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Prețurile gazelor naturale  pentru populație vor crește în luna mai
De la 1 mai,  prețul  gazului natural  

pentru consumatorii casnici va crește și va 
constitui aproximativ 9,7-9,8 grivne pentru 
un metru cub, anunță serviciul de presă al 
Companiei „Naftogaz". De asemenea, com-
pania a făcut un apel către  Cabinetul de 
Miniștri, care recent a emis o ordonanță în 
care se spune că prețul gazelor naturale  nu 
ar trebui să depășească 8,38 grivne  pentru 
un metru cub.

Reamintim că la 3 aprilie „Naftogaz” a 
fost obligată printr-o ordonanță guverna-
mentală să vândă gazele naturale  la un 
preț mai mic decât cel stabilit de Cabinetul 
de Miniștri. Potrivit Companiei „Naftogaz”, 
între decretul și ordonanța Guvernului cu 
privire la prețul gazelor naturale există ne-
clarități și prevederi contradictorii.  

Potrivit Serviciului de Stat pentru Statis-
tică,  la începutul lunii martie 2019 la nivel 
național datoriile populației la gaze naturale 
constituiau  29,1 miliarde grivne, pentru în-
călzirea centralizată și alimentarea cu apă 
caldă – 20,0 miliarde grivne, întreținerea 
clădirilor și teritoriilor aferente – 4,1 miliar-
de grivne, furnizarea centralizată a apei și 
drenajul – 3,1 miliarde grivne, transportarea 
deșeurilor menajere – 0,6 miliarde grivne și 
energia electrică – 5,7 miliarde grivne.

Ucrainenii, îndemnați să nu ducă 
flori artificiale la cimitire

Ministerul Mediului din Ucraina îndeamnă oamenii să 
nu ducă decoraţiuni artificiale la cimitire în perioada Paș-
telui, deoarece, an de an, această practică cauzează un 
prejudiciu major mediului.

„Ne adresăm ca cetățenii să nu cumpere coroane și flori 
artificiale. Această practică este foarte răspândită în toa-
te regiunile din Ucraina în preajma Sărbătorilor de Paști. 
Reamintim că, datorită arderii acestor produse din plastic, 
se elimină o mare cantitate de substanțe cancerigene în 
atmosferă, se poluează  solul, iar în apele subterane pot ni-

meri coloranţi ce conţin me-
tale grele.  În plus, perioada 
de descompunere a plasticu-
lui și a hârtiei impregnate cu 
parafină, este  foarte lungă. 
Paștele este o sărbătoare a 
vieții, prin urmare reprezen-
tanții bisericii recomandă să 
fie aduse flori vii la mormin-
te”, se menționează într-un 
comunicat al Ministerului Me-
diului. 

De menționat că Paș-
tele anul curent va fi săr-
bătorit pe 28 aprilie pentru 
ortodocși și cu o săptă-
mână mai devreme, pe 21 
aprilie, pentru romano-ca-
tolici. Acum doi ani, Paș-
tele catolic și cel ortodox 
a fost sărbătorit în aceeași 
zi.  În acest an, cu ocazia 
Paștelui, ne vom bucura de 
o minivacanță de cinci zile. 
Calcularea datei la care 

creștinii sărbătoresc Paștele ține de două fenomene 
naturale, unul cu dată fixă – echinocțiul de primăvară, 
iar altul cu data schimbătoare – luna plină. Aceasta din 
urmă face ca data Paștelui să varieze în fiecare an. În 
plus, utilizarea a două calendare diferite explică deca-
lajul acestei sărbători la catolici și ortodocși. Biserica 
Catolică se raportează la echinocțiul de primăvară după 
calendarul gregorian, în timp ce Biserica Ortodoxă cal-
culează același eveniment astronomic după calendarul 
iulian, pe stil vechi.

A început prohibiția. 
Pescuitul este interzis 

până la 10 iunie
Deși  este încă  perioada de prohibiție, mai mulți pes-

cari din regiune  au fost prinși la braconaj pe bazinele de 
apă din zonă. Măsurile luate pentru cei care nu au res-
pectat legislația pescuitului în perioada de prohibiție se 
ridică la amenzi de până la 8 mii de grivne. Deja au fost 
amendate aproximativ 60 de persoane prinse la braco-
naj pe malul apei.  Legea spune că în această perioadă, 
pescuitul este interzis de la 1 aprilie  până pe data de 10 
iunie. De asemenea, legea interzice pescuitul racilor în 
această perioadă.
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POROȘENKO  &  ZELENSKYI 
Campania electorală a lui 

Petro Poroșenko se bazează în 
principal pe faptul că actualul 
președinte este  singurul  candi-
dat care poate rezista inamicului 
extern (Rusia) și celui intern (în 
persoana oligarhului Igor Ko-
lomoiskyi). În același timp, Poro-
șenko folosește sloganuri despre 
limbă și credință, împărțindu-i 
astfel pe ucrainenii în „buni" și 
„răi". Această abordare este fo-
losită de naționaliștii populiști din 
țările europene. Acuzația prin-
cipală împotriva actualului pre-
ședinte și  anturajului său a fost 
scandalul de corupție din cadrul 
Ukroboronprom, care a izbucnit 
cu puțin timp înainte de primul tur 
al alegerilor prezidențiale. Impli-
cate în acest scandal au devenit 
persoane din anturajul apropiat a 
lui Poroșenko. De exemplu, adjunctul secretarului Con-
siliului Național de Securitate și Apărare, Oleg Gladkovs-
kyi. Deși Poroșenko a spus că nu știa despre acest act 
de corupție, acest scandal a ştirbit grav imaginea șefului 
statului. În plus, investigațiile jurnaliştilor au scos la ivea-
lă că presupușii corupționari beneficiază de tutela Birou-

lui Anticorupție, Procuraturii, Serviciului de Securitate și 
Serviciului Fiscal. Cel puțin, unii șefi ai acestor instituții 
sunt în relații directe cu președintele.

În campania electorală Volodymyr Zelenskyi  nu a 
făcut apel la tradițiile naționale și religioase și nu a că-
utat  „țapi ispășitori" printre minorități. Simpatizanții lui 

sunt  vorbitori de ucraineană,  rusă sau româ-
nă, oameni care aparțin  tradițiilor  culturale și 
religioase diferite. În același timp, Zelenskyi nu 
promite să mărească impozitele pentru cei bo-
gaţi, dar nici să crească cheltuielile pentru pro-
gramele sociale. Campania sa este construită 
pe opoziția dintre fețele noi și vechile elite poli-
tice. El se adresează direct poporului și spune 
că după alegeri va înainta în Parlament  o lege 
privind consolidarea democrației. Zelenskyi 
este văzut ca un candidat ce va putea iniția 
negocieri directe cu Federația Rusă, privind 
teritoriile ocupate din Donbas. Totuși, experții 
rămân rezervați în această privință, pentru că 
rușii pot înainta cerințe cu privire la recunoaș-
terea legalității ocupației Crimeii și blocarea 
aderării Ucrainei la NATO. 

Sondajele de opinie din preajma  turului doi 
al alegerilor prezidențiale arată că   actorul Volo-
dymyr  Zelenskyi conduce detașat în fața preşe-
dintelui Petro Poroșenko. Al doilea tur al preziden-
țialelor are loc duminică, 21 aprilie.  În primul tur 

al scrutinului prezidenţial, desfăşurat pe 31 martie, Zelenskyi 
(41 de ani) a obţinut 30,24% din voturi, iar Poroşenko (53 
de ani) – 15,95% din sufragii. Rata prezenţei la vot a fost de 
62,8%. În primul tur, cei aproape 30 de milioane de ucraineni 
cu drept de vot au avut de ales dintre 39 de candidaţi, un 
record în istoria modernă a Ucrainei.

Duminică are loc turul doi al alegerilor prezidențiale din Ucraina

Are 100 de ani și 
candidează la 

alegerile locale 
din Germania

Lisel Heise, o femeie în vârstă de 100 de ani, s-a hotărât 
să candideze la alegerile locale din Germania, care vor avea 
loc pe 26 mai. Bătrâna este o fostă profesoară de sport şi spe-
ră, datorită vârstei sale, să obţină sprijinul necesar pentru a 
produce o schimbare în oraşul în care trăiește, în special pen-
tru tineri. Ea candidează pentru un loc în consiliul local din Kir-
chheimbolanden, un oraș cu 8.000 de locuitori din sud-vestul 
Germaniei, situat în landul Renania-Palatinat. Dacă va fi alea-
să, primul lucru pe care îl va face va fi să redeschidă un bazin 
de înot, închis în 2011, relatează The Guardian. Cât privește 
problemele care macină planeta în aceste zile, centenara sus-
ţine că votul pentru Brexit nu ar fi trebuit să existe şi s-a de-
clarat încântată că elevii şi studenţii ies pe străzi pentru a cere 
politicienilor să caute o soluţie la problema încălzirii globale. 

Ce reprezintă Catedrala Notre-Dame din Paris? 
Cât de vechi este monumentul? 

Catedrala Notre-Dame din Paris reprezintă una dintre cele 
mai impozante clădiri din lume și cel mai vizitat obiectiv turis-
tic din capitala Franței, ce a fost construit în aproape 200 de 
ani. Fundația a început să fie turnată în anul 1163 și lucrările 
de construcție au fost finalizate în 1347, fiind un monument 
arhitectural gotic. Cele două turnuri patrulare au câte 69 de 
metri fiecare, iar fațada dantelată este impresionantă. Intrarea 
în catedrală se face prin trei porți ornamentate în stilul gotic 
târziu. Notre-Dame are 130 de metri lungime, 45 de metri lăți-
me și 35 metri  înălțime, astfel că în ea încap până la 10.000 
de oameni, iar anual este vizitată de aproximativ 13 milioane 
de oameni din întreaga lume. Interiorul este o lucrare uriașă 
de artă, catedrala având vitralii spectaculoase și portale care 
înfățișează scene biblice. Două dintre cele trei clopote au de-
venit celebre datorită cărții „Cocoșatul de la Notre-Dame” și 
au fost distruse în timpul Revoluției franceze. Ultimul rămas, 
Emmanuel, a putut fi auzit până în zilele noastre, fiind cunos-
cut drept unul dintre cele mai faimoase și vechi instrumente 
muzicale din Europa.

Amintim că un incendiu a mistuit, luni seară, catedrala din 
Paris. Oficialii susțin că ar putea avea legătură cu lucrările de 
renovare. În urma incidentului, una dintre turle și acoperișul 
s-au prăbușit. Evenimentul a avut loc, ironic, chiar în Ziua 
Mondială a Artei. După aproximativ opt ore, pompierii au anun-
țat, în cursul nopții, că focul este acum sub control. Mai mult 
de 750 de milioane de euro s-au adunat în doar câteva ore 
ca răspuns la campania de restaurare lansată de Emmanuel 
Macron. Președintele francez a promis, marți, într-un discurs 
public, că Notre-Dame va fi reconstruită în cinci ani și că va fi 
mai frumoasă decât înainte.

Pagină realizată de Mihai URSU
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Clopotul de la Arșița primul anunță în împrejurimi Învierea Domnului 

Un preot sosit 
din Polonia pentru 

credincioșii dintr-un 
cătun din Ucraina 

Arșița e în preajma celei 
mai luminoase sărbători de 
peste an – Învierea Domnului. 
Lumina credinței îi unește pe 
localnici, îi face să respire și cu 
sufletul aerul benefic al baști-
nei. Ei formează o comunitate 
mică poloneză și catolică pe 
un plai mioritic ortodox. Tradiția 
este respectată cu strictețe și 
una  dintre animatoarele aces-
tei vieți spirituale este doamna 
Maria MALIŢCA, șefa Bibliotecii 
din localitate. 

– Tradițiile noastre sunt foar-
te frumoase, constată doamna 
Maria. Ele îi unesc și pe sluji-

torii altarului, și pe cei ai culturii. Serviciul divin la biserică 
este oficiat de părintele Adam Bojek, care a sosit la noi din 
Polonia. Și aceasta este o tradiție a Bisericii Catolice de a 
fi trimiși slujitori ai cultului în locurile mai îndepărtate, unde 
prezența lor este strict necesară. Părintelui Adam Bojek i-au 
plăcut locurile noastre și servește cu însuflețire altarul. Am 
avut pe timpuri o biserică mică, din lemn. Ea a fost recon-
struită, are pereții din cărămidă și la fiecare din cele patru 
colțuri ale ei a fost ridicată câte o statuie: a lui Iisus Hristos pe 
cruce, a Maicii Domnului suferind, a Papei Ioan Paul al II-lea 

și a Părintelui Pio, făcător de minuni. În cătun sunt vreo 160 
de credincioși. Cam 90 la sută dintre ei vin în fiecare dumini-
că la biserică. La marile sărbători creștine este prezentă toată 
suflarea satului, cu excepția bătrânilor de vârstă înaintată pe 
care nu-i servesc picioarele. De aceea, în prima zi a fiecărei luni 
părintele trece pe la casele lor. 

Duminica trecută am sărbătorit Floriile. La noi e primit ca 
crenguțele de salcie, cu care oamenii vin la biserică, să fie îm-
podobite cu flori și verdeață. Însuși părintele Adam Bojek a venit 
la sfântul locaș călare pe cal, așa cum Mântuitorul a intrat în 
Ierusalim, călare pe un mânz de asină. 

În Săptămâna Mare, a Patimilor, femeile din cătun împle-
tesc cununi de brebenoc, cu care împodobesc biserica. Înainte 
de Florii toate crucile, ridicate în cătun, precum și icoanele de la 
altar, care îl reprezintă pe Iisus Hristos pe cruce, sunt acoperite 
cu stofă de culoare închisă. 

Vinerea din preajma Paștelui este o zi deosebită. Se im-
provizează ținerea lui Iisus Hristos după gratii. La Icoana Mân-
tuitorului după gratii credincioșii stau de veghe toată noaptea. 

Oamenii se rânduiesc, vin chiar 
și copii. În biserică se înalță ru-
găciuni și se citesc psalmii. 

Sâmbăta nu se trag clo-
potele. În cătun trebuie să fie 
liniște, liniștiți trebuie să fie și 
oamenii ca să se gândească 
pentru ce s-a jertfit Mântuito-
rul. La rugăciuni și citirea psal-
milor participă mulți tineri. 

Duminică în zori, până 
la răsăritul soarelui, este 
oficiată Sfânta Liturghie a 
Învierii. 

– La marile sărbători creș-
tine, conchide doamna Maria 
Malițca, chiar și cei plecați de 
acasă caută să revină în sat, 
la familiile lor ca să se bucure 
de ele. 

Flori alese în cununa 
prieteniei 

– Pentru noi, cei din Pătrăuții de Jos și din cătunul Arșița, 
este ceva obișnuit să vorbim în câteva limbi: în poloneză, ro-
mână, ucraineană, rusă, constată bibliotecara Maria Malițca. 
Așa e legea bunei conviețuiri. Pe scena Casei de cultură din 
sat, de asemenea, răsună cântece în mai multe limbi. 

În primii ani de după război, prin 1945-1947, aproape jumă-
tate din locuitorii Arșiței au emigrat în Polonia și s-au așezat cu 
traiul în orașul Jastrovia. Așa au fost timpurile și regimurile că abia 
în anul 1990 unii dintre ei au venit să-și vadă baștina. Când au 
coborât din autocar, au căzut în genunchi și au sărutat pământul 
pe care au făcut primii paşi în viață, s-au dus imediat la locurile 
unde le-au fost casele, la mormintele rudelor, au băut apă de la 
fântânile din curțile caselor părintești.  Iar seara, ansamblul lor, 
„Wianeczek”, a susținut un concert. Au cântat cântece cu care 
noi am crescut și care răsunau la Arșița cu ortice ocazie. Aceasta 
ne-a dat un imbold și am creat și noi un ansamblu asemănător, și 
tot „Wianeczek”, l-am numit, adică „Cununița”.  

Imediat după aceea, în Polonia a fost inițiat Festivalul 
internațional „Întâlniri bucovinene” și colectivul de la Arșița 
a participat la cea de a doua lui ediție. De atunci invitația la 
acest festival al Întâlnirilor bucovinene înseamnă o mare 
onoare pentru artiștii amatori din Arșița. 

Duminica aceasta, când locuitorii din Pătrăuții de Jos se 
vor duce la biserică, ținând în mâini crenguțe de salcie, cei 
din cătunul Arșița se vor întoarce la casele lor cu pasca sfin-
țită. Odată cu bucuria cauzată de floarea pomilor din livezi 
și de verdeața plăpândă a crângurilor  în sufletele tuturor 
va intra lumina  Învierii Domnului. Doamna Maria Malițca, 
în numele creștinilor catolici de la Arșița, le urează tuturor: 
„Fie ca Învierea Domnului să însemne și o înviere a sufletu-
lui nostru. Pace și sănătate, căci primele cuvinte rostite de 
Mântuitorul după Învierea Sa din morți au fost „Pace vouă”. 

Creștinii ce țin de Biserica Romano-Catolică intră în sărbători mai 
devreme decât ortodocșii. Discuțiile privind unirea celor două 

biserici, ideile ecumenismului au o vechime de secole, dar până ce 
fiecare dintre ele respectă canoanele sale, iar creștinii se strădu-
iesc să îndeplinească voința Domnului – iubește-ți aproapele. Acest 
fenomen se manifestă pe teritoriul Consiliului sătesc Pătrăuții de 
Jos, raionul Storojineț. Iată, duminica ce vine locuitorii cătunului Ar-
șița, polonezi de etnie, vor sărbători Învierea Domnului, pe când cei 
din centrul satului vor respecta regulile stricte ale Săptămânii Pati-
milor. Oamenii din Arșița se vor saluta între ei cu „Hristos a Înviat!” 
– „Adevărat a Înviat!”, iar venind în centru, vor rosti binețea obișnu-
ită „Bună ziua”. Diferența între calendarele catolic și ortodox nu-i 
împiedică să trăiască după legile omeniei, stimei reciproce. Oricum, 
Dumnezeu e unul, iar rugăciunea „Tatăl nostru” are același mesaj 
de-i rostit în poloneză sau română, în ucraineană sau rusă. 

„Credința și iubirea față de Dum-
nezeu să-i facă pe credincioșii din 
fiecare religie făuritori curajoși ai 
înțelegerii și ai iertării, realizatori 
răbdători ai unui dialog interreligios 
rodnic, care să inaugureze o nouă 
eră de dreptate și pace”. (Ioan Paul 
al II-lea) 

„Și noi, bărbați și femei ai celui de-al trei-
lea mileniu, avem nevoie de Tine, Doam-
ne Înviat! Rămâi cu noi acum și până la 
sfârșitul timpurilor. Fă ca progresul mate-
rial al popoarelor să nu umbrească nicio-
dată valorile spirituale care sunt sufletul 
civilizației lor”. (Ioan Paul al II-lea) 

Pagină realizată de Vasile  CARLAȘCIUC  
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Minor violat de niște elevi – poliția 
verifică informația

Poliția verifică informația parvenită acum câteva 
zile cum că în una din școlile din raionul Storojineț 
a avut loc un caz ieșit din comun – niște elevi din 
clasele superioare au comis acțiuni cu caracter se-
xual față de un minor. Au fost identificați deja toți 
participanții la acest caz. În prezent, polițiștii îi inte-
roghează pe elevi pentru a stabili toate circumstan-
țele incidentului, iar victimei i se acordă asistență 
psihologică. Urmează să fie efectuate o serie de 
expertize. Lucrătorii poliției încearcă să stabilească 
circumstanțele, care au dus la acest caz.  

Cronica penală

Bărbat predat poliției  
de concubina sa

O femeie a chemat poliția în legătură cu cearta ce s-a iscat între 
ea și concubinul său în legătură cu substanțele narcotice pe care le 
găsise la bărbat. Incidentul s-a produs în localitatea Volocikove din 
raionul Secureni. Sosind la fața locului și efectuând percheziția cores-
punzătoare, polițiștii au descoperit și au sustras substanțele narcotice. 
A fost demarată o procedură în baza articolului 309 punct 1 al Codului 
Penal al Ucrainei. Sancțiunea articolului respectiv prevede privarea 
de libertate pentru o perioadă de până la trei ani.   

Cuplu de bătrâni bătut cu 
cruzime de niște hoți

Răufăcătorii au sosit la casa omului pe la ora trei noaptea. Ne-
cunoscuții au pătruns în casa unde locuiește un cuplu de bătrâni în 
vârstă de 78 de ani din satul Corovia, raionul Hliboca. Aplicând forța 

fizică, criminalii au pus mâna pe 200 de dolari americani și cinci mii 
de grivne. Cu traume de diferit grad cei doi au fost spitalizați de ur-
gență. Ulterior s-a comunicat că proprietarul casei este fostul rector 
al Universității de Medicină din Cernăuți, Vasyl Pyșak. La căutarea și 
identificarea criminalilor au fost orientate toate subdiviziunile Poliției 
Naționale și altor organe de drept din regiunea Cernăuți. 

A sustras marfă din 
magazin pentru suma de 

două mii grivne
Colaboratorii organelor de drept din ținut au reținut-o pe o femeie 

în vârstă de 36 de ani, care a prădat un magazin din centrul raional 
Storojineț. Hoața a fost descoperită de poliție la câteva ore după ce 
au fost alertate organele de drept. Ea a recunoscut anchetatorilor că a 
furat produse de pe tejghelele unei alimentare din oraș. Femeia a fost 
reținută. Poliția verifică posibila ei complicitate şi la alte cazuri de furt 
de pe teritoriul ținutului. Ea riscă cu închisoare până la trei ani. 

Mama-asasină a fost condamnată
O instanță din regiunea Cernăuți a condam-

nat-o la 1,5 ani de închisoare pe o mamă fără su-
flet, care și-a ucis copilul nou-născut. Teribila și 
tragica întâmplare a avut loc în luna iunie a anului 
2018 în una din localitățile din raionul Zastavna. 
În timpul nașterii femeia a mers în livada din spa-
tele casei. Ea a născut o fetiță cu greutatea de 3 
kilograme 700 grame, fără nici un fel de defecte. 
Mai târziu, cu mâinile proprii a înădușit-o. Feme-
ia a abandonat cadavrul copilului la locul crimei, 
unde a fost găsit mai târziu de lucrătorii poliției. 
Inculpata nu și-a recunoscut în totalitate vina în 
timpul procesului. Totuși, instanța a decis s-o pe-
depsească. Dar, ne întrebăm: oare chiar acesta 
este prețul vieții unui îngeraș? Oare are dreptul 
această femeie fără suflet să audă în viitor cu-
vântul „mamă”?   

Cinci ani de detenție pentru 
asasinarea propriei mame

O instanță judiciară din raionul 
Hotin l-a condamnat pe un bărbat, 
care a bătut-o de moarte pe pro-
pria sa mamă în vârstă de 70 de 
ani. Anchetatorii au stabilit că în 
octombrie anul trecut bărbatul, în 
vârstă de 45 de ani, în timpul unui 
conflict cu mamă-sa, i-a aplicat 
mai mult de zece lovituri peste cap. 
Femeia a fost adusă de urgență la 
secția de reanimare și terapie in-
tensivă de la Spitalul raional din 
Hotin, însă medicii nu au putut face 
nimic – la scurt timp femeia și-a dat 
sufletul. Bărbatul a fost reținut de 
poliție și predat organelor judiciare, 
care l-au găsit vinovat de moartea 
propriei mame. El a fost condam-
nat la cinci ani de detenție.  

Tentativă de răpire 
a unui copil la Cernăuți

Un bărbat necunoscut a în-
cercat să răpească, duminică 
la amiază, un băiat de 10 ani, în 
timp ce acesta se întorcea aca-

să de la magazin. Cazul a avut loc 
pe strada Pryvokzalina din raionul 
Sadagura al centrului regional, 
scrie în rețelele de socializare 

Oksana Melenko, locuitoa-
re a orașului Cernăuți. Ea 
mai informează că mama 
copilului a depus o plânge-
re la poliție. Într-o postare 
pe Facebook, femeia  face 
un apel către toți părinții, 
îndemnându-i să aibă mare 
grijă de odraslele lor. Un 
bărbat robust, cu o cicatri-
ce pe față, a ieșit dintr-un 
Jeep de culoare neagră, 
fără numere de înmatricu-
lare, și a încercat să tragă 
cu forța copilul în mașină. 
Slavă Domnului, copilul a 
reușit să fugă. Este greu să 
descrii starea psihologică a 
copilului. Mama minorului a 

depus o plângere la poliție. Să fim 
precauți și să-i avertizăm pe copi-
ii noștri despre acest pericol, mai 
scrie Oksana Melenko.

  Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI
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Tradiții și obiceiuri de Duminica Floriilor
În duminica a şasea din Postul 

Paştelui, cunoscută în popor şi ca 
Duminica Floriilor, Biserica Orto-
doxă sărbătoreşte intrarea trium-
fală a lui Iisus Hristos în Ierusalim. 
Floriile deschid săptămâna cea 
mai importantă pentru pregătirile 
de Paşte, aşa-numita Săptămână 
Mare, după cele 40 de zile de post.

De Florii se mănâncă peşte, 
fiind a doua dezlegare din Postul 
Paştelui, după cea din ziua Bunei 
Vestiri.

Duminica Floriilor este pre-
cedată de Sâmbăta lui Lazăr. În 
această zi, Iisus Hristos îşi arată 
din nou minunile, înviindu-l pe 
Lazăr, la patru zile de la moarte. 
Învierea lui Lazăr este simbolul 
învierii viitoare a neamului ome-
nesc. După această minune, 
mulţimile strânse la porţile cetă-
ţii l-au întâmpinat cu flori şi l-au 
aclamat pe Mântuitor, la intrarea 
în Ierusalim.

Sâmbăta din ajunul Floriilor 
este cunoscută şi ca Moşii de Flo-
rii, când se fac pomeniri pentru 
sufletul rudelor decedate.

Ortodocşii sărbătoresc ziua 
de Florii ca pe una de bucurie, 

dar cu înţelegerea faptului că 
zilele ce urmează, din Săptă-
mâna Mare, sunt zile ale triste-
ţii.

După modelul mulţimii din 
cetatea Ierusalimului care l-a 
întâmpinat pe Mântuitor cu 
frunze de palmier, Biserica Or-
todoxă a rânduit ca, după să-
vârşirea Sfintei Liturghii, să se 
sfinţească ramurile de salcie 
aduse de credincioşi. Aceste 
ramuri sfinţite se păstrează 
peste an, fiind folosite cu cre-
dinţă la tămăduirea diferitelor 
boli. Oamenii obişnuiesc şi să 
înfigă aceste ramuri în stratu-
rile proaspăt semănate, să le 
pună în hrana animalelor sau 
să le aşeze pe morminte. Ra-
murile verzi simbolizează cas-
titatea, dar şi renaşterea ve-
getaţiei, amintind totodată de 
ramurile cu care a fost întâm-
pinat Iisus la intrarea în Ierusa-
lim, în această zi.

Duminica Floriilor este şi un 
prilej de a-i sărbători pe cei care 
poartă nume de flori, cum ar fi 
Florin, Viorel, Viorica, Brânduşa, 
Lăcrămioara ori Margareta.

Creștinii ortodocși prăznuiesc, duminică, Floriile, cea mai 
importantă sărbătoare care vestește Paștele, rememo-

rând intrarea lui Iisus în Ierusalim, unde a fost aclamat de 
locuitorii orașului și întâmpinat cu frunze de palmier, și fiind 
totodată sărbătoarea celor care poartă nume de flori.

Obiceiuri și tradiții de Florii
De Florii, atenţia comunităţii tradiţionale 

era îndreptată, pe lângă sărbătoarea religi-
oasă, către renaşterea vegetaţiei. De fapt, 
denumirea populară a sărbătorii vine de 
la zeiţa romană a florilor, Flora, peste care 
creştinii au suprapus sărbătoarea intrării 
Domnului în Ierusalim. Astfel, pe lângă săr-
bătoarea creştină a intrării Mântuitorului în 
Ierusalim, au apărut şi nenumărate obiceiuri 
şi tradiţii, atât în mediul rural, cât şi în cel 
urban.

* De exemplu, de Florii se obişnuieşte 
să se facă „de ursită", astfel că fetele aflau, 

prin diverse procedee, dacă se vor căsători 
sau nu în acel an. 

* Tot de Florii, mărţişorul purtat până în 
această zi se pune pe ramurile unui pom în-
florit sau pe un măceş, iar zestrea se scoate 
din casă, pentru aerisire.

* În sâmbăta Floriilor, femeile din unele 
zone aduc ofrandă de pomenire a morţilor, 
împărţind plăcinte de post.

* De asemenea, exista obiceiul ca pă-
rinţii să-i lovească pe copii cu nuieluşa de 
salcie când veneau de la biserică, pentru a 
creşte sănătoşi şi înţelepţi.

Masă cu pește pentru Duminica Floriilor

Salată de cartofi 
cu pește afumat

Ingrediente: 1 scrumbie afumată, 3 
cartofi fierţi în coajă, 1 măr, usturoi, măsline, 
mărar tocat mărunt, 3 linguri cu ulei.

Preparare. Cartofii fierţi se curăţă 
de coajă, se taie felii subţiri şi se stro-
pesc cu ulei cât sunt calzi. Se amestecă 
cu scrumbia spălată şi curăţată de oase, 
mărul curăţat de coajă şi tăiat cubuleţe, 
usturoi tocat, după gust. Se amestecă 
încet, se garniseşte cu măsline şi se 
presară mărar tocat. Se serveşte proas-
pătă.

 
Sardele cu ceapă 
și pătrunjel tocat

Ingrediente: 1 cutie cu sardele ma-
rinate (conservă), 1 salată verde, pătrunjel 

tocat, 1 ceapă sau 4-5 fire de ceapă verde, 
1/2 lămâie, legume de sezon.

Preparare. Se scot sardelele din con-
servă, se spală cu apă călduţă şi se curăţă 
de oase. Se desfac în două şi se stropesc 
cu lămâie. Se spală salata frunză cu frunză, 
se aşează circular în vase mici, apoi se pun 
sardelele amestecate cu ceapa tocată fin. 
Peste amestecul de peşte şi ceapă se pre-
sară verdeaţa tocată. Se serveşte totul ca 
aperitiv alături de felii de legume de sezon 
timpurii. 

 Pârjoale de pește în 
sos de roșii 

Ingrediente: 1 kg peşte congelat 
fără oase, sare, 3 cepe, 2 linguri cu piure de 
cartofi, piper măcinat, 3 cartofi, 1/2 lămâie, 
1 ceaşcă mare cu ulei, pesmet, boia dulce.

Preparare.  Din peştele curăţat de 
solzi şi de oase şi pe jumătate decongelat, 
dat prin maşina de tocat, o ceapă tocată 
mărunt, sare şi piper măcinat, se prepară 
un amestec omogen care se îngroaşă cu 
2 linguri piure de cartofi şi se fac pârjoale 
care se trec prin pesmet şi se prăjesc în 
ulei fierbinte. Se scot şi se păstrează pe o 
farfurie, acoperită cu multe şerveţele sau 
cu hârtie absorbantă. Cartofii se curăţă de 

coajă, se taie rondele şi se pun cu două 
cepe tăiate peştişori să se prăjească în 
uleiul rămas de la pârjoale. Se înmoaie 
uşor, se adaugă o cană de apă caldă şi 
sare şi se acoperă cratiţa. Se fierb încet, 
se adaugă o linguriţă de boia dulce de ar-
dei, până când cartofii sunt gata. Se pun 
pârjoalele în cartofi, se lasă să clocotească 
zece minute împreună şi se serveşte totul 
cald, cu zeamă de lămâie stoarsă peste 
pârjoale. 

Pilaf cu pește sărat 
Ingrediente: 0,5 kg peşte sărat, 1 

ceapă, 1 ceaşcă de ulei, 1 ceaşcă de orez, 
piper boabe, 2 păhărele de vin alb, 2 linguri 
de oţet.

Preparare.  Se alege orezul, se spa-
lă şi se căleşte în ulei fierbinte. Se adaugă 
apă caldă şi se pune cratiţa la foc să fiarbă 
pe o tablă groasă, ca să nu se prindă ore-
zul. Separat se căleşte o ceapă în câteva 
linguri cu ulei, până devine transparentă, 

apoi se stinge cu un pahar de vin alb. Se 
adaugă boabe de piper şi se lasă sosul să 
fiarbă încet. Peştele, curăţat şi desărat câ-
teva ore în apă cu oţet, se curăţă de oase 
şi se pune, fără cap, să fiarbă în sosul de 

ceapă. Când orezul este aproape fiert (ore-
zul fierbe o jumătate de oră la foc mic), se 
adaugă sosul împreună cu peştele şi se 
mai lasă să fiarbă puţin. Se serveşte cald 
sau rece.

Crap la cuptor 
cu sos de vin 

Ingrediente: 1 crap fără cap, 1 ceş-
cuţă de ulei, 1 pahar cu vin alb, sare, piper 
boabe, lămâie.

Preparare. Se curăţă peştele, se 
crestează în câteva locuri pe spate, se să-
rează şi se lasă să stea o jumătate de oră 
înainte de a-l pune în tavă. Se prepară un 
sos din: 1 ceaşcă de apă caldă, 1 lingură 
de bulion, usturoi curăţat şi tăiat mărunt, 
vin, sare şi piper boabe sau măcinat. Peş-
tele se aşează într-o formă, se acoperă 
cu sosul preparat şi se introduce în cuptor 
pentru o oră. Se serveşte cald, stropit cu 
zeamă de lămâie, cu garnitură de cartofi 
fierţi.

Sărbători fericite!

În Duminica Floriilor este dezlegare la peşte. Vă propunem câteva reţete de bucate gustoase cu peşte

Rubrică susținută de Tatiana CARLAȘCIUC
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Arta condamnă războiul 

La inaugurarea expoziției, președinte-
le Societății pentru Cultura Românească 
„Mihai Eminescu”,  domnul Vasile Bâcu, a 
menționat că arta întotdeauna a condam-
nat războiul, iar reproducerile aduse de la 
Iași întregesc această idee prin faptul că 
alături de ele se află lucrările unui partici-
pant la Operațiunea antiteroristă din Estul 
Ucrainei, Igor Kaliiciuk, care a fost rănit. 
Subiectele acuarelelor sale sunt pașnice, 
cu vederi din Odesa și România, unde s-a 
tratat, și a dorit să le expună la sediul so-
cietăților național-culturale românești din 
Cernăuți. 

Criticul de artă, Ioan Răducea, a amintit 
că bunicul său, în Primul Război Mondial, 
a participat la vestita luptă de la Mărășești,  
și, prin urmare, prezenta expoziție, pe care 
a văzut-o integral la Iași, îi este apropiată 
sufletului. 

– În 1917, Marele Cartier General a avut 
o inițiativă a comandamentului oștirii româ-
ne, care a dispus ca viețile unor artiști să 
nu se irosească în luptele pe front, ci să se 
valorifice capacitatea lor artistică. Lor li s-a 
încredințat misiunea de a surprinde realită-
țile războiului, realitatea românilor într-un 
moment crispat al existenței lor, a explicat 
domnul Ioan Răducea apariția unor astfel 
de opere de artă. 

Profesorul Teodor Hașegan a venit nu 
numai cu intenția de a expune la Cernăuți 
reproducerile lucrărilor oamenilor de artă 
români pe tema Primului Război Mondial, ci 
și cu dorința de a le lăsa pentru totdeauna la 
dispoziția Societății „Mihai Eminescu”, care, 
la rândul ei, poate organiza expoziții mobile 
în satele românești din regiune. Președinte-
le ei,  dl Vasile Bâcu, a și anunțat primul do-
ritor de a primi aceste lucrări. Este vorba de 

directorul Muzeului  „Maximilian Hacman” 
din Oprișeni și directorul școlii din această 
localitate hliboceană,  dl Nicolae Bodnariuc. 

Și-a exprimat impresiile în urma vizi-
onării expoziției domnul Dorin Misichevici 
din Budeneț, și el nepotul unui participant 
la Primul Război Mondial, care a accentuat 

că bunelul său până la sfârșitul vieții sale 
i-a blestemat pe instigatorii acestei confla-
grații. Pacea este valoarea supremă și de 
ia trebuie să țină cont conducătorii actuali ai 
statelor europene. 

Foto Nicolae HAUCA 

La Casa Națională a Românilor din centrul Cer-
năuțiului a fost vernisată expoziția de lucrări 

ale pictorilor și sculptorilor români, participanți 
la Primul Război Mondial. Reproducerile (circa 30 
de lucrări xeroxate) au fost aduse de profesorul 
doctor Teodor Hașegan și scriitorul, criticul de 
artă, Ioan Răducea de la Iași. La eveniment a fost 
prezent Ionel Ivan, ministru-consilier la Consula-
tul General al României la Cernăuți. 

Cuminecarea lui 
Myhailo Brozinski 

în ucraineană și română 

Myhailo Brozinski, care și-a început calea 
în jurnalistică în raionul său de baștină – Se-
cureni și a încheiat-o la Audiovizualul „Bucovi-
na”, este autorul mai multor volume de publi-
cistică, proză și poezie. Colegii săi de breaslă 
au menționat și menționează  (căci Myhailo 
Brozinski continuă să trudească pe ogorul li-
terelor ucrainene și după pensionare) devo-
tamentul și responsabilitatea lui față de fraza 
așternută pe hârtie. El știe să-i dea cuvântului 
strălucirea și profunzimea lui firească. La fel 
de profundă,  cu metaforă coloristică, încer-
cată la tensiunea celor mai înalte sentimente, 
este și lirica lui Myhailo Brozinski.  

Cu un an în urmă în șpalturile  săptămâna-
lului „Libertatea  Cuvântului” a fost inclus un 
ciclu de poezii de Myhailo Brozinski în versi-
unea românească de Mircea Lutic. Excelen-
tul traducător, Mircea Lutic, lucrează cu texte 
originale de înaltă ținută artistică, prin urmare 

alegerea versurilor lui Myhailo Brozinski n-a 
fost întâmplătoare.  Și iată că recent, de sub 
auspiciile Editurii cernăuțene „Misto” a văzut 
lumina tiparului volumul bilingv ucraineano-ro-
mân „Cuminecare”, semnat de Myhailo Bro-
zinski, iar traducerea versurilor în română 
aparținându-i lui Mircea Lutic. Titlul ucrainean 
„Spovidi” putea fi tradus în românește cu alte 
cuvinte – „mărturisire”, „spovedanie”, însă tra-
ducătorul a ales termenul cu profundă nuanță 
evanghelică (de altfel folosit foarte des în poe-
zia cu mesaj religios) „cuminecare”. Traducă-
torul a sesizat foarte bine starea spirituală a 
confratelui său de condei ucrainean,  care prin 
cuvântul poetic se împărtășește în fața altaru-
lui propriei conștiințe. 

Săptămâna trecută, la Biblioteca de pe Bule-
vardul Independenței din Cernăuți a avut loc lan-
sarea cărții lui Myhailo Brozinski „Cuminecare”. 
Ea s-a desfășurat cu genericul „Unire de graiuri 
– unire de inimi”.

Alături de autor au fost traducătorul Mircea 
Lutic, scriitori cernăuțeni, precum și elevi de la 
Gimnaziul nr. 6 „Alexandru cel Bun”, care au re-
citat poezii de Myhailo Brozinski în limbile ucrai-
neană şi română. 

– Aceasta a fost o mare sărbătoare pentru 
mine, a recunoscut autorul cărții, Myhailo Bro-
zinski. Mă bucur că această plachetă de versuri, 
care este 
o mărturie 
la steaua 
des t inu lu i 
a apărut și 
în limba ro-
mână, lim-
bă pe care 
o știa și o 
vorbea tatăl 
meu. Astfel 
există po-
s ib i l i ta tea 
p r o p a g ă -
rii creației 
mele poeti-
ce modeste 
în rândurile 
români lor, 
întărind re-
lațiile noas-
tre de prie-
tenie.  

„Cu cântecul lui Doga 
se poate trăi și visa”

Astfel a caracterizat creația ilustrului compozitor din Moldo-
va, Eugen Doga, regretatul poet Grigore Vieru.  Cartea despre 
creația lui Eugen Doga „ABCDOGA”, cu subtitlul „Un Destin în 
Do major”, scrisă de criticul de artă, Larisa Turea, a fost lansată 
zilele acestea în cadrul „Salonului Internațional de Carte” de la 
Chișinău, unul dintre cele mai importante evenimente culturale 
ce au loc în ultimii ani în Republica Moldova. După cum remarcă 
ziarista Luminița Dumbrăveanu, autoarea Larisa Turea și-a apre-
ciat astfel lucrarea: „O carte care încearcă să-l prezinte pe Eu-
gen Doga aşa cum este el, pentru că este un Cosmos, o planetă, 
este prezentat Doga compozitorul, dar şi Doga gânditorul, omul 
de teatru, omul cel de toate zilele. Este prezentată şi generaţia 
Doga trecută prin grele încercări, dar care şi-a păstrat dragostea 
de viaţă, care ne cam lipseşte acum şi vine Doga să ne ajute să 
recucerim această dragoste de viaţă şi iubire de oameni”. 

Compozitorul Eugen Doga, fiind prezent la eveniment, a recu-
noscut: „Eu i-aş zice cărţii „Un destin în curcubeu”, fiindcă Do ma-
jor pentru muzică este curcubeul, are toate culorile luminii, în Do 
major sunt toate nuanţele muzicii. Îi mulţumesc Larisei Turea că mi-a 
adus această sărbătoare în suflet, vă rog să citiţi cartea, e frumoasă, 
o să aflaţi multe, în afară de bârfele de nu ştiu unde, este un adevăr, 
o dragoste, o atitudine foarte cinstită”. 

Este regretabil faptul că asemenea cărți nu ajung și la admiratorii 
talentului lui Eugen Doga din ținutul bucovinean. 

Pagină realizată de  Vasile CARLAŞCIUC
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• Exclusiv 

Tudor ȚOPA: „Am avut marea fericire să cânt cântece 
pe versurile lui Grigore Vieru”

– Să pornim de la casa părintească, de acolo de 
unde începe drumul în viață a fiecăruia dintre noi. 

– Am fost în familie unsprezece copii, dintre care doi 
au decedat încă pe timpul războiului, pe timpul foametei. 
Eu când am venit pe lume eram numai nouă. Vin de la 
Nisporeni, am absolvit  Academia de arte „Ștefan Neaga”, 
fără frecvenţă, îmi place să cânt de mic și aș vrea să ajung 
și la Cernăuți, printre acei care suntem așteptați acolo. 

– În Ucraina ați avut concerte? 
– Am fost în regiunea Odesa, în două sate din raionul Chilia. 
– Cine sunt autorii preferați ai Dumneavoastră? 
– Am avut marea fericire să cânt cântece pe versurile 

lui Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi, Pavel Bechetov – un 

textier foarte bun. Acum îmi scrie Ianuș Țurcanu, autorul cân-
tecelor „Fata tatei”, „Ochii tăi” și al multor altor melodii. Mi-a 
scris muzică Gheorghe Mustea, Oleg Baraliuc, chiar și Anatol 
Chiriac – este vorba de cântecul „Păstrează sufletul curat”. 
„Păstrează sufletul curat,/ Așa ca roua, ca lumina./ Să nu-l 
atingă neîncetat/ Indiferența și rutina…”. Dacă vin la Cernăuți, 
vă cânt mai mult. În ultimul timp lucrez cu tinerii Oleg Baraliuc,  
Alexandru Udovicenco – băieți cu potențial și formă. 

– Ce ne puteți spune des-
pre evoluările în România? 

– În România ajungem cel 
mult până la Iași și revenim în 
Moldova. 

– Care sunt piesele cele 
mai preferate? Or, un artist 
oricum are anumite piese la 
care ține cel mai mult.  

– Consider acele, pe care le 
doresc cel mai mult spectatorii 
– „Veniți acasă”, „Fata tatei”, pe 
care le interpretez foarte des. 
Chiar dacă mă prezint cu un re-
pertoriu nou, oamenii doresc să 
asculte ceva din cântecele mele 
mai vechi – „Antonela”, „Lacri-
mă amară”, să zicem. 

– Cui îi este recunoscător 
în viață Gheorghe Țopa? 

– Îi sunt foarte recunoscător lui 
Mihai Dolgan. El a fost primul care 
a crezut în mine, i-am plăcut și 
m-a invitat în Formația „Contem-
poranul”, apoi s-a revenit la denu-
mirea veche „Noroc”. Deci, Mihai 
Dolgan este acela, care mi-a dat 

aripi. Apoi am avut marea fericire să lucrez cu Petre Teodo-
rovici, autorul șlagărului „Melancolie”, pe care îl interpretează 
Sofia Rotaru. Petre Teodorovici mi-a încredințat mie cântecele 
„Veniți acasă”, „Te iubesc, popor român” și multe altele. 

– Ce le doriți adoratorilor talentului Dumneavoastră 
din Ucraina? 

– În primul rând, sănătate la toți și speranță că ne vom 
întâlni. 

Multe cântece din reperto-
riul interpretului Gheorghe 

Ţopa din Republica Moldova 
sunt îndrăgite și de românii din 
regiunea Cernăuți. Tinerii me-
lomani bucovineni îi urmăresc 
creația și, firește, doresc să-l 
aplaude și în una din sălile de 
concert din Cernăuți. De altfel, 
și Gheorghe Ţopa visează la un 
turneu în „dulcea Bucovină”. 
Despre aceasta s-a destăinu-
it în interviul acordat colegei 
noastre, Carolina JITARU. 

„Șezătoare” la Horecea pentru oaspeți dragi din România

După cum a menționat doamna Eugenia Facas, directoarea Școlii de la Horecea, în 
urma realizării unor astfel de proiecte nu este prevăzut nici un câștig financiar. 

– Ne îmbogățim spiritualicește, a accentuat dumneaei. Anul trecut, la semnarea acordului 
de colaborare, la Deva s-a deplasat o delegație de cadre didactice de la Școala din Horecea. 
Următoarea vizită va fi întreprinsă la vară și vom lua cu noi și zece dintre cei mai buni elevi. 

Și iată că la începutul săptămânii curente, Școala nr. 13 a primit o delegație numeroasă 
de la Deva, majoritatea membrilor ei fiind profesori de la Liceul cu profil sportiv din acest 
oraș, precum și de la Inspectoratul școlar al județului Hunedoara.

– Proiectul acesta a început cu un an de zile în urmă, când am primit vizita dragilor noș-
tri colegi de la această școală. Acolo am pus bazele unui parteneriat solid pentru trei ani. 

Programul lui prevede schimbul de bune practici. Dorim ca ai 
noștri copii din Transilvania să cunoască mai bine ținuturile 
Ucrainei, să schimbe cu colegii lor impresii de călătorie, să 
facă proiecte în comun, iar comunitățile noastre din Hunedoa-
ra și Cernăuți să fie înrudite datorită copiilor. 

Cele trei zile de aflare a oaspeților din Deva în nordul 
Bucovinei le-a adus impresii de neuitat, ei efectuând călăto-
rii prin orașul tinereții lui Eminescu, la Mănăstirea Înălțarea 
Domnului din Bănceni și asistând la o șezătoare tradițională 
românească, înscenată de elevii de la Școala medie incom-
pletă nr.13. 

– Ecoul pașilor pe care i-au făcut colegii noștri de aici spre 
Hunedoara, spre Deva se concretizează prin sosirea noastră 
la Cernăuți, la această școală minunată. Trebuie să ne îm-
părtășim experiența, ca românismul să existe, ne-a mărturisit 
domnul Marinică Pârvănescu, profesor la Liceul din Deva. 

Într-adevăr, acordul de colaborare prevede nu  numai ac-
țiuni festive, ci și discutarea problemelor de instruire și edu-
cație a elevilor, probleme comune pentru școlile din ambele 
țări, schimburi de experiență în această privință. Concluzia 
cu care oaspeții au plecat în România este unanimă: copiii 
din suburbia Horecea a Cernăuțiului țin sincer la limba lor 
maternă și la tradițiile populare. 

În ultimii ani tot mai multe școli de cultură ge-
nerală din regiunea Cernăuți colaborează cu 

instituții de învățământ din România. Nu face 
excepție în această privință nici Școala medie in-
completă  nr. 13 cu limba română de predare din 
suburbia Cernăuțiului – Horecea. Sunt mai vechi 
relațiile ei cu școli din Moldovița și Dumbrăvița. 
Iar anul trecut, tot în luna aprilie, la Deva a fost 
semnat acordul de colaborare cu Liceul de profil 
sportiv de acolo. Această instituție este vestită 
prin faptul că, pe timpuri, acolo a învățat Nadia 
Comăneci, deținătoarea a cinci medalii de aur 
olimpice, mândria României la gimnastică spor-
tivă. Inițiatoarea acestei colaborări este doamna 
Ionela Dorina Râmbu, profesoară de română, care 
înainte de aceasta, în componența unei delegații, 
a vizitat și Școala nr.13. 

Pagină realizată de Vasile CARLAŞCIUC
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Liga I la fotbal 
a regiunii Cernăuți

Rezultate
Volcineții Vechi – FC Ceahor – 2:2 
FC Fazenda (Jucika) – TOM. Studio – 0:1 
FC Molodia – USK Dovbuș – 3:1
FC Toporivți – Stănești – 1:1 
FC Tereblecea – FC Hliboca – 3:1

Victorie în deplasare 
pentru FC Bucovina

FC Bucovina s-a impus în de-
plasare în fața liderei clasamentu-
lui Ligii a II-a FC Polisia (Jytomyr) 
cu scorul de 1:0. Unicul gol al 
partidei a fost marcat în minutul  
81 al reprizei secunde de către 

Oleksandr Jumyga. FC Bucovina 
continuă să rămână pe ultimul loc 
în clasamentul general al Ligii a 
II-a cu 16 puncte la activ. Vineri 
echipa cernăuțeană va dispune 
de  echipa Veres (Rivne).

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN

Cu bicicleta 
la serviciu
Marți, 16 aprilie, cernăuțenii 

s-au alăturat acțiunii naționale 
„Cu bicicleta la serviciu”. Sco-
pul acestei campanii a fost  de 
a încuraja mersul pe bicicletă 
ca modalitate de transport spre 
serviciu. Potrivit organizatorilor, 
Agenția bucovineană de dez-
voltare regională şi-a propus 
ca scop conștientizarea cetăţe-
nilor că într-un oraș relativ mic 
ca Cernăuțiul, unde numărul de 
mașini este mare, este important 
să învățăm să mergem la servi-
ciu pe bicicletă, pentru a proteja 
mediul.

Turneu de volei 
la Noua Suliță
La Noua Suliță a avut loc turneul de 

volei feminin dedicat memoriei regre-
tatului director al Colegiului medical, 
Ilie Ieftimie. Potrivit rezultatelor finale, 
pe primul loc s-a clasat echipa de fete 
de la Universitatea Națională „Iuri Fe-
dkovyci” din Cernăuți „Bukovynka”. Lo-
cul doi i-a revenit echipei  „Kolos” din 
Noua Suliță,  iar pe locul  trei s-a clasat 
echipa „Kolos” din Dunaivți, regiunea 
Hmelnițki.

Superliga regiunii 
Cernăuți la fotbal

Rezultate
Sadagura „Radent” – FC Șkval – 1:2 
FC Voloca – FC  Mahala – 2:2 
Spicul de Aur (Stroești) – Stăneștii de Jos – 3:0
FC Noua Suliță – FC Universytet – 2:4
FC Dnister (Novodnistrovsk) – FC Nepolokivți – 1:3

Spartachiada regională la volei feminin
La Târnauca (raionul Herța) 

s-a desfășurat Spartachiada re-
gională la volei feminin între echi-
pele școlare. Echipa de fete de la 

Școala din Diachivți, antrenată de 
Vitalie Tutunaru, a cucerit medalia 
de bronz a competiției. Pe primul 
loc s-a clasat echipa din Putila, iar 

pe locul doi – sportivele din Secu-
reni.

Box. Stepan Grecul reprezintă Ucraina la Tbilisi
Pugilistul bucovinean, Stepan Grecul (categoria 

81 kg) reprezintă Ucraina la cea de a III-a ediție a  
Turneului internațional de box „David Kvaciadze”, 

care se desfășoară în perioada 15-21 aprilie la Tbi-
lisi. Lotul național al Ucrainei este format din 10 bo-
xeri.
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Un om observă că vecinul său se ceartă cu so-
ția, iar odată cu înserarea acesta se retrage în graj-
dul cu animale. Într-o zi înainte de duminică îl vede 
pe acesta și se interesează:

- Ce mai faci, măi vecine?
- Ia am tăiat porcul și mă duc să-l grijesc.
- Bine măi frate, dar la noapte cu cine o să dormi?

☼ ☼ ☼
Soţia îi trimite bărbatului un SMS cu următorul 

conținut: „Toate ferestrele sunt îngheţate, nu se mai 
deschide nici una”.

Soţul îi scrie înapoi:
„Toarnă multă apă caldă şi bate uşor cu un cio-

can pe rame”.
Soţia revine: „Acum calculatorul a murit de tot”.

☼ ☼ ☼
Soţia îi zice soțului:
- Dacă mă mai superi în continuare, o să mă 

duc la cursuri de „Cum să fii o scorpie”!
Soțul:
- În calitate de profesoară?!

☼ ☼ ☼
Iese un student de la examen. Colegii la el cu-

rioși:
- Ei, cum a fost la examen? Întrebările au fost 

ușoare, te-ai descurcat?
- Nu am avut probleme cu întrebările. Răspun-

surile m-au cam enervat. Dar mi-a zis profesorul că 
mă așteaptă la toamnă să vin în vizită.

☼ ☼ ☼
Un pescar se duce pe gheață, face o copcă și 

își așează undițele. Din înălțimi se aude o voce pu-
ternică:

- Aici nu este pește!
Se uită omul în stânga, se uită în dreapta – ni-

meni. Se duce mai departe, face altă copcă și se 
pune la pescuit. Vocea se aude din nou, dar de data 
aceasta mai tare:

- Nu auzi că aici nu este pește?!
Se uită omul în sus mirat:
- Doamne, Tu ești? Tu îmi vorbești?
- Eu sunt directorul patinoarului. 

☼ ☼ ☼
De ziua soacrei, ginerele se prezintă cu un pa-

cheţel într-o mână şi cu o puşcă în cealaltă. 
- La mulţi ani, mamă soacră! Ţi-am adus o pere-

che de cercei de aur, spune acesta din prag. 
- Mulţumesc, dragă ginerică. Dar cu puşca ce 

vrei să faci? 
- Păi, mă gândeam că odată ce ai cercei atât de 

frumoși, ai nevoie și de găuri în urechi. 
☼ ☼ ☼

La sfârşitul anului şcolar fiul îi spune mamei 
sale: 

- Mamă, eşti o femeie norocoasă! 
După care maică-sa îl întreabă: 
- De ce, fiule?  
Acesta îi răspunde: 
- Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul 

acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!
☼ ☼ ☼

O doamnă vine speriată la vecina ei și din prag 
începe:

- Măi Ileană, mi-ai lăudat mult secția unde lu-
crezi ca asistentă medicală, dar oricum la acel spi-
tal nu mă duc să mă tratez.

- De ce? – o întreabă vecina mirată.
- Am fost azi și nici nu am intrat în spital. Am 

văzut la intrare un anunț cu următorul conținut: 
”Atenție! Generația, care a cumpărat diplome, a 
fost plasată deja în câmpul muncii”. De spaimă am 
fugit acasă, chiar și boala mi-a trecut.

☼ ☼ ☼
- Ionele, de ce-ai lipsit ieri de la școală?
-  A murit bunicul, doamnă profesoară.
- De ce minți, Ioane?! – se răstește profesoara. 

Azi în drum spre școală l-am văzut pe bunicul tău 
sprijinit la balcon.

- Nu mint, doamnă profesoară. L-a sprijinit tata 
acolo pentru că azi e zi de pensie.

☼ ☼ ☼
Soția se uită în oglindă. La un moment dat în-

cepe să ofteze și-l întreabă pe bărbatu-său, care 
citea un ziar:

- Scumpule, mă văd aici bătrână, grasă și urâtă. 
Oare ce am?

Soțul pe un ton indiferent:
- Dreptate.

Nicu cel blând și răsplata soției

Nicu, eroul povestirii de mai jos, a crescut plutind pe valu-
rile dragostei și înțelepciunii bunicilor. Tatăl său s-a prăpădit 
de tânăr undeva pe la câștig prin Rusia, iar mamă-sa, rămasă 
văduvă cu cei trei copii, l-a jelit un an, numai ea știe cum de 
se mira satul întreg, și s-a măritat după o fostă dragoste din 
tinerețe. Pe Rita, fiica mijlocie, și pe mezinul Dinu, i-a luat 
cu sine în casa noului său bărbat, iar Nicu, care era mâna 
dreaptă a bunicului în toate celea, s-a opus până la urmă și a 
ținut-o morțiș că rămâne să trăiască cu bunii. Nu a rupt nicio-
dată legăturile cu mama, cu fratele și cu sora, ba se împăca 
de minune și cu Vasile, cel pe care mama și l-a luat de bărbat. 
Bunicii, mai trecuți în vârstă și înțelepți din fire, l-au înconjurat 
cu toată dragostea pe „sprijinul și nădejdea lor”. Așa că Nicu 
a avut parte de toate ce și le-a dorit, dar a fost și un nepot cu-
minte și ascultător. Niciodată nu le-a ieșit din vorbă bunicilor. 
Anul împrejur era alături de ei la muncile câmpului. Nu întâr-
zia nicicând atunci când fratele și sora, sau mama îi cereau o 
mână de ajutor. Bunicii îl vedeau un om mare în gospodăria 
agricolă în care munceau și de mic copil l-au îndrumat să 
meargă la studii la vreun Institut cu profil agricol.

– Iată, vei termina studiile și vei veni în locul președintelui 
nostru că mâine-poimâine se duce la pensie. Ar trebui să-l 
înlocuiască cineva. De ce să nu fii tu acela?

Când s-a făcut mare, Nicu și-a ales o altă cale. Încă din 
anii de școală a prins o dragoste aparte pentru tehnică și a 
decis să facă inginerie la o Universitate din capitala Moldovei. 
În timpul studiilor a întâlnit-o pe Gabriela, care era cu vreo 
trei ani mai mare decât el și reușise să treacă printr-o că-
sătorie eșuată. Părinții și bunicii s-au împotrivit acelor relații. 
Nicu, însă, a ținut-o pe-a lui până la urmă. Nu a fost nicioda-
tă adeptul vreunor prejudecăți, nu era deprins să trăiască cu 
trecutul, cu atât mai mult al cuiva, și totdeauna considera că 
ceea ce a fost în trecut nu mai are nici un sens și că omul 
trebuie să-și trăiască viața alături de omul drag „acum și aici”. 
Și atunci când a venit cazul să aleagă între opțiunea părinților 
și Gabriela, Nicu a ales-o pe ea – pe fata cu un zâmbet plin 
de vrajă și cu ochii albaștri. Îi amintea ea ceva de Angelica, de 
care fusese îndrăgostit în anii de școală și după care a rămas 
cu inima friptă atunci când s-a măritat după un student de la 
medicină din Cernăuți și a plecat împreună cu el într-o țară 
îndepărtată. Așadar, era gata să-i ierte Gabrielei orice – atât 
de mare era dragostea lui pentru această ființă. Când a ter-
minat anul patru de facultate a reușit să-i convingă pe ai săi 
s-o accepte cu tot cu trecutul ei de „femeie măritată”. Într-un 
sfârșit, bunicii și mama i-au binecuvântat pe cei doi tineri. Așa 
au pornit Nicu și Gabriela cu dreptul în viață, așa au trecut 
în pace și bună înțelegere vreo patru ani. Gabriela lucra la o 
fabrică de cofetărie din Cernăuți, iar Nicu, după facultate, a 
fost și el angajat la o firmă de tehnică computerizată. Într-o zi 

de vară, pe care bărbatul și-o amintește și acum și regretă că 
în acea zi a fost la serviciu, avea să iasă la iveală un moment 
nu chiar plăcut din biografia și trecutul soției sale. Proprietarul 
firmei la care lucra, a decis să-și vândă afacerea și să plece 
cu traiul peste hotare. Noul director a început să măture, cum 
se spune, cu o mătură nouă, refăcând, practic statele. Doar 
câțiva colaboratori, cei mai profesioniști, între care și Nicu, au 
rămas să lucreze mai departe. Cu firea-i blândă de om supus 
și ascultător a câștigat chiar din prima zi simpatia noului șef. 
Acesta era cu doar șase ani mai în vârstă. A încercat de câte-
va ori să-i verifice fidelitatea. Când Nicu și-a arătat supărarea, 
șeful l-a liniștit imediat:

– Nu te supăra, așa sunt timpurile acum. Am trăit o experi-
ență amară în viața mea. M-au trădat oamenii dragi de la care 
nu m-am așteptat.

Noul patron era și el un om foarte vesel și glumeț, înțele-
gător, dar în ceea ce privește lucrul nu făcea nici o alegere 
– toți colaboratorii erau la fel. În scurt timp Nicu a câștigat 
încrederea șefului său, care i-a oferit postul de prim-adjunct. 
În afara orelor de muncă puteau să stea mai mult timp la o 
cafea sau la un coniac, discutând despre multe lucruri. Nicu 
era foarte satisfăcut de această stare de lucruri și acasă prac-
tic nu povestea nimic. Nici Gabi a lui nu-l prea întreba. Era 
bucuroasă că soțul câștigă bine și-i acordă atenția de care 
are nevoie. Sergiu, așa îl chema pe patronul lui Nicu, nu prea 
povestea despre viața sa personală. I-a spus doar că nu este 
căsătorit, deși are o femeie, că își crește feciorașul de șapte 
ani și este ajutat de soră-sa, care i-a fost alături în cele mai 
grele momente. Atunci când Nicu aducea vorba de fosta soție 
a lui Sergiu, acesta îl lua cu altă vorbă, dându-i de înțeles că 
nu-i este plăcut să vorbească despre ea. Într-o după amiază 
Sergiu l-a întrebat de ce nu povestește nimic despre familie, 
rugându-l să-i arate măcar o poză cu soția. Și când Nicu i-a 
arătat fotografia Gabrielei, șeful s-a schimbat la față imedi-
at, îndemnându-l să-și vadă de treabă. Două zile după acel 
caz n-au mai vorbit, după care Sergiu l-a invitat la ziua de 
naștere a feciorului ce urma să fie sărbătorită peste vreo trei 
zile. Atunci când Nicu i-a spus că va veni împreună cu soția, 
Sergiu a izbucnit:

– N-o să-mi mai treacă pragul niciodată!
Și aici cărțile au fost date pe față. A insistat mult Nicu să 

afle mai multe amănunte, dar Sergiu l-a liniștit: toate la timpul 
lor. Astfel, Nicu avea să afle adevărata față a soției la ziua 
de naștere a feciorului șefului său, mama căruia era chiar 
Gabriela. Și aici Nicu avea să afle multe și nevăzute din tre-
cutul consoartei sale. Gabriela îl părăsise pe Sergiu în urma 
unui grav accident, în rezultatul căruia bărbatul s-a pomenit 
țintuit la pat pentru multă vreme. L-a părăsit pentru un amant, 
care i-a declarat că nu are nevoie de un copil străin. A avut 
noroc atunci Sergiu de soră-sa, care i-a fost alături lui și co-
pilului, abandonat de mamă-sa. Șeful i-a demonstrat lui Nicu 
și actele justificative, care dovedeau multe. Acesta nu putea 
să scoată o vorbă. Nu-și putea închipui cum a trăit ani la rând 
alături de o femeie, care și-a abandonat ființele dragi în clipe-
le cele mai grele. Au plecat în grabă acasă. Nicu și-a strâns 
lucrurile, declarându-i soției că nu mai are puteri să trăiască 
alături de un monstru. Peste câteva luni a depus cerere de 
divorț și a încercat să-și facă viața împreună cu Alina, sora 
lui Sergiu. Le-a cerut iertare mamei și bunicilor pentru faptul 
că nu le-a ascultat atunci povața. Îi este recunoscător bunului 
său prieten, care i-a devenit și cumnat, pentru că i-a deschis 
ochii la realitate. Împreună cu Alina se bucură de viață și de 
cei doi copilași, Adrian și Luminița, care le fac zilele mai fru-
moase și mai pline de sens. De trecut au uitat pentru totdeau-
na. Nicu își trăiește viața alături de cea mai înțelegătoare so-
ție din lumea asta, după cum spune el.             

Dumitru VERBIŢCHI 

Din toate timpurile, toți bărba-
ții ajunși la vremea de însu-

rat visau la o nevastă cinstită 
și gingașă, cu care să aducă pe 
această lume mici îngerași și să 
facă multă căldură în căminul 
familial, ce-l clădeau împreună. 
Lumea cunoaște foarte multe 
cazuri când bărbații nu prețu-
iesc ceea ce au. În cazul eroului 
nostru s-a întâmplat absolut in-
vers. Dar s-o luăm de la început.
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Picioare umflate: cauze, prevenire și tratament

Senzația de picioare 
grele 

Venele sunt vase care transportă sân-
gele neoxigenat dinspre ţesuturi spre inimă. 
Aşadar, în interiorul lor lichidul vital circulă 
împotriva gravitaţiei. Acest simptom apare 
mai des la persoanele supraponderale, se-
dentare sau după sarcini care au solicitat 
întreg sistemul venos. Să ne imaginăm ce 
se întâmplă în interiorul venelor care produc 
disconfort. Acestea prezintă un sistem de 
valvule – imaginaţi-vă un cuib de rândunică 
– ce se închide şi care împiedică sângele 
să stagneze în picioare. Când valvulele nu 
mai funcţionează bine, apare senzaţia de 
picioare grele.

Pot apărea şi varice sau, în exteriorul 
pielii, inesteticele capilare violacee. Sen-
zaţia de picioare grele apare odată cu o 
mărire vizibilă de volum a gambelor, cu o 
îngroşare a gleznelor sau a genunchilor, dar 
poate apărea şi în absenţa acestei staze 
(stagnări) limfatice. Căldura poate accen-

tua simptomul, ca şi frigul excesiv. În toate 
aceste cazuri solicitaţi sfatul unui medic de 
chirurgie vasculară, iar un exerciţiu excelent 
pentru fiecare seară este să staţi pe o cana-
pea cu picioarele mai sus decât inima.

Dureri în timpul 
mersului

Atenţie şi în momentul în care apar 
dureri la mers, care par că ţin muşchii şi 
care se reduc dacă staţi puţin. În acest 
caz, consultaţi tot un specialist în chi-
rurgie vasculară. Simptomul poate arăta 
prezenţa unor probleme arteriale de la ni-
velul membrelor inferioare. Arterele sunt 
vasele care transportă sânge oxigenat de 
la inimă la ţesuturi. Atenţie! Ateroscleroza 
se manifestă frecvent le nivelul arterelor 
femurale.

De ce apare retenția 
de apă?

A treia mare neplăcere de la nivelul 
membrelor inferioare este retenţia de 
apă care determină edemul, adică um-
flarea ţesuturilor. Contrar multor păreri, 
consumul de lichide ajută la eliminarea 
de fluide acumulate în organism. Atunci 
când nu consumaţi suficientă apă, or-
ganismul începe să-şi facă rezerve de 
lichide.

Acestea sunt stocate în spaţiile extra-
celulare. Pielea îşi pierde elasticitatea şi 
e posibil să se instaleze edemul. Dacă 
apelaţi la diuretice în mod curent, pentru 
a elimina surplusul de apă, opriţi-vă. Răs-
punsul organismului la această medicaţie 
este acumularea lichidelor  pe care le va 
elimina împreună cu vitaminele şi mine-
ralele. Este un stres enorm pentru orga-
nism.

Ce înseamnă 
hidratare?

Singurul lichid care hidratează este apa. 
Pentru a fi metabolizată, o kilocalorie proveni-
tă din alimente are nevoie de 1 ml de apă. Şi 
pentru că rata medie de consum a unui adult 
este 2.000 de kilocalorii, s-a ajuns la consta-
tarea că trebuie să bem 2 litri de apă pe zi. 
Începeţi cu un pahar dimineaţa, la trezire.

Aceasta deoarece lichidele corpului 
sunt extrem de concentrate, ceea ce con-
duce inclusiv la deshidratare. În al doilea 
rând, nu includeţi cafeaua în cantitatea de 

lichide necesară zilnic. Cafeaua este diu-
retică, aşadar elimină apa din organism. 
Efect similar îl are şi alcoolul. Pentru varia-
ţie, pe lângă apă plată, alegeţi zilnic sucuri 
din fructe naturale care să conţină şi miezul 
fructului. Astfel nu vă măriţi exagerat pro-
ducţia de insulină.

În plus, consumaţi o ciorbă sau o supă 
dar doar la prânz, nu şi seara. Cele două 
preparate cresc tensiunea arterială la ore 
târzii. O altă soluţie de hidratare o reprezin-
tă ceaiul. Iar dintre toate sortimentele, cea-
iul verde este cel care reţine apa în orga-
nism pe o perioadă lungă. Preferaţi infuzia 
în locul fierberii excesive a frunzuliţelor, ca 
să consumaţi simultan şi antioxidanţi.

Avem nevoie de 
sport?

Suntem creaţi să ne mişcăm, aşadar 
membrele inferioare sunt perfect adaptate 
să facă mulţi paşi repezi şi nu să stea la 
birou! De altfel, principala aşa zisă igienă 
a picioarelor o reprezintă mişcarea. Este 
modalitatea prin care sângele arterial şi 
cel venos circulă corect, prin care ţesutu-
rile funcţionează normal. Aşa că profitaţi 
de vremea bună pentru a face minimum 
10.000 de paşi pe zi.

Senzația de picioare grele, durerea la mers și 
edemul de la nivelul picioarelor, adică umfla-

rea țesuturilor – este vorba despre cele trei mari 
neplăceri întâlnite la nivelul membrelor inferioa-
re. Cum pot fi ele combătute? Mai întâi cu un dia-
gnostic corect, apoi cu ajustări la stilul de viață. 
La modul general, sportul și apa din belșug vă fac 
să vă simțiți ca un fulg. 

Unele afecțiuni ce se pot transmite de la pisică la om

Boala zgârieturii de pisi-
că. Afecţiunea este cauzată de o bacte-
rie, Bartonella henselae, iar posibilele căi de 
transmitere sunt reprezentate de zgârieturi, 
înţepături, lingere (pe tegument cu leziuni).

Manifestări clinice la om: febră, limfa-
denopatie, erupţii cutanate autolimitante, 
ce pot duce rar la complicaţii (endocardită, 
afecţiuni neurologice).

La pisici transmiterea se face prin in-
termediul fecalelor. Pisica, prin toaletare, 
ingeră bacteria, care duce la îmbolnăvire. 
De asemenea, se poate transmite şi prin 
intermediul căpuşelor.

Simptomatologia la pisici este rar întâl-
nită. În general, sunt asimptomatice.  Pot 
apărea, în anumite cazuri, febră, limfadeni-
tă, letargie şi lipsa apetitului.

Diagnosticul la om se pune pe baza 
anamnezei, a semnelor clinice şi a testelor 

specifice pentru detectarea bacteriei, de la 
locul muşcăturii, zgârieturii.

Enterita. Transmiterea se face prin 
contact direct cu pisicile ce prezintă scaune 
apoase, cauzate de această bacterie.

Simptomele la animale: diareea şi sta-
rea generală proastă. La om apare gastro-
enterita, alterarea stării generale, cefalee, 
mialgii, artralgii.

Clamidioza.  Produsă de bacte-
ria Chlamidofila felis, aceasta se transmite 
prin contactul direct cu pisicile infectate. 
Simptomul principal, atât la om, cât şi la 
animal, este conjunctivita.

Diagnosticul se pune după analiza 
secreţiei oculare sau prin test, fiind nece-
sar să se facă o diferenţiere de diagnos-
tic după ce au fost analizate şi alte boli 

ce pot produce conjunctivita 
la pisici.

Toxoplasmoza. 
Boala este produsă de Toxo-
plasma gondii, felinele fiind 
gazde definitive. Transmiterea 
se face pe cale fecal-orală, 
prin ingestia paraziţilor elimi-
naţi prin fecalele pisicilor in-
fectate.

Manifestările clinice la om: 
febră, cu evoluţie nefavorabilă 
la persoanele care au o imu-
nitate scăzută. Manifestările 
grave pot fi observate la feme-
ile însărcinate, cu infectarea 
fătului,  afectarea sistemului 
nervos central, infecţie siste-
mică.

Dermatofitia.  Boa-
la dermatologică produsă de 
fungi este întâlnită la câini, pisici 
şi alte mamifere, însă cel mai 
frecvent la pisici.

La om apar leziuni cutanate, 
însoţite de prurit intens. În gene-
ral, sunt localizate, diseminarea 
apărând doar în caz de imuno-
deficienţă.

La animale apar zone fără 
păr, cruste. Orice aspect anormal al tegu-
mentului sau blănii ar trebui investigat, dia-
gnosticul punându-se cu uşurinţă prin teste.

(Leacuri și terapii)

Pisicile sunt fira-
ve, dar încearcă 

tot timpul să-ți fie 
aproape și să te mo-
lipsească cu pofta 
lor de viață. Cu toate 
astea, pisicile îți pot 
transmite și numeroa-
se boli. Iată care sunt 
afecțiunile pe care 
ți le poate transmite 
pisica. 

Rubrică susţinută de 
Valeria ŞTEFUREAC
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ДЕПАРТАМЕНТ 
містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради 

оголошує конкурс по відбору експертів – суб’єктів оціночної діяльності 
земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які 

підлягають продажу фізичним особам і знаходяться в користуванні 
або орендуються ними

ЛОТ 1
№ 
з/п Адреса земельної ділянки Площа  (га) Цільове призначення земельної ділянки

вул.Головна,265-А 0,0102 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних  будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості (код 11.02) (будівництво та обслуговування складських приміщень)

Умови конкурсу: термін виконання робіт – 10 календарних днів, загальна вартість робіт, яка пропонується департаментом – до 900 грн.

ЛОТ 2
№ 
з/п Адреса земельної ділянки Площа 

(га) Цільове призначення земельної ділянки

вул.Миколаївська,38-Б 0,3500 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07) (обслуговування складу)

Умови конкурсу: термін виконання робіт – 10 календарних днів, загальна вартість робіт, яка пропонується департаментом – до 900 грн.

ЛОТ 3
№ 
з/п Адреса земельної ділянки Площа 

(га) Цільове призначення земельної ділянки

вул.Небесної Сотні,14 0,1757 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07) (обслуговування будівель магазину)

Умови конкурсу: термін виконання робіт – 10 календарних днів, загальна вартість робіт, яка пропонується департаментом – до 900 грн.

ЛОТ 4
№ з/п Адреса земельної ділянки Площа (га) Цільове призначення земельної ділянки

1. вул.Шухевича Романа, 35-Б 0,0451 для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (код 02.01)

Умови конкурсу: термін виконання робіт – 10 календарних днів, загальна вартість робіт, яка пропонується департаментом – до 900 грн.

ЛОТ 5

№ з/п Адреса земельної ділянки Площа 
(га) Цільове призначення земельної ділянки

вул.Кишинівська,4-А 0,0339 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07) (нежитлові будівлі)

Умови конкурсу: термін виконання робіт – 10 календарних днів, загальна вартість робіт, яка пропонується департаментом – до 900 грн.

ЛОТ 6
№ 
з/п Адреса земельної ділянки Площа 

(га) Цільове призначення земельної ділянки

вул.Донбасівська,1 0,1107 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних  будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості (код 11.02) (обслуговування виробничих будівель)

Умови конкурсу: термін виконання робіт – 10 календарних днів, загальна вартість робіт, яка пропонується департаментом – до 900 грн.

ЛОТ 7
№ 
з/п Адреса земельної ділянки Площа (га) Цільове призначення земельної ділянки

1. вул.Миколайчука Івана, 9-А 0,1057 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07) (нежитлове приміщення)

Умови конкурсу: термін виконання робіт – 10 календарних днів, загальна вартість робіт, яка пропонується департаментом – до 900 грн.

ЛОТ 8
№ 
з/п Адреса земельної ділянки Площа 

(га) Цільове призначення земельної ділянки

1. вул.Затишна,39 0,0505 для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (код 02.01)

Умови конкурсу: термін виконання робіт – 10 календарних днів, загальна вартість робіт, яка пропонується департаментом – до 900 грн.
Прийняття заяв припиняється за три дні до дати проведення конкурсу. 
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
У конверті мають міститися підтверджуючі документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. 
В разі виникнення необхідності, усунення недоліків щодо виконання звіту про експертну оцінку земельної ділянки, експерт доопрацьовує звіт про оцінку 

земельної ділянки. 
Збір необхідної додаткової інформації (крім наявної в департаменті містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради) проводить оцінювач. 
Рецензування звіту про експертну оцінку земельної ділянки проводиться за ініціативою та за рахунок оцінювача. 
Разом з заявою необхідно подати: 
- копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які 

через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 
орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента-фізичної особи-підприємця); 

- згода на обробку персональних даних (для претендента-фізичної особи-підприємця); 
- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); 
- копія(ї) ліцензії(й); 
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки; 
- матеріали, в яких відображається досвід проведення незалежної оцінки земельних ділянок. 
В окремо опечатаному конверті мають міститися пропозиції щодо умов оплати по кожній земельній ділянці окремо - відповідно до калькуляції 

витрат, а саме: протокол погодження договірної ціни на виконання робіт та кошторис на виконання робіт.
Заяви приймаються до 03.05.2019р. (включно) за адресою: 58008, м.Чернівці, вул.Б.Хмельницького, 64-А, департамент містобудівного комплексу та 

земельних відносин міської ради, каб. 101. 
Конкурс відбудеться 07.05.2019р. в приміщені Чернівецької міської ради (площа Центральна,1), в кабінеті №308 о 15:00.
Телефон для довідок: (0372) 52-57-86.
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În aceste zile minunate de 
Prier, când parfumul abundent 
al primăverii se răspândeşte 
peste tot, doamna

Aurica
CARAUȘU

din Cernăuţi şi-a sărbătorit 
ziua de naştere, adunându-şi 
la buchetul vieţii încă o fru-
moasă primăvară. 

Cu acest deosebit prilej, o 
felicită din tot sufletul feciorul 

şi nora, nepoţica şi nepoţelul, rudele şi prietenii, dorin-
du-i multă sănătate, bucurii şi bunăstare, voie bună şi 
optimism, tihnă sufletească, zile senine şi spor în toate. 

La aceste calde cuvinte de felicitare, ne alăturăm şi 
noi, foştii colegi de breaslă.    

Dragă Aurica! Deși anii au trecut, pentru noi ră-
mâi mereu tânără și plină de viaţă, veselă şi bună la 
suflet. Îţi dorim să ai parte de multă fericire, zâmbete, 
dar mai presus de toate, să fii sănătoasă, alături de cei 
dragi şi apropiaţi. Nu vom uita niciodată acei frumoşi şi 
fericiţi ani… Îţi dorim acum ca frumusețea primăverii, 
farmecul florilor alese să-ţi  bucure întotdeauna inima.

Azi, în prag de sărbătoare,
Îţi  dorim în suflet soare,
În privire – strălucire,
Iar în inimă – iubire!
Îţi dorim să-ţi fie viața
Senină ca dimineața,
Caldă ca o zi de vară
Și ca mierea de amară.
Să știi numai de bine
Cu cei dragi pe lângă tine,
Cu prietenii de o viață,

La mulți ani frumoși în față!

LIBERTATEA
www.lyberti.com

CUVÂNTULUI

liderul presei românești
din Ucraina

www.lyberti.com
lcuvantului@gmail.com

tel. 099-643-58-57

FII PRIETENUL NOSTRU PE:

01886
www.lyberti.com

6 luni –  72,77 grn.
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CONTINUĂ 
ABONAREA 

În aceste zile de Prier, 
doamna

Maria
STRUŢ

din satul Tureatca, raionul Hli-
boca, adună rodul încă unui an 
din viața sa. Un frumos prilej 
când este felicitată cu căldură 
de către părinții Ion și Silvia, 
sora Elvira, fratele Ion, de so-
țul Mihai, feciorul Ion, de ma-
ma-soacră Lidia, de cumnata 

Marina împreună cu familia, de cumnatul Ștefan, care 
vin să-i ureze sănătate, fericire și tot ceea ce-și do-
rește.

Draga noastră, Maricica!
În anii care vor veni îți dorim să găsești fericirea 

adevărată, dar să nu o cauți prea mult. Să nu pleci de-
parte pentru a o căuta, ci să știi că ea este foarte aproa-
pe. Fericirea ta este în ziua nouă în care te trezești cu 
voia Bunului Dumnezeu, ea e în soarele ce răsare, ea 
e în chipul frumos ce-ți zâmbește dulce atunci când te 
privești în oglindă.

Îți mai dorim să fii
Ca albul crinilor în floare,
Ca roua ce lucește-n zare,
Ca lacrima din ochi curată,
Ca rugăciunea-nflăcărată. 
Un adevăr în strălucire
Sau gingașa neprihănire.
Ca dragostea cea mai duioasă,
Ca frumusețea – mai frumoasă –
Așa să-ți fie-ntreaga viață.

La mulți ani!     

BERBECUL.  Zilele de luni și marți 
sunt extrem de favorabile pentru activitatea 
de serviciu. Atenția este atrasă înspre cari-
eră. De vineri până duminică ar trebui să-ți 
faci timp să te întâlnești cu prietenii. Nu este 
exclus să întâlnești persoane noi care-ți vor 

ajunge foarte ușor la suflet. Ei vor aduce un suflu proas-
păt în viața ta.

TAURUL.  S-ar putea ca luni sau marți 
să fie nevoie să lămurești niște chestiuni fi-
nanciare confuze cu partenerul de viață sau 
de afaceri. Poate nu este vorba de ceva seri-
os, dar este mai bine să clarifici orice situație 

înainte ca ea să degenereze. Vineri ai unele șanse de 
afirmare la serviciu.  Sâmbăta aceasta ai putea să chel-
tuiești mai mult decât ți-ai propus. 

GEMENII.  În această săptămână se 
cere să ţii sub control planurile tale de viitor. 
Există posibilitatea ca ele să nu meargă așa 
cum ai sperat, să apară surprize nu prea plă-
cute. Gândește-te cum anume ai putea evita 

unele scenarii de acest fel. Nu-ţi   asuma riscuri inutile. 
Mai bine găseşte timp să stai mai mult cu persoana iu-
bită. Chiar e posibil să întâlneşti o persoană care-ţi va 
atrage atenția. 

RACUL.  Te bucuri de un randament spo-
rit în primele două zile ale săptămânii. S-ar pu-
tea să finalizezi în felul acesta toate activităţile 
planificate, ceea ce îţi va aduce şi unele veni-
turi. În relaţia de cuplu, există un prilej bun să 

discutați cu partenerul despre ceea ce simțiți, care sunt 
doleanțele și necesităţile voastre emoționale. 

LEUL. S-ar putea ca săptămâna aceasta 
să vină la pachet cu un imbold de bună dispo-
ziție și energie. Ceea ce trebuie să faci este să 
rămâi stăpân pe tine și să nu  irosești energia 
în toate direcțiile. Dacă te implici într-un pro-
iect, s-ar putea să afli  că nu ai luat o decizie 

prea bună. Luna traversează casa cuplului, fapt pentru 
care ar trebui să petreci mai mult timp cu partenerul. 

FECIOARA.  Săptămâna aceasta ar 
putea fi extrem de încărcată pe plan emoți-
onal pentru tine. S-ar putea să fie vorba de 
unele chestiuni de cuplu sau din parteneriatul 
profesional care te deranjează și pe care ar 
fi bine să le discuți cu cei implicați înainte să 

lași tensiunea să te acapareze. Caută să ai mai multă 
încredere în tine și în cei de lângă tine. Într-un fel sau 
altul, se găsește cumva rezolvarea.

BALANŢA.  Săptămâna aceasta 
poate veni la pachet cu surprize pe plan 
partenerial. Este greu de spus, dacă este 
vorba de ceva plăcut sau mai puțin plăcut. 
Important este să fii pregătit pentru orice. 

Surprize ar putea apărea și la nivel de cuplu, deci fii 
cu ochii-n patru. Se recomandă să eviți un conflict pe 
marginea unor nimicuri.

SCORPIONUL.  S-ar putea ca lucrurile 
să nu meargă așa cum ți-ai propus la serviciu 
în a doua parte a acestei săptămâni. Acest 
lucru nu înseamnă neapărat că te așteaptă 
vești proaste, ci că ar fi bine să te pregătești 
pentru orice. În intervalul vineri-duminică, 

Luna se mișcă prin casa familiei, prilej numai bun să 
organizezi ceva special pentru tine și cei dragi ai tăi. 

SĂGETĂTORUL. Sectorul financiar 
s-ar putea să te preocupe cel mai mult săp-
tămâna aceasta. Pot apărea oportunități de 
suplimentare a veniturilor și de valorificare a 
unor economii pe care le-ai realizat în ultima 

vreme. Unii nativi ar putea descoperi că-și vor extinde fa-
milia în viitorul apropiat, iar alții ar putea reaprinde flacăra 
în cuplu. Se anunță deci vești bune pe acest plan al vieții.

CAPRICORNUL.  Săptămâna aceas-
ta ar putea să apară unele oportunități fi-
nanciare importante, prin care reușești să-ți 
suplimentezi veniturile. Oricare ar fi situația, 
nu exagera totuși cu cheltuielile. În sectorul 
familiei pot apărea unele surprize. Este vor-

ba doar de multă forfotă, produsă de o întâlnire cu multe 
persoane dragi.  Dar, poate fi posibilă şi o ceartă destul 
de aprinsă. Se cere mult tact.

VĂRSĂTORUL.  Indicat ar fi să te con-
centrezi pe planurile de viitor și proiectele de 
grup.  Ai idei bune și o viziune proaspătă care 
te pot ajuta, dar ferește-te să spui mai mult 
decât ar fi indicat. Puțin mister nu strică în 
anumite afaceri.  Viaţa de familie este pe o 

curbă ascendentă. Ai oameni buni alături de tine, şi se 
recomandă  să le arăți toată aprecierea ta.

PEȘTII.  Este o perioadă când te bucuri 
de un randament mai mare și priză la șefi. 
Caută să te concentrezi pe planurile de vii-
tor. S-ar putea să înregistrezi progrese destul 
de mari într-un timp relativ scurt. E posibil ca 
sâmbătă să ai ceva de împărțit cu partenerul. 

În orice caz, nu rezolvați nimic dacă vă certați. Căutați 
să mențineți armonia, chiar și atunci când presiunea 
urcă la cote alarmante.

HOROSCOP
22-28.04.2019

La jubileul de aur al vieții
La 18 aprilie, doamna

Elena
DUGAN

din satul Cupca își sărbătorește ziua de 
naștere, adăugând trandafirul de aur în 
buchetul vieții.

Cu acest fericit prilej este felicitată cu 
multă dragoste de mama Felicia, soțul 
Petru, fiul Gheorghe, de frați și surori îm-
preună cu familiile lor, de mama-soacră, 
toate  rudele, de prietenii de familie, de 
vecini şi cunoscuți.

Toți împreună îi doresc sărbătoritei 
multă-multă sănătate, că-i mai scumpă 

decât toate, voie bună, liniște, pace sufletească, primăveri frumoase, 
fericire și împliniri.
În această zi  frumoasă 
Îți dorim să ne trăiești
Şi să ai mereu în viață
Toate cele ce-ți dorești:
Viață lungă, fericire,
Sănătate și iubire.
Dumnezeu să te păzească 
Cu puterea Sa cerească.
Un zâmbet să te facă fericită,
Să fii de toată lumea iubită.

 La mulți ani!

ÎN ATENŢIA 
CITITORILOR!

Dacă doriţi ca felicitările şi pu-
blicitatea 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 con-
tact (numărul de telefon şi E-mail) 
pentru a clarifica mai multe detalii 
despre sărbătorit.

Colectivul redacţiei
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MADONNA
va cânta la 
Eurovision-2019 
pentru un 
onorariu uriaș
Surpriză uriașă la Eurovision-2019! Solista americană Madonna 

va urca pe scenă la Eurovision Song Contest, în luna mai, la Tel 
Aviv, au anunțat reprezentanții organizatorilor European Broadcas-
ting Union. Artista, în vârstă de 60 de ani, va interpreta două piese. 
Suma pe care urmează să o primească Madonna pentru maximum 15 
minute pe scenă este una enormă.

Conform presei străine, cân-
tăreața va avea un onorariu de 
un milion de dolari, iar banii vor 
fi oferiți de miliardarul Sylvan 
Adams, el fiind cunoscut pen-
tru faptul că finanțează diverse 
proiecte.

Madonna va cânta, cel mai 
probabil, două piese, printre 
care și o compoziţie nouă. Pre-

sa israeliană mai notează că 
producătorii concursului muzi-
cal au avut discuţii îndelungate 
cu artista în ceea ce privește 
noua piesă, deoarece aceas-
ta ar conţine un mesaj politic. 
Este de aşteptat ca Madonna 
să fie însoţită de 160 de per-
soane la Tel Aviv.

Nu este prima vizită a artistei 

în Israel. Madonna a susținut 
concerte în această țară în anii 
1993, 2009 și 2012. De aseme-
nea, a mai vizitat Israelul și cu 
alte ocazii.

Sub sloganul „Dare to 
dream", Eurovision Song Con-
test-2019 va avea loc la Tel 
Aviv, cu semifinalele pe 14 şi 
16 mai şi finala pe 18 mai.


