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Cine nu ştie ucraineşte, amendă plăteşte!

Mai mult de jumătate dintre absolven-
ții școlilor cu limba română și maghiară 
de predare nu susțin cu succes testele 
de competență la limba ucraineană din 
cadrul evaluării externe independente, a 
declarat la o conferință de presă ombu-
dsmanul lingvistic din Ucraina, Tetiana 
Monahova.

„Conform statisticilor, în școlile cu lim-
ba română de predare 62% dintre absol-
venți nu reușesc să susțină testele la eva-
luarea externă independentă. În școlile cu 
limba maghiară de predare – în proporție 
de 55%. Acestea sunt datele pentru anul 
2016. Avem date mai recente care nu di-
feră foarte mult. Acești copii sunt lipsiți de 
posibilitatea de a fi admiși la o instituție de 
învățământ superior. Aceasta înseamnă 
că ei vor pleca în străinătate și noi pier-
dem generația tânără. Este o problemă a 
statului și noi trebuie să apărăm interese-
le statului”, a spus Tetiana Monahova. 

Ombudsmanul responsabil de prote-
jarea limbii ucrainene a descris și modul 
cum vor fi sancționate persoanele, care 
încalcă prevederile legii cu privire la func-
ționarea limbii ucrainene. Dacă unei per-
soane i se refuză obținerea de servicii sau 
informații în limba ucraineană, aceasta 
poate apela la instanța de judecată sau 
poate contacta direct ombudsmanul ling-
vistic.

 „Să presupunem că vă aflați într-o 
instituție de învățământ privată. Această 
instituție se află pe teritoriul Ucrainei. În 

consecință, fiecare cetățean al Ucrainei 
are dreptul să vină să obţină servicii și 
informații în limba de stat”, a spus ombu-
dsmanul. 

„Sarcina mea principală în calitate de 
împuternicit pentru protejarea limbii de 
stat este de a asigura drepturile cetățeni-
lor ucraineni de a obține informații și ser-
vicii în limba de stat. Aceasta este sarcina 
numărul unu”, a spus Monahova.

Potrivit acesteia, limba pe care o vor-
bește o persoană în viața de zi cu zi este 
o alegere personală, pentru care nu poa-
te exista pedeapsă. Dar dacă o persoană 
apelează ca cetățean la instituțiile  statu-
lui pentru protejarea drepturilor, servicii 
de sănătate, angajare în câmpul muncii, 
utilizarea limbii ucrainene este obligatorie. 

„Limba ucraineană este un instrument 
pentru implicarea oamenilor în societate. 
Este o oportunitate de a avea acces la uni-
versități ucrainene, administraţia publică, 
satisfacerea serviciului militar”, a spus ea.

În același timp, ombudsmanul lingvis-
tic a subliniat că nu există responsabilitate 
penală pentru încălcarea Legii „Cu privire 
la funcționarea limbii ucrainene ca limbă 
de stat”, ci doar administrativă. Amenzile 
aplicate în aceste cazuri oscilează între 
9.800-11.900 de grivne. De menționat 
că la 27 noiembrie 2019, Cabinetul de 
Miniștri a aprobat desemnarea Tetianei 
Monahova pentru postul de împuternicit 
special pentru protejarea limbii de stat în 
Ucraina.

Reamintim  că Rada Supremă de la Kiev 
a adoptat pe 25 aprilie 2019 legea care oferă 
un statut special limbii ucrainene, în detrimen-
tul limbilor minorităților. Conform Legii privind 
„utilizarea obligatorie a limbii ucrainene în toa-
te domeniile vieții”, toți cetățenii Ucrainei sunt 
obligați să cunoască limba ucraineană. Toți 
oficialii și șefii instituțiilor de stat, medicii, avo-
cații, directorii de universități, judecătorii, mili-
tarii etc. trebuie să vorbească în ucraineană. 
Site-urile și ziarele vor trebui să aibă și o ver-
siune în limba ucraineană sau cel puțin 50% 
din conținut să fie în limba ucraineană. Pro-

ducătorii și distribuitorii de film și TV vor trebui 
să se asigure că 90% din conținutul lor video 
este în limba ucraineană. Și cărțile vor trebui 
să aibă cel puțin 50% din conținut în limba 
națională. Pentru utilizatorii de computere, 
software-ul trebuie să aibă o interfață în ucrai-
neană, aceasta deși legea permite folosirea 
în acest caz a limbii engleze sau a oricăreia 
dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene. 
Pentru încălcarea legii se introduce pedeapsa 
administrativă, iar „pentru umilirea publică 
și nerespectarea limbii de stat” –  răspun-
derea penală.

Oficial ucrainean: Absolvenții școlilor cu limba 
română de predare au rezultate slabe la eva-

luarea externă independentă

Studiu alarmant: 60% dintre tinerii 
ucraineni vor 

să lucreze 
în străinătate

Aproape 60% dintre tinerii ucrai-
neni vor să lucreze în străinătate, 
arată un studiu realizat recent de 
Institutul Internațional Republican 
(IIR). 35% dintre cetățenii chestionați 
au declarat că în perioada septem-
brie-octombrie s-au gândit la ideea 
de a pleca la muncă în străinătate, în 
special din cauza salariilor prea mici 
din țară. Majoritatea sunt tineri cu 
vârste cuprinse între 18 și 29 de ani. 
Potrivit rezultatelor studiului 22% 
dintre persoanele cu vârste cuprin-
se între 50-59 de ani s-au declarat 
foarte pesimiști cu privire la viitorul 
Ucrainei.

Potrivit rezultatelor sondajului efec-
tuat de Grupul Sociologic Rating, 31% 
dintre respondenți au declarat că vor să 
muncească în Italia, 27% – în Polonia, 
17% în Cehia, 14% în  Canada, 13%  – 
în  SUA, 7%  – în  Marea Britanie, 6%  
– în  Spania, 6% – în Rusia. Sondajul a 
fost realizat în perioada 6 septembrie – 
10 octombrie 2019 în 24 de regiuni ale 
Ucrainei, cu excepția zonelor ocupate 
temporar. De asemenea, aproximativ 
50% dintre ucraineni consideră fenome-
nul migrației masive a forței de muncă o 
amenințare la adresa securității statului, 
anunță președintele Grupului Sociologic 
„Rating” , Oleksii Antypovyci.
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Viceministrul Învățământului:  Din 2020 şcolile mici 
nu vor mai fi finanțate din Bugetul de stat

În vederea asigurării de 
șanse egale la educaţie şi la 
un învăţământ de calitate, în 
Ucraina se  înființează  școli 
de bază. Este vorba de șco-
li  mari, unde vor studia nu 
mai puțin de  200 de elevi. 
Restul instituțiilor vor deveni 
filiale ale școlilor de bază sau 
vor  fi închise, a declarat mi-
nistrul-adjunct al Învățămân-
tului din Ucraina, Liubomyra 
Mandzyi.   Potrivit ei, din anul 
2020 școlile  unde învață mai 
puțin de 40 de elevi nu vor 
mai fi finanțate din Bugetul de 
stat (cu excepția  ciclului pri-
mar). De asemenea, nu vor fi 
alocate fonduri pentru func-
ționarea  claselor  a 10-11-a, 
unde studiază mai puțin de 20 
de elevi. Destinul acestora va 
depinde de decizia consiliilor 

comunităților teritoriale unite 
sau consiliul raional.  Adică, 
autoritățile locale pot hotărî 
dacă vor finanța sau nu aces-
te școli.  Restul elevilor își vor 
continua studiile la școlile de 
bază. La fel,  profesorii șco-
lari vor fi repartizați la școlile 
de bază, asigură viceministrul 
Învățământului.  „Dacă vorbim 
despre un singur spațiu edu-
cațional, atunci profesorii de 
la școlile devenite filiale, vor fi 
repartizați la  școala de bază. 
În cazul de față vorbim despre 
o singură școală și un singur 
colectiv pedagogic”, spune 
Liubomyra Mandzyi. 

De menționat că Ministerul 
Învățământului  intenționează 
să optimizeze rețeaua de uni-
versități din Ucraina.  Potrivit 
ministrului Hanna Novosad, 

o astfel de decizie va permi-
te schimbarea sistemului de 
finanțare a universităților  și 
va îmbunătăți calitatea învăță-
mântului superior.

„Avem aproximativ 300 de 
universități. În schimb, numă-
rul studenților este redus și a 
scăzut mult în ultimii zece ani. 
Actuala rețea de universități 
este ineficientă. De aceea tre-
buie să ne orientăm spre unifi-
carea și consolidarea lor.   De 
asemenea, trebuie să optimi-
zăm costurile destinate  funcți-
onării acestor instituții", a spus 
Novosad. Ministrul a menționat 
că finanțarea universităților se 
va face  în funcție de rezultate-
le activității acestor instituții. În 
același timp, oportunitatea de 
a studia pe locurile finanțate 
din buget nu va fi anulată.

Avertismentul lui  Putin: În Estul Ucrainei 
există riscul producerii unui masacru 

asemănător celui de la Srebrenița
Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a 

declarat marţi că se teme că, în cazul în 
care autoritățile ucrainene vor câştiga con-
trolul asupra regiunii Donbas, fără nicio ga-
ranţie, există posibilitatea producerii unui 
masacru asemănător cu cel de la Srebreni-
ţa, potrivit TASS.

Masacrul de la Srebreniţa a avut loc în 
iulie 1995, în timpul războiului din Bosnia, 
când peste 8.000 de bosniaci, majoritatea 
bărbaţi, au fost ucişi.

„Partea ucraineană aduce în discuţie de 
fiecare dată trimiterea de trupe la graniţa cu 
Rusia. Ei bine, imaginaţi-vă ce s-ar întâm-
pla ulterior. Ar fi ca la Srebreniţa”, a spus 
Putin. „Ce se va întâmpla acolo? Şi cine îi 
va conduce pe naţionalişti atunci când vor 
intra în acele teritorii fără să ofere nicio ga-
ranţie populaţiei?”, a adăugat el.

Reamintim că Volodymyr Zelenskyi și 
omologul său rus Vladimir Putin au stabilit 
marţi de comun acord cu Emmanuel Ma-
cron şi cancelarul german Angela Merkel 
implementarea unui armistiţiu complet în 
regiunile separatiste ucrainene şi, eventual, 
acordarea unui statut special. Preşedintele 
francez Emmanuel Macron a declarat că a 
fost făcut un progres în sensul restabilirii 
păcii în Estul Ucrainei, în cadrul summitului 
desfăşurat la Paris.

Stratul de gheață din Groenlanda se topeşte 
de şapte ori mai repede decât în 1990

Cercetătorii au sesizat o accelerare 
a ritmului de topire a stratului de gheață 
în zona Groenlandei. Stratul de gheaţă 
scade mult mai repede decât era preco-
nizat, procesul fiind de șapte ori mai alert 
decât în anul 1990, potrivit studiilor re-
cente ale Comisiei Interguvernamentale 
pentru Schimbările Climatice. Consecin-
ţele sunt alarmante pentru o bună parte 
a populaţiei de pe Glob, atât în ceea ce 
priveşte posibilele inundaţii devastatoa-
re, cât şi schimbările climatice radicale. 
Astfel, nivelul mărilor ar putea creşte cu 
67 de centimetri până în anul 2100, cu 
7 centimetri mai mult decât arătau pre-
dicţiile anterioare. Cifrele arată că mai 
bine de 400 milioane de oameni riscă 
să fie afectați de inundaţii până la finalul 
secolului, faţă de cele 360 de milioane 
pe care le indicau studiile anterioare. De 
asemenea, consecinţele vizează creşte-

rea riscului de a se produce furtuni deo-
sebit de puternice. „Nu este vorba despre 
evenimente improbabile sau lipsite de 
importanţă”, a spus Andrew Shepherd, 
profesor la Universitatea din Leeds, Ma-
rea Britanie, şi unul dintre autorii studiu-
lui. Groenlanda a pierdut aproximativ 3,8 
trilioane de tone din 1992 până în pre-
zent, iar rata de topire a crescut de la 33  
miliarde de tone la 254 miliarde de tone 
anual. Spre deosebire de restul gheţari-
lor din zona arctică, cea din Groenlanda 
este influenţată masiv de creşterea tem-
peraturilor de la sol.

Problemele climatice sunt intens discu-
tate la Madrid, unde are loc a doua săptă-
mână a conferinţelor Organizației Naţiunilor 
Unite. Nemulţumiţi de ritmul încet al negoci-
erilor, activiştii au organizat un marş de am-
ploare în centrul capitalei Spaniei, în frunte 
cu suedeza Greta Thunberg.

Pagină realizată de Mihai URSU
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Toți fermierii din lume se confruntă cu două 
probleme, iar cei ucraineni – cu trei 

Noua putere din Ucraina încearcă să 
scoată din punctul mort moratoriul asupra 
vinderii terenurilor arabile a agriculturii ță-
rii. Reforma funciară în Ucraina durează 
acum al 28-lea an. De la adoptarea Co-
dului Funciar s-au scurs 18 ani. Și atunci 
când întrebarea privind încheierea acestui 
proces a fost pusă categoric, în societate 

au început îngrijorările. Pe contul reformei 
funciare încearcă să-și recapete bruma de 
autoritate populiștii, manipulând cu păreri-
le societății. Aceasta se vede la o distanță 
de-o poștă. „Populiștii nu se lasă bătuți cu 
una cu două. Dacă nu le-a reușit să împie-
dice adoptarea proiectului de lege privind 
circuitul terenurilor arabile și punerea în 
funcțiune a pieții funciare în prima lectu-
ră, atunci au propus pentru lectura a doua 

patru mii de modificări pentru a complica 
adoptarea proiectului de lege respectiv 
în lectura a doua”, remarcă împuternici-
tul Președintelui pentru reforma funciară, 
Roman Leșcenko. Aceste modificări pot fi 
împărțite în trei categorii: privind limitarea 
accesului cetățenilor străini la piața funci-
ară ucraineană,  concentrarea pământului 
arabil în unele și aceleași mâini (cu pro-
puneri de la 10 și până la 100 mii hecta-
re), desfășurarea reformei pe etape. Este 
un volum de muncă colosal,  căci până 
la Anul Nou au rămas două săptămâni de 
ședințe în plen. 

Pentru ca reforma funciară să se în-
cununeze de succes, trebuie spulberate 
unele mituri și recâștigată încrederea în 
autoritatea statului.  Mesajul reformei fun-
ciare nu se limitează numai la dreptul de 
a vinde pământul arabil.  Cu alte cuvinte, 
scopul ei principal este de a face ordine 
în relațiile funciare, în care s-au pomenit  
acestea în ultimii 28 de ani.  Circuitul te-
renurilor arabile este doar una din etapele 
reformei funciare, dar nu un scop în sine. 

Ucraina are nevoie de piața funciară, 
aceasta înseamnă investiții, dezvoltarea 
întregii economii naționale.  Dreptul de a 
cumpăra pământ arabil trebuie să aibă 
acei, care îl lucrează. Reforma funciară 
va dura o perioadă îndelungată de timp, 

este vorba de concentrarea și consolida-
rea cotelor de pământ. În Ucraina sunt 
câteva milioane cote de pământ și ele 
sunt mici – până la câteva hectare. Chiar 
pe un masiv de câteva sute hectare își 
au parcele foarte mulți mici proprietari 
funciari. Deci, încercarea de a consoli-
da cotele este foarte complicată.  Până 
va veni investitorul străin, terenurile de 
pământ arabil vor fi cumpărate de cetățe-
nii ucraineni. Ei vor găsi posibilități să le 
cumpere, dacă legea va permite legaliza-
rea veniturilor. 

Dar și micii proprietari funciari nu se 
grăbesc să-și vândă cotele de pământ. 
Deocamdată le este convenabil să le dea 
în arendă. Iar cine a dorit să vândă cota 
sa de pământ – a făcut-o. A dat pământul 
în arendă pentru 49 de ani. Aceasta este 
nu unica schemă semilegală. Mulți se în-
treabă: de ce să vând pământul la un preț 
de o mie dolari hectarul, când în curând el 
va costa mai scump? Iar taxa arendei e în 
creștere – 150-250 dolari hectarul. Oame-
nii vor ține cotele lor de pământ și le vor 
vinde numai în situații critice. 

Cele două probleme ale fermierilor din lume 
sunt prețurile și condițiile meteorologice, iar 

a treia problemă în plus pentru fermierii din țara 
noastră este cea a pământului. 

Sora de caritate a Ropcei 

– Pentru o astfel de 
hotărâre au votat toți de-
putații Consiliului sătesc, 
prezenți la sesiune, spu-
ne primarul Ilie Olaru. 
Doamna Galina a ajuns 
la o vârstă onorabilă și 50 
de ani din viață i-a con-
sacrat ocrotirii sănătății 
sătenilor. A fost soră me-
dicală la Ambulatoriul din 
sat și este stimată de toți 
locuitorii Ropcei. Satul 
e mare, întins și i-a fost 
greu să parcurgă perma-
nent drumurile de câțiva 

kilometri de la un cătun la altul. 
Dar și-a făcut cinstit datoria, așa 
cum i se cuvine unui adevărat 
lucrător medical. 

Când a fost ales primar pen-
tru prima dată, în anul 2007,  
domnul Ilie Olaru a avut grijă să 
asigure cu mașină Ambulatoriul.  

– Am considerat că mai întâi 
trebuie să dispună de un mijloc 
de transport Ambulatoriul și nu 
primăria, continuă domnul Ilie 
Olaru. Acum o avem ca medic 
de familie pe doamna Oksana 
Polișciuk din Storojineț. Ea este 
foarte disciplinată, e mereu la 
datorie și și-o face așa cum se 
cuvine. Consiliul sătesc are grijă 
ca Ambulatoriul să dispună de 
toate cele necesare, doar este 
vorba de sănătatea oamenilor 
noștri. 

Primarul oraşului Cernăuți: Tariful la călătoria 
cu troleibuzul ar putea fi de 5 grivne

„Direcția de trolei-
buze Cernăuți susține 
că actualul tarif pentru 
o călătorie cu troleibu-
zul, de 3 grivne, nu este 
unul rentabil și propu-
ne ca acesta să fie de 

6.40 grivne. Vom discuta 
despre creșterea tarifu-
lui până la 5 grivne, iar 
restul – 1.40 grivne, vor 
fi compensate din Buge-
tul local”, a subliniat Ole-
ksii Kaspruk.

Primarul a mai adă-
ugat că Direcția de tro-
leibuze va primi o finan-
țare de 140 milioane 
grivne, deoarece orașul 
este nevoit să acopere 
și cheltuielile cernăuțeni-
lor scutiți de plata taxe-
lor de călătorie.

Discuțiile publice pri-
vind majorarea tarifului la 
călătoria cu troleibuzul ar 
urma să aibă loc mier-
curi, 18 decembrie.

Zilele acestea, doamnei Galina Rai-
furac i s-a înmânat diploma de „Ce-

tățean de onoare al satului Ropcea”. 

Tariful la călătoria cu troleibuzul 
în or. Cernăuți ar putea crește 

până la 5 grivne. Despre aceasta a 
anunțat în timpul unei conferințe de 
presă Oleksii Kaspruk, primarul ora-
șului Cernăuți.

  Pagină realizată de Vasile CARLAȘCIUC
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  Pagină realizată de Dumitru VERBIŢCHI

Plata pentru arendă dată… 
unui necunoscut

Într-un timp foarte scurt escrocii au 
dat din nou dovadă de multă ingeniozita-
te. Numai în decurs de 24 de ore aceștia 
au sustras pe căi necinstite de la cetățeni 
mai mult de 20 mii de grivne. În ambele 
cazuri, victimele s-au lăsat pradă „propu-
nerilor foarte interesante” ale infractori-
lor. O cernăuțeancă de 33 de ani a fost 
„jefuită” de opt mii de grivne sub pretextul 
că ar putea închiria apartamentul acestu-
ia. În raionul Storojineț jertfă a escrocilor 
a devenit o pensionară. Aceștia au venit 
la ea acasă și i-au spus că ar fi dispuși 
să cumpere unele lucruri de uz cotidian. 
Câștigând încrederea bătrânei, infractorii 
au pus mâna pe o bună sumă de bani în 
valută națională și străină – în total peste 
13 mii grivne.  

Doi ani de detenție pentru 
luare de mită    

Curtea de Apel Cernăuți a 
anulat hotărârea primei instan-
țe și l-a condamnat pe directo-
rul-adjunct al unei colonii din 
cadrul Serviciului penitenciar 
la 2 ani de privare a libertății 
pentru luare de mită. Procura-
tura militară din ținut a demon-
strat vinovăția bărbatului după 
ce acesta ar fi luat mită de la 
un deținut în schimbul elibe-
rării convenționale a acestuia. 
Însă, prima instanță a anulat 
sentința pronunțată, iar ulteri-
or el a fost totuși condamnat 
printr-o decizie a Curții de apel 
Cernăuți.    

Tentativă de mituire 
a unui polițist

Un cetățean străin a încercat să-i 
„cumpere” pe lucrătorii poliției, fapt pen-
tru care riscă cu 4 ani de închisoare. În 
schimb, străinul a dorit să evite răspun-
derea administrativă pentru încălcarea 
regulilor de circulație rutieră. 

La fața locului a fost chemat imedi-
at un grup operativ de anchetă. Față de 
bărbatul de 47 de ani a fost demarată o 
anchetă în baza articolului 369 punct 1 al 
Codului Penal al Ucrainei.     

Un muc de țigară l-a adus 
pe patul de spital

Un incendiu s-a pro-
dus zilele trecute în gos-
podăria unui bărbat de 
85 de ani din localitatea 
Rosoșany, raionul Kel-
menți. Cauza incendiului 
putea fi, potrivit estimări-
lor prealabile ale speci-
aliștilor, mucul de țigară 
pe care bătrânul l-ar fi 
scăpat din mâini după 
ce a adormit. Omul a fost 
salvat ca prin minune – 
în timp ce flăcările s-au 
extins asupra lucrurilor 
din odaie, în casă a intrat 
o vecină, care îngrijea de 
bătrân. Femeia a și che-
mat pompierii și, ajutată 
de alți câțiva vecini, l-a 
scos pe bătrân din oda-
ia plină deja de fum. El a 
fost spitalizat în stare de-
osebit de gravă la secția 
de reanimare a Spitalu-
lui raional, unde se află 
până în prezent.    

Patrulă a poliției… 
sub doză de nebunii

Un polițist de la patrulare a 
fost reţinut sub influența drogu-
rilor în timp ce-și îndeplinea în-
datoririle de serviciu. Bărbatul a 
fost trimis pentru a trece testele 
corespunzătoare. Acestea au de-
monstrat că polițistul consumase 
amfetamină. El a fost înlăturat 

din serviciu, iar conducerea a 
demarat o investigație. Direcția 
poliției de patrulare a achiziționat 
expres-teste speciale. De menți-
onat că în decurs de 3,5 luni au 
fost efectuate 53 de controale 
față de colaboratorii Direcției Po-
liției de patrulare.    

Accident rutier 
cu efect fatal

Un tragic accident de circu-
lație a avut loc în apropiere de 
localitatea Kerstenți. Șoferul unui 
autovehicul nu a ales distan-
ța necesară, a pierdut controlul 
asupra mașinii și a ieșit pe sens 
opus, unde s-a tamponat cu un 
microbuz ce venea în întâmpina-

re. Pasagerul, în vârstă de 20 de 
ani, care se afla în salonul ma-
șinii s-a ales cu traume grave în 
urma impactului puternic. Patru 
zile oamenii în halate albe au de-
pus eforturi pentru a-l readuce la 
viață. Însă, tânărul așa și nu și-a 
revenit.

Patru ani 
la răcoare pentru 
o sticlă de whisky 

furată  

Un cernăuțean a fost con-
damnat la 4,5 ani închisoare 
pentru comiterea unei infracțiuni 
prevăzute de articolul 185 punct 
2 (furt comis în mod repetat). 
Anchetatorii au stabilit că bărba-
tul, care a mai avut antecedente 
penale, a furat dintr-un maga-
zin o sticlă de whisky de marca 

„Johnnie Red label” de 0,5 litri la 
prețul de 280 grivne. Pentru fapta 
comisă bărbatul va ispăși o pe-
deapsă sub formă de închisoare 
pentru o perioadă de 4,5 ani. În 
prezent oamenii legii verifică po-
sibila complicitate a bărbatului 
la alte cazuri de furt pe teritoriul 
centrului regional.      
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Rubrică susținută 
de Tatiana CARLAȘCIUC

Prepararea corectă a ceaiului

Beneficiile ceaiului
Nenumărate studii susţin capacitatea 

ceaiului de a preveni diverse boli, mai ales 
a celui verde şi alb. Ceaiul are efecte bene-
fice în tratarea diabetului, dar şi în reduce-
rea riscurilor de a suferi un accident cerebral 
vascular sau un infarct. Ceaiul este de ajutor 
pentru persoanele care vor să slăbească.

Există şi studii care arată că doza exac-
tă sau modul de preparare a ceaiului joacă 
un rol important pentru a păstra proprietăţile 
antioxidante ale ceaiului. După ce au fost 
testate câte două varietăţi de ceaiuri (alb, 
verde şi negru) preparate cu apă caldă şi 
rece pentru a se măsura cantitatea de fla-
vonoide, polifenoli şi antioxidanţii care lup-
tă împotriva radicalilor liberi s-au observat 
diferenţe în funcţie de modul de preparare.

 Ceaiul verde.   Acest tip de ceai 
este sensibil atât la durata de infuzare, cât 
şi la temperatura apei. Cantitatea de fla-
vonoide a rămas neschimbată fie că a fost 
lăsat la infuzat timp de 5 minute sau de 2 
ore, dar infuzarea în apă rece timp de două 
ore a produs mai mulţi antioxidanţi. Cele 
mai  multe beneficii ale ceaiului verde pot 
fi obţinute în această ordine: ceai infuzat în 
apă rece timp de două ore, în apă fierbinte 5 
minute, în apă fierbinte timp de două ore şi, 
în ultimul rând în apă rece pentru 5 minute.

Metoda corectă: Încearcă să infuzezi 
ceaiul în apă rece pentru a profita de toate 
proprietăţile lui.

Ceaiul alb.  Acest tip de ceai este 
mai afectat de perioada de infuzare şi nu de 
durată şi a  păstrat cea mai mare cantitate 
de antioxidanţi în urma unei infuzii prelungi-

te în apă fierbinte de până la două ore. Cu 
alte cuvinte, cu cât este lăsat mai mult timp 
la infuzat, cu atât are mai mulţi antioxidanţi.

Metoda corectă: Lasă ceaiul alb să 
se infuzeze o perioadă mai lungă de timp.

Ceaiul negru. Spre deosebire de 
ceaiul alb, cel negru pierde din antioxi-
danţi dacă este lăsat la infuzat o perioa-
dă lungă de timp în apă fierbinte.

Ceaiul este una dintre cele mai sănătoase bă-
uturi pe care le poți consuma. Cu toate aces-

tea, chiar dacă ceaiurile conțin anumite ingre-
diente cu proprietăți terapeutice, nu înseamnă 
neapărat că beneficiezi de efectele lor în orice 
condiții. Potrivit unui studiu, temperatura apei și 
durata de timp în care infuzezi ceaiul sunt crucia-
le pentru cantitatea de antioxidanți de care te vei 
bucura.

• Frumusețe

Uleiul de migdale repară firele de păr despicate

Hidratează și calmează iritații-
le pielii. Pentru persoanele care doresc să 
aibă un ten minunat și un păr bogat și străluci-
tor, una dintre soluțiile cele mai la îndemână, 
naturală și necostisitoare, este prețiosul ulei 
de migdale. Faimos pentru refacerea aspec-
tului pielii, acest ulei plin de vitaminele A, B şi 
E face pielea să devină mult mai sănătoasă, îi 
menține și îi sporește strălucirea, hidratează, 
calmează iritaţiile și îndepărtează impurităţile 
şi celulele moarte. Una dintre calităţile de bază 
ale uleiului de migdale este aceea că se potri-
vește oricărui tip de ten. 

Totodată, uleiul de migdale combate cu 
succes și în mod natural cearcănele și pungile 
de sub ochi, întrucât are capacitatea de a face 
pielea să devină mai netedă şi mai moale. De 
asemenea, acest ulei cu multiple proprietăți 
tratează buzele crăpate și este excelent împo-
triva psoriazisului şi eczemelor. 

Preparare. Amestecați două linguri cu 
ulei de migdale, cinci picături de ulei de mu-
şeţel, cinci picături de ulei de lavandă şi trei 
picături de vitamina E, soluție pe care o puteți 
utiliza pe zonele afectate.

Elimină mătreața. Specialiștii reco-
mandă uleiul de migdale pentru tratarea unui 
mare număr de probleme care apar la nivelul 
părului. Prin nenumăratele sale proprietăți, 
acest ulei, sursă importantă de magneziu, redă 
sănătate părului. 

Aplicați ulei de migdale o dată sau de două 
ori pe săptămână, pentru a hidrata pielea ca-
pului, apoi masați, înmuiaţi un prosop în apă 
caldă şi înveliţi părul cu el, pentru o mai bună 
absorbţie a uleiului. Această metodă va reduce 
rapid căderea părului şi va îmbunătăţi calitatea 
podoabei capilare. 

De asemenea, uleiul de migdale are ca-
pacitatea de a repara firele de păr despicate, 

aspect foarte important pentru doamnele și 
domnișoarele care nu doresc să-și reteze pă-
rul. Amestecați ulei de migdale, de ricin şi de 
măsline, în proporţii egale, masați părul o dată 
sau de două ori pe săptămână cu această 
soluție și problema va dispărea. Nu în ultimul 
rând, același ulei de migdale este remediul in-
dicat împotriva mătreței. Se poate recurge la o 
mască preparată din piure de coacăze şi ulei 
de migdale, care se pune pe păr şi se lasă să 
acţioneze timp de 30 de minute, apoi se spală 
părul.

Uleiul de migdale întârzie apariţia ridurilor. 
Este recomandat pentru masaj. Utilizat în aro-
moterapie, în special pentru masaj, uleiul de 
migdale are rol calmant, iar aplicat local este 
un remediu eficient împotriva durerilor. În ceea 
ce privește consumul de ulei de migdale, aces-
ta este la fel de benefic. Potrivit specialiștilor, 
uleiul de migdale ajută la reducerea colestero-
lului, este un nutrient benefic pentru sănătatea 
creierului şi a sistemului nervos, ameliorează 
disconfortul produs de muşchii tensionaţi, îm-
bunătăţeşte calităţile intelectuale.

Uleiul de migdale este o adevărată minune pen-
tru piele și păr. Cu ajutorul unor formule sim-

ple, preparate în condiții casnice, aveți posibilita-
tea de a vă îmbunătăți vizibil aspectul, indiferent 
că este vorba despre reducerea cearcănelor sau 
despre combaterea firelor de păr despicate.

Coșulețe cu ciuperci 
Ingrediente:  200 g făină de secară,  200 

g făină albă,  240 g margarină rece,  6-8 linguri 
de apă rece, sare. 

Pentru umplutură: 500 g ciuperci 
proaspete, 1 ceapă, 1 lingură de ulei, 1 lingură 
de amidon, sare, piper.

Preparare.  Se amestecă făina cu mar-
garina rece tăiată în cubulețe, un praf de sare 

și se toarnă apă treptat, cât să se lege aluatul 
și să-i dai formă de sferă. Se înfășoară  în folie 
și se ține la rece o oră. Se călește ceapa în 
uleiul încins. Când a devenit aurie,  se adau-

gă ciupercile tăiate felii. Se acoperă și se lasă 
câteva minute ca să se întrepătrundă aromele. 
Dacă sosul a scăzut prea mult, se adaugă pu-
țină apă. La final, se leagă cu amidon, se potri-
vește gustul de sare și piper proaspăt măcinat. 
Se lasă sosul cu ciuperci deoparte. Se întinde 
aluatul cu grijă (e sfărâmicios) și se așează în 
forme de tartă cu diametrul de 20 cm, lăsând 
margini mai mari. Se toarnă umplutura de ciu-
perci și se ridică marginile aluatului. Se dă la 
cuptor pentru 40-50 de minute.

Tartă cu măsline 
și ceapă 

Ingrediente: 320 g făină, 100 ml ulei, 120 
ml apă călduță, 1 plic praf de copt, ¼ linguriță 
de sare.

Pentru umplutură:  1 kg ceapă albă, 
10-12 măsline,  2-3 linguri de ulei,  sare, piper. 

Preparare.  Pentru aluat, se cerne făina 
și se adaugă restul ingredientelor. Se frământă 
pe masa de lucru câteva minute, apoi se întin-
de o foaie în tava de copt. Se înțeapă aluatul 
cu o furculiță. Se taie ceapa julien și se călește 

în uleiul înfierbântat până când capătă o culoa-
re frumoasă. Se lasă la răcit, se potrivește de 
sare și piper, apoi se întinde peste aluatul din 
tavă. Se pun măsline din  loc în loc și se dă la 
cuptor pentru 40-45 de minute.

Chifteluțe 
din conopidă

Ingrediente: o conopidă, 2 ouă, 100 gra-
me mozzarella, brânză Gouda ori Cheddar,  o 
ceapă verde tocată mărunt, 2 linguri de fulgi de 
ovăz, sare, ulei de măsline pentru prăjit.

Preparare: Se taie conopida în florete de 
dimensiune medie, după care se pun într-un 

vas cu o jumătate de cană cu apă, se acope-
ră vasul şi se dă la cuptor pentru 10 minute. 
Se scurge apa, se mărunţeşte conopida cu o 
furculiţă, după care se adaugă ouăle, brânza, 
ceapa, fulgii de ovăz, sarea şi se amestecă 
bine. Se încinge puţin ulei într-o tigaie, la foc 
mediu. Ulterior, se umezesc mâinile cu apă şi 
se ia o lingură de compoziţie, formând în palme 
chifteluţe plate. Se pun 5-6 chifteluţe în tigaie şi 
se  prăjesc până se rumenesc, aproximativ 3 
minute pe fiecare parte. Se scot  chifteluţele cu 
o spatulă şi se aşează pe o farfurie. Se ser-

vesc chifteluţele 
fierbinţi, cu sosul 
preferat. 

Dacă preferaţi 
mâncare sănătoa-
să, puteţi pregăti 
chifteluţele la cup-
tor. Trebuie doar 

să le ungeţi cu ulei de măsline şi să le lăsaţi 12 
minute la 200 grade, până se rumenesc. 

Poftă bună!

• Gătiți gustos împreună cu noi!
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Scrie cu pulsul inimii deplin 

În amurgul zilei de 6 decembrie, la Casa 
Națională a Românilor din Cernăuți a avut 
loc un eveniment literar modest, dar sem-
nificativ. A fost lansată placheta de versuri 
bilingvă – în rusă și română – semnată de 
poetul Valeriy Țîbulenko în colaborare cu 
poetul și traducătorul Mircea Lutic, „Dialog 
în noapte”. Ea a văzut lumina tiparului re-
cent, la Editura „Misto” cu susținerea unor 
sponsori din Israel. O adevărată colaborare 
internațională. 

Poetul Valeriy Țîbulenko, născut la Cer-
năuți și cu origini poloneze și românești, 
scrie în limba rusă, iar paralel practică și 
traducerea artistică. A tradus din poezia po-
loneză, iar la îndemnul bunului său prieten, 
dl Vasile Bâcu, președintele Societății „Mi-
hai Eminescu”, a început să traducă și din 
literatura română. Apariția ediției bilingve 
„Dialog în noapte”, care încununează activi-
tatea literară a autorului în acest an deose-
bit pentru el, a fost precedată de întâlnirea 

și începutul conlucrării cu distinsul poet și 
traducător, Mircea Lutic, și de decernarea 
Premiului Literar-Național „Tudor Arghezi” 
pentru traduceri din literatura română clasi-
că. Iar Valeriy Țîbulenko a tradus în rusă din 
creația lui Mihai Eminescu, Veronica Micle, 
Lucian Blaga, Tudor Arghezi. În timpul lan-
sării cărții, Valeriy Țîbulenko  a citit tradu-

cerea unei poezii semnate de poetul român 
contemporan Valeriu Stancu. Cu el a făcut 
cunoștință în timpul verii, când a primit în 
România premiul literar vizat mai sus. 

Poetul Valeriy Țîbulenko se simte bine 
alături de români și participă deseori la acți-
unile culturale, care se desfășoară în Casa 

noastră națională. Aceasta înseamnă, după 
cum a recunoscut însuși poetul, că dialogu-
rile literare vor continua. 

Cuvinte bune, calde și sincere au fost 
spuse la adresa lui Valeriy Țîbulenko de că-
tre poetul Vasile Bâcu, politologul Serghei 
Hacman, docentul universitar Ilie Popescu, 
de Mihai Gherman de la Consiliul Regional, 

Vasile Răuț, un animator al vieții culturale a 
românilor din ținut, de ziarista Maria Toacă, 
Dumitru Caulea, dirijorul Corului „Dragoș 
Vodă”, etc. Autorul, care ne-a îndrăgit gra-
iul și literatura, continuă să „scrie cu pulsul 
inimii deplin”. 

Foto N. HAUCA 

Tina Karol şi Dan Balan, iarăşi antrenori 
la show-ul „Vocea țării” 

În curând va începe ediția a zecea, ju-
biliară, a show-ului „Vocea țării”. Deja au 
fost numiți primii doi antrenori din rândurile 
vedetelor – Tina Karol și Dan Balan. Cunos-
cuta interpretă ucraineană de patru ori a 
ieșit învingătoare în acest proiect vocal, iar 
solistul moldovean, vestit în întreaga lume, 
Dan Balan, participând pentru prima dată la 
„Vocea țării” anul trecut, a ieșit antrenor-în-
vingător.  

A fost anunțată și data premierei pro-
iectului. Prima ediție a show-ului „Vocea 
țării-10” va fi transmisă în eter la 19 ianua-
rie de Postul de televiziune „1+1”. Numele 
celorlalți antrenori se ține în secret. Se pare 
că sezonul jubiliar va fi foarte intens și de-
osebit. „Vocea țării-10” poate deveni o ade-
vărată luptă pentru cei mai buni vocaliști. 

În toată Ucraina au avut loc casting-uri, 
la care au fost selectate tinerele talente 
pentru show-ul „Vocea țării”. 

„Vulcanul” românesc în lumea oamenilor 
de artă din Italia 

În Italia, țara celebrilor pictori, este greu 
să-ți faci un nume în domeniul artei. Succe-
sul e de partea celor cu har deosebit, indi-
ferent de unde au venit ei în Italia. Pictori-
ța  română, Paula Măriuț Ciobanu, se află 
la Torino din anul 2006, originară fiind din 
comuna Traian, județul Bacău. I se spune 
„Vulcanul” în lumea oamenilor de artă din 
Italia. Comparația este foarte potrivită.  Lava 
acestui „vulcan”  este formată din energie, 
bunăvoință, creativitate și nu în ultimul rând, 
o imensă omenie care se revarsă abundent 

asupra celor care o 
înconjoară, remarcă 
mediile italiene. 

Atunci când tim-
pul îi permite, de cele 
mai multe ori în orele 
nopții, părăsește pa-
tul conjugal și se re-
trage în locul în care 
se simte ea însăși. În 
acest loc, punctele 
ei, de cele mai mul-
te ori în nuanțe vio-
let, se transformă în 
opere de artă, intere-
sante și unice. Face 

acest lucru de când, copil fiind, bunicul său 
a ajutat-o să intre în minunata lume a pictu-
rii. Iubește și acum culoarea violetă pentru 
că cerceii primiți în dar de la bunicul său, 
au două minunate pietre violete. Purtând în 
suflet această culoare, de-a lungul anilor, în 
picturile sale, Paula a folosit multe nuanțe 
de violet, particularitatea lor fiind determi-
nată de modul  de preparare. Pentru că  își 
prepară singură culorile, după o rețetă știu-
tă doar de ea, din care nu lipsesc petalele 
de flori.

Paula Măriuț Ciobanu are o viață împli-
nită pe plan familial, dar și pe plan profe-
sional. Palmaresul pictoriței numără peste 
120 de cupe și premii primite din mai toate 
orașele Italiei, dar și din România. Cea mai 
importantă fiind cea primită în decembrie 
2016 , care reprezintă premiul I pentru gra-
fică modernă și artă contemporană.  Demn 
de exemplificat este și premiul de origina-
litate primit din partea Regiunii Piemonte. 
Academia Internațională Vesuviană i-a 
conferit Paulei Măriuț Ciobanu  Diploma de 
Onoare, ca recunoaștere a implicării sale în 
câmpul disciplinelor artistice, pentru dezvol-
tarea noii renașteri contemporane. De ase-
menea, artista a primit din partea Asociației 
Socio-Culturale „ Niccolo Jommelli” nomi-
nalizarea de  Apostol al Artei.

Paula Măriuț Ciobanu a lucrat 22 de ani 
în pictura industrială din România. Italia i-a 
oferit, pe lângă o viață mai bună alături de 
soț și cei trei copii, și numeroase satisfacții 
în cariera sa de pictoriță.

Tehnica de pictură a artistei românce 
este unică, artista pictează „punctând” la 
propriu imaginile pe care le redă în tablou-
rile sale. Creațiile artistei constau în picturi 
pe sticlă, picturi pe pânză, grafică, acuarele, 

colaje, care redau emoții diverse, pline de 
culoare, fantezie și optimism. 
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Andrei COLAC, viteazul lucrător 
al culturii din Costiceni 

– Domnule Andrei, Dumneavoas-
tră ați activat timp de 35 de ani în 
postul de director al Casei de cultu-
ră din Costiceni. A fost o perioadă 
nemaipomenită pentru dezvoltarea 
culturii în această localitate din Va-
lea Prutului. 

– Este o coincidență fericită. Am început 
să lucrez în domeniul culturii în 1959, exact cu 
60 de ani în urmă. Alături de mine era vestitul 
lăutar Toader Captar. El cânta la mai multe 
instrumente muzicale – acordeon, nai, fluier, 
ocarină. La vioară l-a învățat să cânte preo-
tul din Vancicăuți, Ion Chiriac.  Toader Captar, 
cu har divin de lăutar, a urmat niște cursuri 
la Cernăuți și chiar a cântat în orchestra Tea-
trului cernăuțean. Apoi, până la pensionare, 
a fost conducător artistic neschimbat la Casa 
de cultură, obținând și titlul onorific de „Lucră-
tor emerit al culturii din Ucraina”. 

– Iar cel mai important este faptul 
că de numele lui Toader Captar este 
legată Orchestra de instrumente po-
pulare „Izvoraș”. 

– Orchestra a fost creată în 1948, deci 
când am început să lucrez la Casa de cultură 
ea era deja cunoscută, iar Toader Captar – 

conducătorul ei.  În acea perioadă se acorda 
o atenție deosebită culturii. Mai în fiecare lo-
calitate din raionul nostru erau fanfare, coruri. 
Și la Costiceni a fost un cor, alcătuit din 50 de 
persoane,  avându-l ca dirijor pe Stepan Sa-
badaș, viitorul compozitor ucrainean. Atunci 
era și o lege – 2% din venitul gospodăriei agri-
cole locale erau direcționate pentru dezvolta-
rea culturii. Eram chemat la cârmuirea col-
hozului și mi se spunea că ni s-au repartizat 
atâția și atâția bani pentru necesitățile culturii. 
Din anul 2002 conducător al Orchestrei de in-
strumente populare „Izvoraș” a devenit Vladi-
mir Șeremet și, iată, împreună cu el am fost la 
Chișinău și am cumpărat pe „banii colhozului” 
instrumente muzicale și costume pentru artiș-
tii amatori. Orchestra „Izvoraș” a fost și este 
un adevărat izvor de bucurie sufletească și de 
frumos. Fiind de acum pensionar, i-am scris 
istoria și chiar așa am întitulat-o. 

– Ţin și eu minte cum prin anii 70 
în fiecare localitate nouăsulițeană 
era o mare sărbătoare când veneau 
cu concertul „lăutarii lui Captar”. 
Într-adevăr, după cum ați spus, or-
chestra era un izvor de bucurie su-
fletească… 

– Orchestra „Izvoraș” era prezentă peste 
tot. Nu era sărbătoare în raion sau la regiu-
ne să nu fie invitați muzicanții din Costiceni. 
Ea nu și-a pierdut din popularitate nici acum, 
dar evoluează mai rar. Oamenilor nu le arde 
de cântec, dar, totuși, cântecul ne luminează 
sufletele. 

– Lucrătorilor culturii de astăzi le 
vine să activeze în condiții cu mult 
mai grele decât erau pe timpul când 
dețineați postul de director al Casei 
de cultură. 

– Aveți dreptate. Nu-i invidiez pe actu-
alii lucrători ai culturii din localitățile sătești. 
În satele noastre au rămas mai puțini tineri. 
Familii întregi au plecat la câștig peste hota-
re. Cu cine și pentru cine să lucrezi? – iată 
întrebarea pe care mi-aș pune-o astăzi, dacă 
aș fi lucrător al culturii. Tot timpul cât am fost 
director al Casei de cultură m-am preocupat 
de organizarea odihnei tineretului, de orga-
nizarea acțiunilor culturale și știu ce înseam-
nă pentru un lucrător al culturii susținere și 
interesul sătenilor față de viața culturală. 
Sunt de mai mulți ani la pensie, dar nu pot 
fi indiferent de ceea ce se întâmplă în viața 

culturală. M-a întristat foarte mult faptul că la 
vecinii noștri, în Comunitatea Teritorial Unită 
Mămăliga au fost închise bibliotecile. Biblio-
tecile din toate cele șase sate care fac parte 
din comunitate și nu se știe când ele vor în-
cepe să funcționeze. Lipsa de bani sărăceș-
te nu numai instituțiile culturale, ci și sufletele 
oamenilor. Totodată, mă bucură că rândurile 
entuziaștilor vieții culturale nu se răresc. Afir-
mând aceasta mă gândesc, în primul rând,  
la doamna Sofia Roșca de la Marșinți, care 
a organizat un ansamblu folcloric atât de mi-
nunat. Iată, nu demult am publicat în ziarul 
raional un articol despre cartea ei de versuri. 
M-a sunat imediat și mi-a mulțumit. Entuzias-
mul a fost prezent  mereu în viața culturală. 

– Ați amintit de articolul pe care 
l-ați publicat recent în ziarul raional 
„Cuvântul adevărului”. Dar înainte 
de aceasta ați avut și câteva publi-
cații și în „Libertatea Cuvântului”. 

– Mi-a plăcut întotdeauna să scriu. În ti-
nerețile mele au fost redactorul gazetei col-
hozului local. Apărea regulat, mai în fiecare 
săptămână. Eram un corespondent voluntar 
foarte activ, uneori onorarul primit de la ziare 

se egala cu salariul meu lunar. Acum nu se 
mai plătește onorariu, dar scriu din îndemnul 
inimii. Atunci când ea se umple de bucurie, 
sau atunci când mă doare ceva. Am primit cu 
tristețe vestea că ziarul „Libertatea Cuvântu-
lui” va apărea deocamdată numai în versiu-
nea electronică. Și consătenii mei au reacți-
onat la fel – este ziarul care are la Costiceni 
circa 260 de abonați și se bucură de o popula-
ritate și mai mare. Dar vremurile se schimbă, 
poate se va schimba ceva bun și pentru ziarul 
nostru. 

– Ați primit la botez numele An-
drei și vă felicităm cu prilejul zilei 
numelui. 

– Reiese că Apostolul Andrei este și ocro-
titorul meu. Părinții mei au fost oameni cu 
Dumnezeu în suflet. Și eu sunt un om credin-
cios. După ce am ieșit la pensie 11 ani am 
cântat în corul bisericii din sat. Cântările bise-
ricești alină sufletele, le purifică pentru sincera 
rugăciune în fața altarului. 

– Se afirmă că Sfântul Andrei 
este creștinatorul poporului ro-
mân. El a fost Întâiul Chemat, în-
tâiul care L-a urmat pe Mântuitor. 

Trăim într-o societate puternic in-
fluențată de concepte și curente di-
structive, ca globalizarea, individu-
alismul. Iar Sfântul Apostol Andrei 
constituie și astăzi, ca și ieri, un 
exemplu de mărturisire. El ne înva-
ță că înainte de a schimba pe cine-
va să ne schimbăm pe noi înșine, 
fiind înțelepți. 

– Pentru ca omul să se schimbe, el trebuie 
să ducă o viață spirituală activă. Nu regret că 
mi-am consacrat viața slujirii culturii neamului 
nostru. Așa procedează și fratele meu,Toader 
Colac, vestit etnograf de la Chișinău, autorul 
a peste 25 de cărți. M-am ținut cu bărbăție pe 
frontul cultural, luptând pentru îmbogățirea 
spirituală a oamenilor, pentru menținerea fru-
moaselor tradiții ale poporului nostru. 

– Nu ne rămâne decât să-i urăm 
viteazului „ostaș” al vieții culturale 
din Costiceni, Andrei Colac, multă 
sănătate și ani frumoși de viață.

Suntem în preajma sărbătorii Sfântului Andrei, 
marcată în Ucraina pe stil vechi. El este vene-

rat de români, indiferent unde s-ar afla ei. Și mulți îi 
poartă numele – cam vreo 700 mii de români. Aces-
tea sunt date aproximative, însă cert este faptul că 
întregul neam românesc, aidoma Apostolului An-
drei, urmează chemarea Domnului de a fi „pescari” 
de oameni și mărturisitori ai lui Hristos. 
Numele Andrei derivă din grecescul „Andreas” ce 
înseamnă „viteaz”, „bărbătesc” – calități cu care 
sunt înzestrați mulți dintre acei ce poartă acest 
nume. Le are și domnul Andrei Colac, viteazul lucră-
tor al culturii din satul Costiceni, raionul Noua Suli-
ță, care în prezent se află la odihna binemeritată. 
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11 medalii pentru sportivii bucovineni la 
Campionatul Mondial de Armwrestling

Elevii  Clubului sportiv  
„Atlant" din Cernăuți, care  au 
făcut parte din lotul național al 
Ucrainei, au participat cu suc-
ces la Campionatul Mondial de 
Armwrestling IFA 2019, care s-a 
desfășurat în orașul polonez 
Rumia. La această competiție 
sportivii bucovineni au cucerit 
11 medalii: 4 de aur, 2 de argint 

și 5 de bronz. Printre cei care 
au urcat pe podiumul de onoare 
se numără Dmytro Bordun, Va-
lentin Bojescu, Adrian Mutelica, 
Iuri Gorik, Volodymyr Osadciuk 
și Dmytro Rulenko.  

De menționat că la Campi-
onatul Mondial  au participat 
reprezentanții Ucrainei, Polo-
niei, SUA, Canadei, Germani-

ei, Georgiei, Armeniei, Rusiei, 
Japoniei, Coreei de Sud, Su-
ediei, Norvegiei, Danemarcei, 
Finlandei, Marii Britanii, Italiei, 
Franței, Greciei, Kazahstanu-
lui, Kirghizstanului, Azerbaidja-
nului, Braziliei, Iranului, Indiei, 
Malaeziei, Slovaciei, Belarusi-
ei, Australiei, Republicii Africa 
de Sud.

Ex-jucătorul FC Bucovina 
începe o carieră muzicală
Anton Kramar, fostul jucă-

tor de fotbal al FC Bucovina, a 
decis să îmbrățișeze o carieră 
muzicală. Recent, fotbalistul a 
lansat un videoclip întitulat „My 
vse rozumiemo”. „Pe parcursul 
vieții se adună multe gânduri 
pe care vrei se le împărtășești”, 
scrie Anton pe pagina de Insta-

gram.  De menționat că Anton 
Kramar (31 de ani) a evoluat 
pentru echipa FC Bucovina în 
11 meciuri oficiale. De aseme-
nea, el a jucat pentru echipele 
Dnipro (Cerkasy), Arsenal (Bila 
Țerkva), FC Lviv,  FC Sevas-
topol, Desna (Cernighiv), Zirka 
(Kirovograd) ș.a.

Rusia, exclusă din competițiile internaționale 
din cauza dopajului organizat de stat!

WADA (Agenţia Mondială 
Anti Doping) a decis excluderea 
Rusiei din, practic, tot sportul 
mondial! WADA a decis că ruşii 
au şters probe care ar fi atestat 
faptul că sportivii lor s-au dopat şi 
că ar fi plantat chiar dovezi false 
care să vină în ajutorul nevino-
văţiei acestora! 4 ani este sanc-
ţiunea dictată de forul internaţi-
onal la adresa Rusiei, care este 
acuzată că a instituit un program 
generalizat de a-şi dopa sporti-
vii. Rusia are 21 de zile pentru a 
face apel la decizie, prin Curtea 
Internaţională de Arbitraj Spor-
tiv. Consecinţele acestei decizii 
sunt extrem de grave, pentru că, 
practic, sportul rusesc este scos 
complet din competiţii.  Singura 
modalitate pentru ca sportivii 
ruşi să mai participe la compe-
tiţii este ca aceştia să meargă 

individual, concurând sub stea-
gul neutru al Comitetului Inter-
naţional Olimpic. Însă, echipele 
nu au această şansă, aşa că tot 

ceea ce înseamnă sport de echi-
pă rusesc poate să-şi ia adio de 
la orice şansă de a participa la 
competiţii!

Sportivi bucovineni, campioni naționali la  Kickboxing
Orașul Rivne a găzduit Campi-

onatul Naţional de Kickboxing. În 
total 1.174 de sportivi din Ucraina, 
Polonia, Lituania și Belarus au 
concurat pentru titlul de campion. 
Printre aceștia s-au numărat și 
13 sportivi din regiunea Cernăuți, 
care au cucerit 4 medalii de aur, 5 
de argint și 2 de bronz. 

De menționat că Kickboxing-ul 
a apărut în anii 60 la Tokio, avân-
du-l ca părinte pe Noguchi Osa-
mu, unul dintre cei mai mari pro-
motori de lupte în Japonia. Este 
o metodă neegalată de auto-a-
părare și extrem de eficientă de 
formare profesională, de fitness 
total. Kickboxing-ul este o combi-
nație de arte marțiale cu tehnici 
preluate din Muay Thai, Karate și 
Soringi Kempo. Sunt utilizate ace-

leași tactici ca în Muay Thai, dar și 
lovituri de „ciocan” cu antebrațul.

A doua variantă a acestui 
gen de sport provine din 
America de Nord în jurul 
anilor 1970, și este o va-
riantă a Kickboxing-ului 
„high-kick” sau full-con-
tact. A apărut din artele 
marțiale (predominant 
karate și taekwondo) 
modificate de practicanți 
din Europa și America, 
în dorința de a crea un 
sport de ring bazat pe lo-
vituri de picior din stilurile 
menționate, combinat cu 
tehnicile de braț din boxul 
clasic. A fost numit inițial 
„full-contact karate”, apoi 
„kickbox high-kick” (per-

mițând lovituri de picior numai 
peste nivelul centurii) sau, mai 
simplu, „full-contact”. La sfârșitul 

anilor optzeci, începutul anilor no-
uăzeci, au apărut mai multe orga-
nizații concurente. Kickboxing-ul 

a atins noi culmi oda-
tă cu apariția marilor 
evenimente din seria 
K-1 (lupte fără reguli 
de Muay Thai modifi-
cate), promovate de 
maestrul Ishii. În pre-
zent, seria K-1 este 
evenimentul de cel mai 
mare succes și cea 
mai bine plătită com-
petiție de profesioniști 
din lume în materie 
de Kickbox/Thai-box. 
Stilul de luptă Kickbox 
este latura pur sporti-
vă a sistemului, care 
pune accent exclusiv 

pe pregătirea pentru competiții 
sportive. În Kickboxing este inter-
zis, în cea mai mare parte, por-
tul centurilor colorate. Centurile 
nu au nicio importanță, contează 
doar ceea ce poți face cu ceea ce 
cunoști. În SUA şi Europa de Vest 
numărul organizaţiilor de Kickbox 
Karate este mare, existând orga-
nizații pentru profesioniști, pentru 
amatori și mixte. Capitala mondia-
lă a Kickbox-ului profesionist este 
Las Vegas. În competițiile de lupte 
fără reguli sau cu minimum de re-
guli, precum UFC, K-1, Pancratiu 
etc., se observă că majoritatea 
celor care ajung în sferturi, se-
mifinale și finale sunt luptători de 
Kickbox Karate. În ultimul sfert de 
secol, kickboxul s-a dezvoltat con-
stant la nivel mondial.

Campionatul regiunii  
Cernăuți la mini-fotbal

Rezultate
Grupa A

Tom.studio – Poliția de Patrulare – 2:2
Grupa C

Urojai – Ridkivți – 8:2
Fazenda – Doroșivți – 1:1 
FC Dobrynivți – DrimTim – 6:2 
Vesilnyi Svit – NDERȚ MVS – 2:2 

Grupa D 
Ivankivți – Mahala – 4:0
Tom.studio (1) – Lider – 6:1
Lucovița – Verencianka – 4:8
Zastavna – Sparta – 2:6

Pagină realizată de Romeo CRĂCIUN
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Discuție aprinsă între doi amici pe tema fericirii 
bărbaților. Unul dintre ei spune:

- Și un bărbat căsătorit poate să fie fericit. Nu 
mă vei convinge. E părerea mea, verificată de al-
tfel.

- Cum naiba, mă, poți să fii tu fericit, când toată 
ziua te cicălește la cap?

- Ei cum? Cu condiția că nu află soția.

    

- Domnule doctor, azi dimineață m-am trezit cu 
dureri strașnice de cap, de burtă, de picioare, de 
spate, de...

Doctorul:
- La ce naiba te-ai mai trezit?!

    

O femeie frumoasă vine la Fântâna Dorințelor 
și se roagă:

- Fă ceva să mă dorească toți bărbații.
Nu isprăvi vorba, că a și fost prefăcută într-o 

halbă plină cu bere rece.

        

Într-o noapte Ion și Maria stau de vorbă.
- Măi Ioane, ia spune-mi adevărul pe cine ai mai 

avut înaintea mea?
- Pe Florica, răspunde bărbatul liniștit.
- Numai pe ea? - insistă Maria.
- Pe Veta, Maricica, Roza, Viorica, Marina...
Și tot continuă așa timp de cinci minute înșirând 

nume.
- Să știi că sunt geloasă bine! – spune Maria pe 

un ton ridicat.
- Las-o mai moale, draga mea, mai bine ai fi 

bucuroasă că te-ai calificat în finală.   

    

Tatăl se adresează încurajator către fiul său:
- Hai fiule, încă un pas, încă un pas, încă unul, 

aşa, aşa, micuţ, încet-încet! Maria! Adu-mi repede 
camera video să-l filmăm pe fecioraşul nostru, a ve-
nit de la balul de absolvire!

    

Un bărbat intră la o agenție de ma-
trimoniale și solicită ajutorul funcționarilor de acolo 
pentru a se căsători. Fata de la ghișeu:

- Și ce femeie ați dori – din cele care vorbesc 
mult sau din categoria celorlalte?

- Care celelalte, domnișoară? 

    

- Ce înseamnă să fii logodit?
- Este cum ai fi arestat preventiv înainte de a fi 

condamnat la închisoare pe viață.

    

O femeie vine la avocat cu o plângere:
- Vreau să divorțez, domnule avocat.
- Și care e motivul, doamnă?
- Nu mi-a fost credincios.
- Adică?
- Adică mi-am dat seama că nu e tatăl copilului 

meu.
    

Şeful de sală îl întreabă pe ospătar:
 - I-ai făcut clientului de la masa a treia notă de 

plată?
- Da, domnule.
 - Extraordinar tip! Continuă să zâmbească.

    

- Ce-i cu vânătaia aceea la ochi, Gheorghe?
- Ce să fie, m-am îmbătat ieri tare de tot.
- Şi ai căzut?
- Nu, nu, a venit nevastă-mea la bar după mine.
- Aşa, şi ce legătură are asta cu vânătaia?
- Păi are, că i-am cerut numărul de telefon.

Mrejele neştiute ale destinului (II)

Tânărul tăcu. Au stat așa vreo cinci 
minute bune până când au reluat firul 
discuției. 

– Cum crezi, Adriana, de ce se în-
tâmplă astfel pe lumea asta? Atunci 
când viața îți este mai dragă, când tre-
burile parcă merg strună, omul are par-
te de asemenea surprize?

Fata nu știa ce să spună. Ce sfat 
putea să-i dea omului, dacă nu avea 

nici o experiență de viață? Se mira în 
sinea sa că acest bărbat putea să aibă 
oarecare probleme. Își îndreptă privirea 
spre el și văzu cum din ochi îi căzu o 
lacrimă.

– Nu mi-am văzut soția de cinci ani 
buni, spuse el într-un sfârșit. Discut 
cu ea doar la telefon, pentru că avem 
unele interese comune în ale afaceri-
lor. Dar niciodată nu se interesează de 
bobocelul căruia i-a dat viață. Nu știu 
ce inimă are. Parcă a vrăjit-o cineva.  

–  De ce nu rupi atunci această că-
sătorie? La ce ți-ar mai folosi? – întrebă 
Adriana.

Adrian își dădu seama imediat 
că deveni foarte melancolic și se du-
meri. O netezi ușor pe fața-i albă și 
frumoasă.

– Multe ai să știi, o să îmbătrânești. 
Ești încă foarte tânără ca să le înțelegi 
pe toate. 

Adriana s-a topit la auzul acestor 
cuvinte. Pentru prima dată în viață a 
simțit sprijinul unui bărbat, fie și prin cu-
vinte. Era deprinsă să le facă pe toate 
de una singură. Când mamă-sa era în 
viață, simțea măcar un pic de sprijin, 
fie și moral. Era un sprijin ce-i dădea o 
putere de nedescris. Dar aici e altceva. 
De multe ori a plâns serile că nu a avut 
parte de umărul tare al unui tată pre-
cum l-au avut semenii ei. Pentru prima 
dată, vă spuneam, simți grija unui băr-
bat pentru ea.  

Și Adrian se rătăci parcă în senti-
mentele și amintirile sale și-și reluă firul 
poveștii... Spre deosebire de Adriana, 
acesta a avut parte de o copilărie de 
basm. Până aproape de vârsta matu-

rității s-a bucurat de aura de nedescris, 
pe care o simte fiecare copil într-o fa-
milie împlinită. Sâmbăta sau dumini-
ca pleca neapărat la pescuit cu tata. 
Acolo, în sânul naturii, își povesteau 
pe săturate. Adrian era la curent cu toa-
te afacerile tatălui, iar el, la rându-i, îi 
povestea despre succesele sale la în-
vățătură, iar când a ajuns prin clasele 
mai superioare – și despre sentimen-

tele sale. Erau de nedespărțit... până 
într-o zi. Aici bărbatul tăcu din nou de 
parcă ceva s-a rupt în firul amintirilor 
sale. Ține bine minte acea seară când 
la miez de noapte a fost trezit de vocile 
părinților. Nu a înțeles atunci de ce se 
certau. A doua zi tatăl l-a chemat și i-a 
zis că pleacă, dar va reveni neapărat. 
Și dus a fost, dar a revenit peste vreo 
trei săptămâni. Nici mama nu a vrut să-i 
spună nimic. Poate că nu a dorit să-și 
rănească copilul, știindu-l mult prea le-
gat sufletește de tata. Mai târziu Adri-
an avea să afle că bunul său părinte a 
fost într-un arest preventiv înainte de 
proces. Niște presupuși prieteni, care 
doreau să-i pună mâna pe afacerea pe 
care o avea – o întreprindere ce presta 
servicii de transportare a pasagerilor 
în centrul regional, s-au năpustit asu-
pra lui cu controale de tot felul. Cazul a 
ajuns la judecată și tatăl său a fost con-
damnat la un an și șase luni închisoare. 
La nici patru luni de ședere în detenție 
cazul a fost revăzut și omul a fost elibe-
rat. Nu mai era acel de odinioară. A mai 
lucrat vreo câțiva ani, iar când Adrian 
era în prag de absolvire a facultății i-a 
transmis afacerile și apartamentul fiu-
lui, și-a luat soția și s-a retras în satul 
său de baștină. Așa s-a pomenit Adrian 
cu afacere la nici 22 de ani împliniți. I-a 
fost foarte greu la început, dar a rezis-
tat datorită sfaturilor înțelepte ale pă-
rintelui. Peste doi ani s-a căsătorit. I se 
părea că Dumnezeu i-a trimis îngerul 
păzitor, care-i va fi alături și-i va ocro-
ti căminul o viață toată. Dar și de data 
aceasta ironia sorții și-a spus cuvântul. 
Aleasa inimii i-a fost „trimisă” de niște 

oameni răi pentru a-i pune mâna pe 
afacere. Nu și-a dat seama din start. Nu 
a ținut cont nici de sfaturile unei doam-
ne de la contabilitate să „mai deschidă 
ochii și să privească împrejur”. Își iubea 
mult de tot soția și fiica, de aceea a fost 
surd chiar atunci când i s-au spus lucru-
rile pe față. Și când s-a pomenit în birou 
cu niște oameni de la fisc și de la alte 
servicii, nedorite de orice întreprinzător, 
și-a dat seama că are șansa să mear-
gă pe urmele tatălui. La proces nu s-a 
ajuns, deoarece aceeași doamnă de la 
contabilitate le-a povestit anchetatorilor 
cum stau lucrurile. Afacerea i-a fost sal-
vată, dar familia nu. Nu a mai putut să 
stea sub același acoperiș cu omul care 
l-a trădat. A doua zi femeia și-a strâns 
lucrurile și dusă a fost la părinții săi. În 
primele luni i se părea că înnebuneș-
te de dorul fiicei, pe care avea ocazia 
s-o vadă doar sâmbăta sau duminica. 
După aceea o vizita și la școală de câte 
ori avea ocazia...

Se zărea de zi când cei doi și-au dat 
seama că s-au reținut de-a binelea în 

cafenea. Adriana vroia 
să doarmă puțin înain-
te de a pleca la servi-
ciu, de aceea l-a rugat 
pe Adrian s-o ducă 
până la cămăruța ei. 
Peste câteva zile băr-
batul i-a făcut din nou 
o vizită și i-a spus că o 
fată ca ea nu poate să 
trăiască într-un ase-
menea hal. A dus-o la 
un prieten de-al său, 
întreprinzător și el. 
Acolo i s-a repartizat 
o cameră aparte într-o 
casă mare. Mai trebu-
ia să facă ordine și să 
dea seama de casă 
când stăpânii vor fi 
plecați. Adriana a ac-
ceptat propunerea. Și 
condițiile erau altele, 
dar și leafa era mai 
mare decât cea pe 
care o primea la ali-
mentară. Dar poate la 
mijloc era și faptul că 
propunerea venea de 
la un bărbat de care 
s-a legat sufletește 
și care-i era pe plac? 
Așa a trecut fata în 
acea casă mare. Stă-

pânii erau oameni de treabă, mai ales 
ea. Deseori stăteau de vorbă pe sătu-
rate, uneori îi făcea și cadouri. O nouă 
lovitură avea să se abată asupra fetei 
într-o zi de vară. Stăpâna casei era 
plecată împreună cu copiii la odihnă. 
Întoarsă de la cumpărături, Adriana l-a 
găsit pe stăpânul casei beat de-a bi-
nelea. Acesta s-a năpustit asupra ei ca 
o fiară și a început să-i rupă hainele. 
A încercat să opună rezistență, dar în 
zadar. Și atunci s-a rugat în gând la 
forțele divine s-o ajute. Din fericire, a 
reușit să-și elibereze un picior cu care 
i-a dat o lovitură din „tot sufletul” băr-
batului. Până acesta să se dezmeti-
cească, Adriana s-a încuiat în camera 
ei și i-a telefonat lui Adrian. Plângând, 
i-a povestit întâmplarea...

Au trecut de atunci cinci ani. Cei doi 
locuiesc împreună și se bucură de cele 
două fetițe ale lor – Alinuța și Veronica. 
Fosta soție a rămas în trecut ca un vis 
urât, iar Luminița – fiica lui din prima că-
sătorie este deja domnișoară. Își vizitea-
ză deseori părintele și surorile. În timpul 
liber ies împreună în oraș. Treptat mreje-
le destinului au devenit mai puțin strâm-
te pentru Adriana. Bunul Dumnezeu i-a 
scos în cale un soț iubitor, care o ocroteș-
te de toate. Ea, la rândul ei, îl răsplăteș-
te din plin – căldură sufletească, atenția 
ce o merită. Într-un cuvânt, în căsuța lor 
domnește dragostea, armonia și buna în-
țelegere, iar principalul – umărul puternic 
de bărbat de care Adriana nu a avut par-
te în copilărie și pe care, deși cam târziu, 
dar i l-a oferit Măria Sa, Destinul.     

Dumitru VERBIŢCHI          

Treptat mrejele destinului au devenit mai 
puțin strâmte pentru Adriana. Bunul Dum-

nezeu i-a scos în cale un soț iubitor, care o 
ocrotește de toate. Ea, la rându-i, îl răsplă-
tește din plin – căldură sufletească, atenția 
ce o merită. Într-un cuvânt, în căsuța lor 
domnește dragostea, armonia și buna înțe-
legere, iar principalul – umărul puternic de 
bărbat de care Adriana nu a avut parte în 
copilărie.
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Rubrică susţinută de Valeria ŞTEFUREAC

Secretul articulațiilor sănătoase: zeama de oase

Stop îmbătrânirii!
Cu siguranță că nu v-ați întrebat nici-

odată care este motivul pentru care ce-
lebrii bucătari utilizează zeama de oase 
pentru a da acel gust inconfundabil pre-
paratelor culinare… Ce poate fi atât de 
folositor într-o simplă zeamă făcută prin 
fierberea câtorva oase? Specialiștii afirmă 
că printre ingredientele cu adevărat sen-

zaționale se numără glicina și prolina, 
dar și gelatina și glicozaminoglica-
nii (GAGs), dintre care sunt de mențio-
nat acidul hialuronic şi sulfatul de 
condroitină, precum și multe alte mine-
rale fără de care organismul uman nu ar 
putea să funcționeze la capacitate maxi-
mă. Prolina, de exemplu, este esențială 
pentru formarea sănătoasă a colagenului 

şi cartilajului, iar glicina este necesară 
pentru sinteza hemoglobinei, creatininei 
(pentru a da celulelor energie), sărurilor 
biliare (necesare la digestia grăsimilor) și 
glutationului (pentru detoxifiere). Ce rol 
are colagenul natural? Asigură hidratarea 
normală a tenului, iar consumul acestuia 
pe cale internă îmbunătăţeşte mobilitatea 
şi flexibilitatea articulaţiilor. Cu alte cuvin-
te, spun oamenii de știință, prin aportul de 

colagen se pot corecta două aspecte ale 
procesului de îmbătrânire: deshidratarea 
tenului şi rigiditatea mişcării. La rândul 
său, acidul hialuronic este de mare ajutor 
la hidratarea pielii și are un rol important 
în formarea colagenului și contribuie la 
secreția lichidului sinovial, care la rândul 
lui ajută la lubrifierea componentelor din 
articulații.

Gelatina tratează 
ulcerul și diabetul

În urma numeroaselor studii făcute asu-
pra banalei supe de oase, s-a demonstrat că 
aceasta conține din belșug calciu, fosfor, 
magneziu, sodiu, potasiu și sulf, care 
îndeplinesc trei mari funcții în organism: asi-
gură baza structurală pentru țesutul conectiv, 
creează potențial electrostatic care permite 
transmiterea semnalelor nervoase și a miș-
cării între membranele celulare și au rol în 
catalizarea enzimelor în procesele fiziologice, 
transformând alimentele în energie. Important 
de știut este faptul că mineralele prezente în 
supa de oase sunt mult mai ușor de absorbit, 
ceea ce face din acest aliment un supliment 
nutritiv care ar trebui introdus, spun oamenii 
de știință, în dieta zilnică, pentru a îmbunătăți 
sănătatea oaselor. Cât privește gelatina conți-
nută, s-a demonstrat științific că aceasta este 
benefică în tratamentul multor afecțiuni croni-
ce, printre care ulcerul, anemia, diabetul, dis-
trofia musculară și chiar cancer, având efecte 
antiinflamatorii, antimicrobiene și calmante, 
contribuind la un somn mai liniștit.

Sulfatul de condroitină asi-
gură rezistența 

cartilajelor
Și tot zeama de oase, spun cercetătorii, 

este foarte bună pentru vindecarea sistemu-
lui gastrointestinal, motiv pentru care a ajuns 
să fie inclusă în tratarea multor afecțiuni care 
au la bază disfuncții la acest nivel. Un alt ami-
noacid care se regăsește în zeama de oase 
este glutamina, responsabilă de buna func-
ționare a imunității, sistemului digestiv, detoxi-
fiere, reducerea poftelor de dulce, sănătatea 
mentală. Și tot în supa de oase există o canti-
tate mare de alanină, necesară îmbunătățirii 
funcțiilor fizice la persoanele în vârstă și fiind 
extrem de utilă atleților. Nu în ultimul rând, 
supa de oase este o bogăție de sulfat de 
condroitină, o substanță cu aspect de gel, 
folosită în principal pentru ameliorarea dure-
rilor de încheieturi asociate cu osteoartrita și 
joacă un rol important în menținerea integri-
tății structurale a țesuturilor, asigurând rezis-
tența cartilajului și reducând astfel cauzele 
apariției osteoartrozei. Totodată, sulfatul de 

condroitină joacă un rol important în reduce-
rea aterosclerozei și scăderea colesterolului.

Zeama de oase se poate păstra 
până la cinci zile în frigider și câteva luni 
în congelator. Se recomandă consumul ime-
diat după trezire, a unei căni cu supă de oase 
călduță, iar în scop terapeutic se vor bea 250 
ml de două ori pe zi. 

Cum se prepară. Specialiștii recoman-
dă ca oasele alese pentru prepararea supei 
să provină, pe cât e posibil, de la animale 
crescute ecologic. Este important de știut că 
supa trebuie fiartă cât mai mult, la foc mic, 
pentru că astfel lichidul va conține o concen-
trație mare de aminoacizi și de nutrienți esen-
țiali. Atenție! Pentru fiecare patru litri de apă 
se folosește un kilogram de oase.

Ingrediente necesare: 1,5 kg de oase 
de pui cu carne pe ele (gât, aripi, carcasă, 
picioare, gheare) sau, respectiv 2-3 kg oase 
de vită de diferite feluri, cu măduvă și puțină 
carne, 2 linguri de oțet de mere, 2-3 cepe mari 
tăiate în bucăţi mari, 2 morcovi tăiați în bucăți 
mari, 1 țelină tăiată în bucăți mari, 1 legătură 
de pătrunjel tocat.

Mod de preparare: pentru supa de 
oase de pui puneți la fiert într-o oală mare 
toate legumele, oasele și oțetul. Lăsați să 
fiarbă la foc mare în prima jumătate de oră, 
timp în care îndepărtați mereu spuma care 
se ridică la suprafață. Ulterior, se reduce fo-
cul și se lasă la fiert aproximativ șase ore. 
În cazul supei de oase de vită, se poate lăsa 
să fiarbă 12 ore. După ce a fiert, supa de 
oase de lasă să se răcească la temperatu-
ra camerei, apoi se strecoară printr-un tifon 
pentru a îndepărta eventualele impurități și 
resturi de legume, pentru a obține un pre-
parat limpede.

Un vechi proverb sud-american spune că „o supă 
de oase bună poate reînvia morții”. Chiar dacă 

astăzi mult prea puțină lume îi acordă importanța 
cuvenită, supa de oase a fost folosită din cele mai 
vechi timpuri atât ca aliment, cât și ca medica-
ment. Cu ajutorul acestui leac miraculos dispar 
răcelile și gripa și se vindecă boli care afectează 
țesuturile conective, precum încheieturile, pielea, 
plămânii, mușchii sau tractul intestinal.

Varza – leguma miraculoasă 
cu proprietăți antitumorale

Datorită numărului redus de ca-
lorii, această legumă este recoman-
dată celor care vor să slăbească. 
Are totodată efecte antiinflamatorii, 
oferă protecţie tractului digestiv şi 
sistemului cardiovascular.

Ne ajută să eliminăm toxinele 
din organism și tot cu ea scăpăm de 
toate reziduurile din organism. Tot-
odată, fiind bogată în fitonutrienţi şi 
vitamine (A, C şi K), precum şi anti-
oxidanţi naturali care previn apariţia 
cancerului,  are un efect benefic şi 
asupra frumuseţii.

Despre varza murată s-a scris 
mult datorită proprietăţilor sale anti-
tumorale şi capacității extraordinare 
de a prevenţia această patologie.  
Varza murată formează o floră care 
nu îngăduie evoluţia tumorilor.

Pustnicii din vechime spălau 
bine varza, fără să o cureţe de 
frunzele din exterior şi o puneau 
în vase făcute din trunchi de co-
pac, iar între rândurile de varză 
presărau sare grunjoasă. Acope-
reau apoi totul cu apă strânsă de 
la ploaie (care se spune că elimină 
orice formă de ascită), iar deasu-
pra puneau câteva crengi de măr 

pădureţ sau de corn. Varza astfel 
murată era consumată de la sfâr-
şitul toamnei până după Paşti. În 
caz de ulcer sau tumori digestive, 
se făcea un tratament cu varză 
murată goală, fără niciun fel de fă-
inoase, timp de 30 de zile. Vinde-
carea era întotdeauna sigură.

De asemenea, zeama de varză 
murată este recomandată celor care 
ţin dietă pentru că stimulează arde-
rea grăsimilor şi normalizează pofta 
de mâncare.

Varza murată este şi un bun 
probiotic, alimentul fiind ajutat în 
acest sens de acidul lactic, care 
acţionează ca un conservant. În 
varza murată se găsesc aşa nu-
mitele „bacterii prietenoase”, care 
au rolul de a regla flora intestinală.  
Consumul regulat de zeamă de 
varză murată poate ajuta la nor-
malizarea digestiei, dar şi la preve-
nirea constipaţiei.

* Bogată în vitamina C, varza 
mai conţine magneziu, calciu, po-
tasiu având totodată efecte antioxi-
dante, fiind recomandată în acelaşi 
timp ca remediu pentru întărirea 
imunităţii.

* Pentru că este bogată în fi-
bre alimentare, varza ajută la re-
glarea tranzitului intestinal. Varza 
mai are efecte benefice şi în cazul 
arsurilor, eczemelor, dar şi dureri-
lor reumatice.

* Varza poate fi consumată şi 
pentru detoxifierea ficatului, da-
torită sulforafanului, o substanţă 
ce stimulează puternic produce-
rea unor enzime în organism.

* Folosită sub formă de 
cataplasme, frunzele de varză 
zdrobite refac zonele afectate 
de entorsă şi luxaţii.

* Folosită în scop cosmetic, 
varza are un efect nutritiv şi de 
întinerire a tenului.

* Varza poate totuşi provoca 
uşoare colici abdominale, balo-
nări şi uneori diaree.

* În acelaşi timp, persoanele 
hipertensive nu trebuie cu con-
sume în exces zeamă de varza 
murată, deoarece conţinutul de 
sare creşte retenţia de apă şi 
deci tensiunea arterială.

Varza, potrivit medicinii naturiste, este cel 
mai puternic antidot al celulelor maligne și 

este consumată în toate colțurile lumii. Oferă 
numeroase beneficii pentru sănătate, este plină 
de vitamine, minerale și fitonutrienți care con-
tribuie la menținerea stării de sănătate.

Avocado, un aliat în lupta 
cu colesterolul rău 

Bogat în fibre solubile şi 
insolubile. Este foarte folositor 
pentru sănătate, chiar dacă uneori 
nu arată prea atractiv. Pe lângă fap-
tul că este foarte gustos, avocado 
este extrem de util atât pentru sta-
rea generală a organismului, cât şi 
pentru cei care încearcă să mănân-
ce sănătos. Unde mai pui că este 
potrivit pentru consum atât  adulţilor, 
cât şi copiilor. Este bogat în fibre so-
lubile şi insolubile.

Util în curele de slăbire.  
Consumul de avocado reduce co-
lesterolul rău, fiind unul dintre puţi-
nele fructe care conţine grăsimi mo-
nonesaturate, peste 20 de vitamine 
şi minerale utile pentru organism. 
Datorită faptului că avocado prelun-
gește senzația de sațietate și ame-
liorează fluxul intestinal, combătând 
constipația, acesta este util în cure-
le de slăbire. În plus, are proprietăți 
detoxifiante, care țin sub control ni-
velul de zahăr din sânge. Avocado 
este un adevărat raft de farmacie. 
Este bogat în vitamina C, un puter-
nic antioxidant. Conține vitamina D, 
esențială nu doar pentru sănătatea 
oaselor. Nu îi lipsește nici vitamina 
E, esențială pentru funcționarea co-
respunzătoare a sistemului nervos. 
Mai mult decât atât, avocado conți-
ne vitaminele A, B6, B12 și K, toate 

cu rol protector al sistemului imuni-
tar, cognitiv și nervos.

Este copt atunci când 
devine mai greu. Fructul de 
avocado este copt atunci când 
devine mai greu şi la o apăsa-
re uşoară îşi schimbă culoarea 
în maro. Se coace mai repede 
decât o banană! Datorită vita-
minelor din compoziția sa, fruc-
tul de avocado este unul dintre 
alimentele care împiedică dez-
voltarea celulelor canceroase. 
Să-l consumăm, așadar, cu 
același drag cu care îl consumă 
și beneficiarii dietelor meditera-
neene!

(Leacuri și terapii)



14 LC
Joi, 12 decembrie 2019 Spiritualitate

Sfârșit 
de toamnă

S-a dus toamna la popas, 
Căci timpul i-a sosit, 
Puţin din ea ne-a mai rămas 
Şi merge-nspre sfârşit. 
 
Frumoasă toamnă am avut, 
Cu zile mult senine, 
Şi lucrul bine l-am făcut, 
Precum se şi cuvine.
 

Câmpia-i netedă, curată, 
Un vânt o răcoreşte, 
De brumă e dezmierdată
Şi bine se-odihneşte.

Copacii haina-au dezbrăcat, 
De frunze-n culori multe
Şi sunt gata de iernat
Cu vrute şi nevrute. 

Păsările iarna-şi caută 
Culcuşuri printre ramuri, 
Doresc să fie iarna toată 
Împreună cu-a lor neamuri.

Un loc să fie potrivit
Şi pentru animale,
Îl caută cu bun găsit, 
Căci toamna grijă are. 

De noi pădurea grijă are, 
Lemne de foc ne-a pregătit
Se ţine bine-n piaţă tare, 
Căci toamna s-a sfârşit…

Eugenia 
BALAN-CIOCOBOC, 

profesoară-pensionară  
din s. Tereblecea 

• Răvaşe de la cititori

Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat

Sfântul Andrei este considerat „Ocrotito-
rul românilor”. A fost un apostol al lui Iisus 
din Nazaret, frate cu Simon Petru. Biblia 
îl pomenește ca fiind „cel dintâi chemat”. 
Evanghelia după Ioan menționează că An-
drei ar fi fost mai întâi ucenic al lui Ioan Bo-
tezătorul, care i-ar fi recomandat să-l urme-
ze pe Iisus. Conform aceleiași Evanghelii, 
Andrei l-ar fi dus pe fratele său Simon Petru 
la Iisus, spunându-i că l-a găsit pe Mesia. 
De asemenea, în enumerările apostolilor, 
Sf. Andrei este menționat mereu între primii 
patru. Cu toate acestea, nu se numără prin-
tre cei trei pe care Iisus i-a tratat în anumite 

situații ca pe cei mai apropiați ai săi (Petru, 
Iacob și Ioan).

Viața Sfântului Andrei. Sfântul 
Andrei a fost ucenic al lui Ioan Botezătorul. 
După învierea lui Iisus și Pogorârea Duhu-
lui Sfânt (la Rusalii), apostolii au mai rămas 
câțiva ani la Ierusalim, începând formarea 
Bisericii. 

Apoi a continuat misiunea de propo-
văduire a Evangheliei, ajungând până 
în sudul Rusiei de astăzi.  Deoarece era 
pescar, sfântul Andrei este considerat de 
marinarii și pescarii greci drept ocrotito-
rul lor.

Tradiții 
și superstiții 

de Sfântul Andrei
Ziua Sfântului Andrei este însoțită de 

foarte multe tradiții și superstiții. Oamenii 
cred că în această seară ies spiritele în 
lume, iar lupii vorbesc cu viu grai omenesc, 
în timp ce oamenii se apără de toate cele 
rele cu ajutorul vrăjilor și a usturoiului.

Tradițiile și superstițiile de Sfântul An-
drei sunt legate de revoltă, de măritiș, de 
protecția oamenilor împotriva spiritelor. 

Alungarea spiritelor se face cu usturoi, 
pe care oamenii îl folosesc pretutindeni, fie 
la grajdurile animalelor, fie la cruciulițele fă-
cute pe mâinile copiilor.

Pentru a se apăra de strigoi, oamenii 
se foloseau de usturoi, în timp ce copiilor 
li se făcea cruciuliță cu usturoi pe mâ-
nuțe. 

Fetele care 
doresc să se mă-
rite obișnuiesc 
să ascundă sub 
pernă un fir de bu-
suioc pentru a-și 
visa iubitul. Gos-
podarii obișnuiesc 
ca de Sfântul An-
drei să pună grâu 
la încolțit pentru a 
afla cum va fi re-
colta în anul viitor, 
dar și cât de pros-
peră va fi casa și 
familia lui în anul 
ce soseşte.

Nu în ultimul rând, vremea din noaptea 
de Sfântul Andrei ne va spune cum va fi iar-
na care urmează. Dacă oamenii au parte de 
un cer senin în această noapte, iarna care 
vine va fi una blândă.

Sfântul Andrei este sărbătorit, conform calen-
darului creștin-ortodox, la 13 decembrie (stil 

vechi). Este o zi care abundă în tradiții și supersti-
ții, și care trebuie  respectate.

Rugăciuni şi cadouri pentru copii, la Biserica din 
Movila Herței, de sărbătoarea Sfântului Nicolae

La momentul potrivit din tim-
pul Sfintei Slujbe corurile au 
prezentat un mic concert de 
colinde, specifice acestei pe-
rioade premergătoare Nașterii 
Mântuitorului Iisus Hristos. În 
timpul Liturghiei, preotul Severi-
an Gheras a ținut un cuvânt de 
învățătură cu ocazia marii Săr-
bători a Sfântului Ierarh Nicolae 
și a perioadei Postului în care 
ne aflăm. Apoi, cu prilejul prăz-
nuirii aceluiași sfânt, care este 
și ocrotitorul tuturor copiilor, toți 
cei mici au fost binecuvântați și 
au primit în dar câte un cadou 
cu dulciuri din partea Bisericii. 
Copiii au fost foarte bucuroși, iar 
dragostea și entuziasmul se ve-
deau în fiecare zâmbet luminos 

și în îmbrățișările calde și sincere pe 
care le ofereau părinților slujitori.

După rugăciunea Domnească, 
mulțime de copii și maturi s-au îm-
părtășit cu Sfintele Taine ale Domnu-
lui Hristos. Apoi la încheierea Sfintei 
Liturghii, preotul Igor Andronachi a 
ținut un cuvânt de mulțumire pen-
tru toți cei prezenți, menționând că: 
„Sfântul Nicolae a avut aureola unui 
om bun, în viața lui a fost în ajutor 
celor bolnavi, călăuzitorul celor ce 
călătoresc, rugător pentru creștini, 
săritor la nevoie, aproape de cei în 
neputință și mai presus de toate a 
fost un om bun. Este Sfântul care tre-
buie să ne fie nouă un mare exemplu 
în viața noastră de zi cu zi”.

(Cor. nostru)

Vineri, 6 decembrie curent, de sărbătoarea 
Sfântului Nicolae pe stil nou, numeroși copii 

și enoriași herțeni și-au îndreptat pașii spre Bise-
rica Adormirea Maicii Domnului din Movila a pro-
topopiatului Herța, pentru a participa la Sfânta și 
Dumnezeiasca Liturghie oficiată de actualul paroh 
Igor Andronachi, precum și de oaspetele său din 
Chișinău – protoiereul Severian Gheras (originar 
din Movila).
La Slujba Acatistului și Sfânta Liturghie creștinii 
i-au avut ca oaspeți pe membrii Corului de bărbați 
de la Biserica din Hrușăuți (comuna Voloca, Hli-
boca), care împreună cu Corul Bisericii din Movila 
au intonat Cântările Sfintei Liturghii și alte cân-
tări bisericești.
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Odată cu sărbătoarea Sfântului Andrei, începe adevărata iarnă. 
În popor se spune că Sfântul Andrei este „cap de iarnă”. În rândurile 
românilor, precum şi a ucrainenilor, Sfântul Andrei se bucură de o po-
pularitate deosebită, doar este considerat Apostolul ambelor popoa-
re. Şi în Ucraina, şi în România sunt multe biserici cu hramul Sfântul 
Apostol Andrei Întâiul Chemat. 

Cu prilejul praznicului Sfântului Andrei îi felicităm pe toţi acei care 
poartă numele Andrei şi Andreea, dorindu-le multă sănătate, lu-
mină în suflet şi îndemnul de a face fapte bune, fermitate şi tărie în 
credinţă, aşa cum a demonstrat primul „pescar de oameni”, care L-a 
urmat pe Mântuitorul. 

BERBECUL. Mesajul pentru tine săp-
tămâna aceasta este că trebuie să înfrunți 
toate provocările care vor veni. Pentru ceva 
la care aspiri, pe care îți dorești sau pen-
tru care trăiești. Așa că fă un serios efort 

săptămâna asta pentru a-ți înălța cât mai sus locul și 
standardele.

TAURUL.  Ești pe punctul de a câș-
tiga foarte multe săptămâna aceasta. Cu 
alte cuvinte, cu cât te străduiești mai mult, 
cu atât va fi mai mare răsplata. Așa că 
dacă vei lăsa deoparte suferințele fizice 

sau psihice – și vei face ceea ce trebuie făcut din am-
bele puncte de vedere vei avea cu adevărat rezultate 
minunate.

GEMENII.  Există anumite aspecte 
din viața ta asupra cărora nu ai total con-
trol. Anumite situații pe care tu nu vrei să le 
rezolvi, nu ai rezultatele pe care le-ai dori. A 
venit momentul să nu mai fii un figurant în 

acest scenariu, complet aflat în mâinile Norocului, în-
cepând să cauți care sunt scopurile, datoriile sau obli-
gațiile și să-ți asumi responsabilitățile care îți revin.

RACUL. Este timpul să-ți propui noi 
scopuri. Există o sursă de energie care 
trebuie să fie dezvoltată…așa că nu sta 
locului și fă ceva pentru ca lucrurile să se 
întâmple!

LEUL. Dacă nu-ți place ceva și simți 
că ești incapabil să schimbi lucrurile, de ce 
nu încerci să privești din alt punct de ve-
dere? Dificultățile își fac loc în lumea ta și 
implică compromisuri de o anumită natură. 
Nu ai așa de multă libertate, dar vei primi 

ajutor dacă vei avea nevoie.
FECIOARA. Amintește-ți că sunt lu-

cruri pe care pur și simplu nu le poți con-
trola. Este vorba de o chestiune pe care va 
trebui să o analizezi săptămâna aceasta. 
Există ceva în viața ta pentru care ai vrea 

să lupți, dar va trebui să realizezi că e mai bine să 
renunți. Totul se întâmplă cu un anumit scop…chiar 
dacă el nu este foarte evident sau se află departe!

BALANŢA. Este timpul să lași deopar-
te oameni, proiecte, planuri și să te concen-
trezi asupra unui singur lucru! Pentru că ai 
prea multe idei, prea mulți parteneri, prea 
multe activități totul te împiedică să ai suc-
ces. Ai nevoie de un singur scop sau obiec-

tiv. Renunță la restul și vei avea succes. Nu-ți risipi 
energia…gândul tău să se găsească într-o singură 
direcție.

SCORPIONUL.  Trebuie numaidecât 
să te decizi dacă ești fericit acolo unde ești 
și dacă nu vrei să pleci în altă parte. Evi-
dent ești prins într-o anume situație, dar în-
trebarea este: în condițiile actuale, te simți 
prins împotriva voinței tale sau ești fericit 

și prizonier de bună voie? Dacă nu ești fericit 100% 
fă schimbări. Dacă nu-ți place scenariul… schimbă 
locația.

SĂGETĂTORUL. Problema este 
dacă vei continua să stai deoparte și vei 
lăsa natura să-și urmeze cursul. Lasă-te 
inspirat de Providență. Sau dacă vrei să-ți 
măsori propria tărie și putere, treci la acțiu-
ne în propriul beneficiu. În perioada aceas-

ta cel mai bine ar fi să stai pasiv, lăsându-te ghidat de 
alții decât să iei inițiativă.

CAPRICORNUL.  Cei din jur te sim-
patizează așa că folosește-te de aceas-
tă împrejurare și realizează-ți planurile. 
Săptămâna va fi liniștită și armonioasă. 
S-ar putea întâmpla câteva evenimente 
importante în a doua parte a săptămânii, 

care îți vor permite să-ți dezvolți cariera. Fii mai atent 
cu rivalii, joacă fără să respecte regulile. Viața nicio-
dată nu va fi bună sau rea în totalitate… iar odată ce 
accepți acest lucru, totul se va îmbunătăți în viața ta.

VĂRSĂTORUL. Poți fi supărat pentru 
că nu ai ceea ce îți dorești, sau poți să folo-
sești ceea ce ai. Poți trăi dezamăgirile tre-
cutului, sau poți beneficia de oportunitățile 
prezentului. O mulțime de scenarii diferite, 

dar toate converg spre un singur lucru, ești gata de 
acțiune? Ceva te ține de spate, teama, ghinionul sau 
așa-numiții prieteni – dar ceea de ce ai tu nevoie este 
mișcarea! Uită de toate motivele care te împiedică să 
mergi mai departe…și găsește doar un motiv pentru 
a avansa și te vei simți bine!

PEȘTII. Pentru tine mesajul este sim-
plu, în loc să-ți centrezi atenția asupra lu-
crurilor pe care nu le ai, de ce nu te con-
centrezi asupra a ceea ce trebuie să faci 
pentru tine? În această săptămână numă-

ră-ți regretele…dar nu ignora darurile cu care ai fost 
binecuvântat! 

HOROSCOP
16-22.12.2019

Cea mai mediatizată din România, care a apărut la toate pos-
turile TV, Kanal D, emisiunea Wow biz, Antena 1, Show păcătos 
etc.

Sunt multe vrăjitoare care profită de numele meu, folosindu-mi 
numele.

Telefoanele afişate în anunţ sunt numai ale mele şi nu se vor 
schimba niciodată!

Doamna Melissa vă ajută să aveţi spor în afaceri, câştiguri în bani, 
realizări în toate domeniile care vă interesează, dragoste şi noroc.

Dacă aveţi probleme în dragoste, afaceri, sunteţi nemulţumită 
lângă persoana iubită, dacă nu vă merge bine în ceea ce faceţi, 
atunci apelaţi la mine şi vă voi rezolva orice problemă.

Vrăjitoarea Melissa vine acum în ajutorul tuturor celor care 
au nevoie. Contactaţi-mă!

Fiecare om din orice colţ al lumii doreşte să aibă noroc în dra-
goste, în afaceri, în familie sau în spor şi câştig – eu vă pot rezolva 
aceste probleme numai în 24 de ore cu rezultate garantate.

Lăsaţi-mi zodia şi data naşterii pentru a vă face o primă veri-
ficare.

Vrăjitoarea Melissa din România vă rezolvă orice doriți!
Doamna Melissa deţine cartea magică veche de peste 100 de 

ani cu care face cele mai puternice desfaceri de vrăji.

Sunt vrăjitoarea Melissa, singura din România care lucrează 
cu magie veche şi pot rezolva orice fel de problemă şi orice dorinţă 
aveţi.

Dacă aţi umblat pe la vrăjitoare de magie albă şi preoţi şi 
nu aţi fost mulţumiţi, acum aveţi în sfârşit şansa de a obţine 
ceea ce doriţi.

Sunt o femeie cu puteri foarte mari care pot să aduc un 
bărbat sau o femeie în numai trei ore la persoana care do-
reşte.

Prin plante și leacuri pot vindeca boli de 
piele, scot argintul viu, lecuiesc beția, impo-
tența, pot salva tinerii de vicii nedorite, aduc 
persoane plecate de acasă, împreunez familii 
dezbinate, ajut în spor și afaceri etc.

În seara de Sfântul Andrei se deschid cerurile 
și fermecătoarea Melissa are cele mai puternice 
leacuri pentru beție, pentru cei divorțați, pentru 
cei care nu au copii, pentru spaimă, pentru să-
nătate. Dacă credeți că ați călcat pe urmă rea și 
nu vă merge bine, apelați cu încredere  la ferme-

cătoarea Melissa. 

* * *

„După mulţi ani de suferinţă în dragoste, am avut ocazia 
să fac cunoştinţă cu această doamnă cu puteri miraculoase, 
care m-a ajutat să-mi găsesc sufletul-pereche! Îi mulţumesc 
din toată inima!”.

Domnica T., or. Cernăuți 

„Aduc mii de mulţumiri clarvăzătoarei Melissa, care mi-a 
dat din nou o rază de lumină şi bucuria de a trăi, vindecân-
du-mă de boala, care credeam că este incurabilă, depresia. 
Am apelat la o mulţime de medici, dar nici unul n-a reuşit să 
mă ajute. Am primit multe tratamente de-a lungul anilor, însă 
fără nici un rezultat. Recomand această minunată doamnă 
tuturor persoanelor cu probleme, care şi-au pierdut orice spe-
ranţă. Încă o dată, mii de mulţumiri”.

Mihaela A., raionul Storojineț 

Cea mai cunoscută tămăduitoare, 
Lucreția MELISSA, sosită la Cernăuți 

la cererea românilor care au probleme, 
aflați în suferință

Relații la tel. +38(068)2867379 sau pe Viber
Redacția ziarului nu poartă răspundere  pentru conținutul anunțurilor publicitare

Atenție! Fermecătoarea Melissa-Lucreția 
vă anunță că poate face cele mai 

puternice farmece pentru a-i face pe oameni 
fericiți, de legare a persoanei iubite sau de dezlegare, 
poate îndeplini orice dorință pe care o aveți și oferă 

talismane de dragoste și împreunare. 

Vrăjitoarea Melissa,
singura din România care vine în ajutorul

dumneavoastră cu dezlegări de farmece, bles-
teme, necazuri în familie şi despărţiri.

STIMAŢI CONAŢIONALI!

Vă invităm cu drag la tradiţionala Sărbătoare a obiceiurilor de iar-
nă „Florile Dalbe”, organizată de Societatea pentru Cultura și Litera-
tura Română în Bucovina „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi.

Manifestarea va avea loc duminică, 22 decembrie 2019, în 
sala Palatului Academic al Universităţii Bucovinene de Medicină  din 
Cernăuţi (str. F. Schiller, 11), între orele 11.00-14.00. 

Vă aşteptăm cu drag! 

Prezidiul SCLRB  „Mihai Eminescu”  
din regiunea Cernăuți 

Colectivul pedagogic al Şcolii medii nr. 10 din or. Cernăuţi, 
elevii şi părinţii lor exprimă profunde condoleanţe învăţătoarei 
de clasele primare, Iana Borta, în legătură cu pierderea irecu-
perabilă – trecerea în lumea celor drepţi a celei mai scumpe şi 
apropiate  fiinţe – mama 

Domnica COJOCAR. 
Fie-i ţărâna uşoară şi veşnică amintirea, iar 

Bunul Dumnezeu s-o odihnească în pace!
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A fost aleasă  
Miss Univers 2019. 

Tânăra din Africa de 
Sud: O femeie ca  

mine nu a fost  
niciodată considerată 

frumoasă
Zozibini Tunzi, Miss Africa de Sud, a fost încoronată  Miss 

Univers 2019 în cadrul celei de-a 68-a ediţii a acestui con-
curs, desfăşurat la Atlanta, în Statele Unite, relatează luni 
AFP.

Tânăra de culoare, în vârstă de 26 de ani, s-a impus în 
faţa concurentei din Puerto Rico şi a celei din Mexic, într-un 
concurs animat de prezentatorul Steve Harvey, în care juriul 
a fost format din şapte femei.

Miss Africa de Sud a fost aplaudată călduros după ultimul 
ei discurs, o noutate în competiţie, în care a afirmat pur şi 
simplu că va face orice pentru a încuraja tinerele fete să 
capete încredere în sine.

„Am crescut într-o lume în care o femeie ca mine, cu tipul 
meu de piele şi tipul meu de păr, nu a fost niciodată consi-
derată frumoasă", a afirmat ea. „Cred că a venit momentul 
ca acest lucru să se schimbe astăzi", a spus ea în aplauzele 
publicului.

Tânăra cu părul scurt s-a impus în faţa a peste 90 de alte 
candidate şi a câştigat cel de-al 68-lea titlu Miss Univers, 
după Catriona Gray, Miss Filipine, care a obţinut acest titlu 
în anul 2018.

Una dintre favoritele înaintea concursului din acest an, 
Miss Filipine, nu s-a calificat printre cele 10 finaliste. Fran-
ţuzoaica Maëva Coucke a reuşit, însă nu a ajuns în "top 5".

Miss Myanmar, Swe Zin Htet, a fost şi ea eliminată înainte 
de finală. Swe Zin Htet a ţinut prima pagină a ziarelor săptă-
mâna trecută după ce a anunţat că este lesbiană, devenind 
astfel prima candidată care şi-a recunoscut în mod deschis 
orientarea sexuală.


