!
Să ai în viaţa ta mult soare,
În inimă un dulce foc
Din cer la tine să coboare
Virtuos şi tot ce e frumos
Şi să-ţi aducă-n dar iubirea,
Să-ţi vegheze norocul o stea
Şi să-ţi închine fericirea,
Iar sănătatea să ţi-o dea. 
Când orologiul nopţii a limitat hotarul 
Şi cu bătăi scurte a mai trecut un an 
În cinstea tinereţii am ridicat paharul, 
Urându-ţi: sănătate şi un sincer 
La mulţi ani!
Îţi mai dorim ca anii, care vor veni de-acum 

înainte să fie încărcaţi cu realizări şi succese, iar 
sănătatea şi norocul să-ţi fie călăuză pe tot parcur-
sul vieţii.

În aceste zile de Prier, scăldate de soarele gingaş de 
primăvară, vestitul gospodar din Voloca, raionul Hliboca, 
domnul 

Marin 
GHEORGHIŢĂ, 

își marchează onorabilul jubileu de 70 de ani. Este 
un om dintr-o bucată și cu suflet mare, stimat de consă-
teni. Aflându-se la odihna binemeritată, el continuă să 
fie activ: harnic la treburi, iar duminicile și în zi de sărbă-
toare merge neapărat la biserică. A fost ales starostele 
slăvitului cor bisericesc din Voloca. 

Cu prilejul zilei de naștere îi adresează cele mai sin-
cere felicitări soția Stela, fiica și ginerele, precum și iu-
bitul nepoțel. La aceste mesaje de felicitare se alătură 
și coriștii. Ei îi urează domnului Marin multă sănătate, 
lumină în suflet, bunăstare în casă, bună înțelegere în 
familie, mulți ani fericiți, senini și frumoși ca o zi de Prier.

Scumpul nostru!
Noi cu toții te iubim,
Te stimăm și îți dorim:
Ani o sută să trăiești
Și mereu să ne zâmbești.
Dumnezeu să te păzească
Cu puterea Sa cerească.

La mulţi ani!
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LETIZIA, cea mai frumoasă 
regină din Europa!

Cum a devenit o prezentatoare de 
ştiri cea mai importantă femeie din Spa-
nia! Ea face prima pagină a revistelor de 
modă cu fiecare apariţie publică, aprecia-
tă pentru bunul gust cu care îşi potriveşte 
elementele de vestimentaţie într-un outfit 
riscant, îndrăzneţ, dar mereu câştigător. 
Ba mai mult, ţine dietă pentru a se men-
ţine în formă şi poartă rochii sau fuste 
mai scurte ca ale fiicelor sale, Prinţesa  
Leonor (11 ani) şi  Infanta Sofía a Spaniei 
(10 ani). 

51 de kilograme, 1 metru şi 61 de centi-
metri, 47 de ani şi câteva operaţii estetice, 
reţeta perfectă pentru o regină iubită şi răsfă-
ţată de stilişti şi respectată de simpatizanţii 
monarhiei spaniole. Da, este suplă, însă nu 
este nici cea mai înaltă şi nici de o frumu-
seţe naturală în lista reginelor şi prinţeselor 
europene. Prin anul 2000 nici măcar nu se 
gândea că o să ajungă în fruntea Spaniei, pe 
atunci avea doar 28 de ani şi era cunoscută 
de o mare parte a populaţiei, căci prezenta 
ştirile la canalul naţional TVE.

O transformare totală de la momentul în 
care păşea spre altar la braţul Regelui Fe-
lipe, în 2004. Letizia pare acum mult mai 
tânără, asta datorită îmbunătăţirilor pe care 
şi le-a făcut – tratamente cosmetice, injecţii 
cu botox şi o operaţie estetică despre care 
se ştie – cea la nas, motivată de o problemă 
medicală.

Regina Spaniei, Letizia are 47 
de ani. Este una dintre cele 

mai frumoase şi mai elegante 
feţe regale europene, are două 
fiice minunate şi un soţ cu pre-
stanţă, Regele Felipe.


