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Zilele trecute, doamna 

Porfiria NICoRICI,
veterană a învățământului public 

din Costiceni și participantă 
la cel de-al Doilea Război

Mondial, și-a marcat respectabilul

jubileu de 90 de ani.

Cu ocazia jubileului, doamna
Porfiria Nicorici a fost felicitată de
către  Carina Pop, adjuncta șefului
Administrației Raionale de Stat Noua
Suliță, care i-a înmânat o diplomă de

onoare și flori, urându-i sănătate,
bunăstare și toate cele bune.

Pe parcursul activităţii sale peda-
gogice, doamna Porfiria Nicorici a
educat  mai multe generații de elevi
care au ajuns apoi să practice
diverse meserii precum medici, pro-
fesori sau ingineri.

Cu toții cred că-și amintesc de
școala natală și de doamna Porfiria
Nicorici. Gânduri bune și din partea
familiei – îi dorim din tot sufletul un „La Mulți Ani!”, viață lungă și liniștită

în continuare.

Porfiria nicorici, fosta
Profesoară 

a ȘcoLii din costiceni, 
La 90 de ani

Un bărbat de 57 de ani din Tărăsăuți și-a dat
ultima suflare în plină stradă după ce a fost

lovit de o mașină, la volanul căreia se afla un tânăr
de 23 de ani din localitatea Vancicăuți. 

Secția de comunicare a Direcției principale de poliție din
regiunea Cernăuți transmite că inculpatul conducea un
microbuz marca „Volkswagen Transporter”, iar victima, de la
leziunile corporale primite, a decedat pe loc. Conducătorul
auto însă a părăsit locul faptei, deplasându-se într-o direcție
necunoscută.

Oamenii legii au început căutările tânărului. Seara acesta
a venit de bună voie la Secția raională de poliție și și-a
recunoscut vina. A fost intentat un proces penal. În cele din
urmă, individul a fost plasat în Izolatorul de detenție
preventivă din Cernăuți.

Conform legislației în vigoare tânărul riscă o pedeapsă
cu privarea libertăţii pe un termen de la 3 până la 8 ani.

Polițiștii au mai constatat că în timpul producerii acciden-
tului în autovehicul se afla un pasager. Cercetările continuă.

Un accident rutier mai puțin tragic s-a produs sâmbăta
trecută pe una din străzile orașului Noua Suliță. Un șofer în
vârstă de 35 de ani, aflat la volanul unui autoturism marca
„Renault Lodgy”, a pierdut controlul volanului și a intrat cu
mașina într-un gard. El și pasagera din automobil, în vârstă
de 34 de ani, s-au ales cu diferite leziuni corporale și au avut
nevoie de asistenţă medicală.

În satul Vancicăuți s-a iscat un conflict din
cauza terenului agricol. Locuitorii satului

sunt indignați de faptul că 84 de hectare de
pământ, aflate în afara localității, au fost reparti-
zate ilegal unor persoane străine, scrie portalul
Vancicăuții Mari.

Consilierul local, Eduard Ogranovici, declară: „Direc -
ția principală a Cadastrului Geologic de Stat în regiunea
Cernăuți a decis transferarea în proprietatea unor procu -
rori, „participanți” la Operațiunea Antiteroristă din Don -
bas, a 2 parcele de pământ de 52 și 32 hectare, fără
acor dul Consiliului Comunității Teritorial Unite Vanci cău -
ți”.

Sătenii sunt revoltați de obrăznicia funcționarilor cer -
năuțeni, iar autoritățile locale susțin că repartizarea ile -
ga lă a terenurilor „va aduce pierderi la bugetul local de

circa 300 mii grivne, deoarece „beneficiarii” respectivi
sunt scutiți de plata impozitelor”.

Eduard Ogranovici spune că în luna septembrie 2019
membrii Consiliului local Vancicăuți au adresat o cerere
conducerii Cadastrului geologic privind transferul în pro-
prietatea comunei a terenurilor de pământ aflate în afara
localității. Cu toate acestea, solicitarea comunității nu a
fost luată în considerare.

În ziua de luni, 27 aprilie, primarul comunei Van -
cicăuți, Vladimir Lupoi, precum și membrii Consiliului lo -
cal Vancicăuți, au avut o întâlnire cu Oleg Melniciuc,
șeful Administrației Raionale de Stat Noua Suliță, și
Viktor Podorojnyi, șeful Departamentului pentru Dezvol -
tare Regională din cadrul ARS Cernăuți. Printre subiec -
tele discutate a fost ridicată și problema repar tizării
terenurilor agricole de către Cadastrul geologic.

Biciclist accidentat mortal
la Tărăsăuți

Un bărbat de 44 de ani a fost găsit mort într-o
livadă de pomi fructiferi din localitatea Cernauca.
Potrivit unui comunicat emis de poliție, cadavrul
bărbatului a fost descoperit în timpul unor lucrări
de stropire fitosanitară.

Oamenii legii au constatat că pe suprafața
corpului nu au fost depistate semne de moarte
violentă. La această etapă nu se cunoaște dacă
bărbatul a murit intoxicat sau dacă a fost omorât.
Cadavrul va fi examinat de medicii legiști.

Redactorul rubricii: Sergiu BARBUȚA

 reformarea 
sistemului politic 

Una dintre primele decizii ale Preșe din -
telui Volodymyr Zelenski  a fost desființa rea
Parlamentului. Rada Supremă a fost aproape
în întregime înnoită: 342 de deputați dintre cei
450 au obținut pentru prima dată mandatul
încrederii. Deci, în politică au apărut persoa-
ne noi, așa cum au dorit cetățenii ucraineni.
Mai mult decât atât, pentru prima dată în isto-
rie forța politică de guvernământ a format de
sine stătător majoritatea în Rada Supremă. A
avut loc reformarea legislației electorale, care
prevede sistemul electoral proporțional cu
liste deschise și cu un echilibru  de  gen. De
asemenea, în prealabil a fost convenită redu-
cerea numărului deputaților până la 300. 

În afară de aceasta, Rada Supremă a
anulat, în sfârșit, imunitatea deputaților popo-
rului. Este prevăzută pedeapsa penală pentru
votarea în locul altui deputat, precum și
amenzi – pentru absența la ședințele de vota-
re a legilor. De asemenea, pentru prima dată
în Ucraina a apărut legea  privind impea-
chment-ul Președintelui, lege care mulți ani la
rând n-a putut fi adoptată. Legea a fost inițiată
de însuși Volodymyr Zelenski.  

Pentru prima dată în istorie a fost format
Guvernul monomajorității. Numărul miniștrilor
a fost redus de la 25 la 17, fiind comasate
câteva ministere. 

 regimul turbulent 
de activitate legislativă 

Potrivit calculelor jurnaliștilor de la ediția
„Slovo i dilo” („Cuvântul și fapta”) , Volodymyr
Zelenski în decursul unui an a îndeplinit 67 de
promisiuni din 400. Multe au fost realizate
datorită „regimului de turbulență” al Radei
Supreme. De la începutul activității deputații
au adoptat 206 legi, majoritatea lor fără nici o
problemă, datorită monomajorității. După cum
atestă datele Radei Supreme, o bună parte
din proiectele de legi de importanță deosebită
au fost inițiate de șeful statului. În afară de
legile vizate mai sus privind alegerile, imunita-
tea de deputat, impeachment-ul
Președintelui, la fel de importante au fost
deciziile referitoare la „legile anticorupție”.
Este vorba de revenirea la răspunderea
penală pentru îmbogățirea nelegitimă, anula-
tă de puterea precedentă, precum și legea
despre stimularea celor care descoperă cazu-
rile de corupție. 

„E adevărat, față de unele persoane din
echipa Președintelui există pretenții. Însă el a
demonstrat că nu-i va ascunde pe cei ce
încalcă legea. Excluderea unor deputați din
fracțiune, demisia Guvernului și a Procuro -
rului general demonstrează aceasta”, a
comentat situația vicepreședintele fracțiunii
„Slujitorul Poporului”, Evghenia Kravciuk. 

La interven -
ția personală a
Pre ședin te lu i
Ra da Supremă
a reușit să
adop  te decizii
de rezonanță ca
legalizarea ex -
tragerii chihlim -
barului și a busi-
nessului cu jo -
curi de noroc (în
prima lectură).
Drept rezultat,
în întreaga țară
au fost închise mii de săli cu aceste jocuri și
cazinouri  nelegale. 

Experții consideră  drept realizare a lui
Volodymyr Zelenski începutul reformei fun -
ciare. După mulți ani de moratoriu asupra vin -
derii pământului arabil Parlamentul, în cele
din urmă, a reușit să adopte legea privind cir-
cuitul liber al terenurilor arabile. În acest caz
monomajoritatea a fost nevoită să conteze și
pe voturile unei părți a opoziției, deoarece
numărul voturilor date de frac țiunea „Slujitorul
Poporului” erau insuficiente. 

 eliberarea prizonierilor
În anul 2019 șeful statului a reușit să reia

procesul de negocieri în formatul Normandia
și să miște din punctul mort procesul de elibe-
rare a deținuților politici ucraineni. În luna sep-
tembrie din prizonieratul rus s-au întors 35 de
cetățeni ucraineni, între aceștia fiind marinarii
capturați lângă strâmtoarea Kerci, precum și
regizorul de cinema Oleg Sențov, activistul
Oleksandr Kolcenko, jurnalistul Roman
Sușcenko etc.  În luna decembrie ocupanții i-
au eliberat pe 76 de cetățeni ucraineni, iar în
luna aprilie – încă 20. 

„A avut loc etapa ordinară a eliberării reci-
proce a persoanelor ținute în detenție – i-am
întors pe 20 de cetățeni de-ai noștri, aflați în
prizonierat pe teritoriile temporar ocupate.
Vreau să subliniez: eliberarea reciprocă a
persoanelor reținute a avut loc în limitele for-
matului „toți pe toți”. Îi vom întoarce pe toți
cetățenii Ucrainei, fără excepție”, a declarat
conducătorul Oficiului Președintelui, Andrii
Ermak, în data de 16 aprilie. 

Merită să amintim că astă toamnă a avut
loc retragerea trupelor în Stanița Luganska.
Datorită acestui fapt a fost construit podul pe
care pot trece linia de demarcare locuitorii
pașnici. 

 statul în smartphone
Una din promisiunile lui Volodymyr

Zelenski  a fost „statul în smartphone”, adică
prestarea serviciilor de stat în format digital.
În legătură cu aceasta, Oficiul Președintelui a
prezentat suplimentul mobil „Dia” („Acțiu -

nea”), care permite accesul la legitimația de
conducător auto digitală și la certificatul de
înregistrare a autovehiculului.  În curând
acolo va fi inclus și pașaportul electronic de
cetățean al Ucrainei. Pașaportul în smartpho-
ne îi permite cetățeanului să nu poarte cu sine
cardul de identitate și extrasul din ea. 

Potrivit guvernanților, documentele digita-
le au aceiași putere juridică ca și cele fizice,
deci ele pot fi folosite în locul documentelor
analogice pe hârtie. Ucraina este prima țară
din lume care aplică o astfel de politică.  În
momentul de față utilizatori ai suplimentului
mobil „Dia” sunt circa 2,1 milioane de cetățeni
ucraineni. 

Anul acesta va fi pus în funcțiune un nou
serviciu digital „E-maleatko”, care va simplifi-
ca înregistrarea nou-născuților. El va permite
prestarea a 10 servicii la o singură cerere. 

 „Marea construcție” 
În luna martie a fost lansat Programul

prezidențial „Marea construcție”. Este un pro-
iect de  infrastructură de mari proporții, care
va fi finanțat din Fondul de stat de dezvoltare
regională și de Compania „Ukravtodor”
(„Autostrăzile ucrainene”). Se prevede ca în
decursul a cinci ani în țară să fie construite 24
mii kilometri de drumuri, precum și sute de
obiective de infrastructură socială. 

În anul curent se planifică darea în
exploatare a circa 4000 kilometri de drumuri,
389 de grădinițe de copii, școli, stadioane,
am  bulatorii și spitale. În acest scop în Bugetul
de stat sunt prevăzute 42,7 miliarde grivne. 

Experții consideră că în prezent în fața lui
Volodymyr Zelenski  stau mai multe provocări
decât în momentul când el a venit la putere.
Pandemia de coronavirus și criza economică
mondială creează condiții extrem de compli-
cate pentru dezvoltarea economică a
Ucrainei.  Pentru a menține bunăstarea
cetățenilor, șeful statului este nevoit să ia
hotărâri anticriză drastice. Timpul va arăta
dacă lui Volodymyr Zelenski   îi va reuși
aceasta. 

Centrul de monitorizare 
publică  şi control

► Actual

ce a reuȘiT Să realizeze PreȘedinTele 
Volodymyr zelenSki în Primul an de mandaT

Anul trecut, la 21 aprilie, în cel de al doilea
tur al alegerilor prezidențiale Volodymyr

Zelenski a repurtat victorie în fața lui Petro
Poroșenko, pe atunci șef al statului. Rezultatul a
fost foarte convingător – 73,22 la sută din
numărul alegătorilor l-au votat pe Volodymyr
Zelenski. Și, iată, la un an de la acel scrutin, dacă
alegerile s-ar desfășura astăzi cetățenii ucraineni
totuna l-ar susține pe Volodymyr Zelenski.
Sociologii afirmă că el ar fi obținut cu 15 la sută
mai multe voturi decât le-a avut în primul tur de
scrutin anul trecut.  Centrul de monitorizare
publică și control a analizat care sunt promisiu-
nile  îndeplinite de Volodymyr Zelenski în primul
an de mandat. 

La Vancicăuți a izbucnit un scandaL 
din cauza terenuLui agricoL

Bărbat găsit mort 
într-o livadă din cernauca

Administrația Raională de Stat Noua Suliță,
împreună cu Secția raională de învățământ
Noua Suliță au demarat procedura de dotare a
unităților de învățământ din raion cu instalații
de protecție și stingere a incendiilor. 

Deocamdată lucrările de instalare a acestor
sisteme au fost finalizate la Școala medie de
cultură generală din Tărăsăuți și la Complexul
Instructiv-Educativ din Dinăuți.

În total, pentru instalarea sistemelor în școlile
din raion sunt alocate 1.5 milioane grivne, bani ce
provin din subvenția educațională de stat pentru
bugetele locale.

Școlile din raionul 
noua Suliță, dotate 

cu sisteme
de semnalizare în caz 

de incendiu

Șoareci 
Și oameni

Autori: John Steinbeck
Data publicării: 2016
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Limba: ucraineană
Categorie: nuvelă, ficțiune, tragedie

„Șoareci și oameni” este o nuvelă
despre singurătate, despre vis ca iluzie
supremă a ființei umane, dar și despre
fragilitatea tuturor ființelor din această
lume, animale sau oameni.
Personajele principale sunt George
Milton, un tip isteț, dar necultivat, și
Lennie Small, un bărbat înalt, puternic,
dar slab de minte – un cuplu absurd,
legat doar de frica de singurătate.

Problemele apar atunci când
George conștientizează că Lennie nu
se va adapta vreodată unui trai normal,
printre oameni, că este atât de naiv și
de inadaptat, încât nu poate avea un
animal de companie fără să-l omoare
”din prea multă afecțiune”.

Pe de altă parte, ceea ce pare a fi
motivul de bază al romanului e puterea
de a visa.

Aproape fiecare personaj al acestei
drame are un vis: George și Lennie vor
să aibă o fermă, să lucreze pământul și
să crească animale, iar bătrânul
Candy, rămas singur după ce câinele
său, bătrân și bolnav, este împușcat,
intră și el în acest joc al celor doi, ocu-
pându-și timpul cu tot felul de socoteli
legate de ipotetica fermă. Ba chiar și

rândașul Crooks, negrul marginalizat
de muncitorii de la fermă, deși isteț,
dorește și el, la rându-i, să fie inclus în
irealul proiect.

Iată  un pasaj din însemnările scrii-
torului:

„Păstrând gândirea științifică a
secolului XIX, care nega tot ce nu
putea explica sau măsura, noi am lepă-
dat în cămara din podul omenirii o
mulțime de lucruri frumoase și vechi,
de care n-avem nevoie la îndemână și
pe care nu îndrăznim  să le aruncăm.
Între timp, lucrurile acelea continuă să
existe, firește fără binecuvântarea
noastră. Ele au rămas pe seama copii-
lor, a misticilor și a nebunilor”.

Mirela AMARIE

► Invitaţie la lectură

Tusea este un mecanism de
apărare a organismului și se

produce prin eliberarea bruscă și
explozivă a aerului din plămâni.
Scopul este de a elimina
substanțele străine și dăunătoare
din căile respiratorii. Tusea poate
fi seacă sau productivă. Atunci
când este productivă, tusea este
însoțită de mucus, numit și fleg-
mă sau spută. Nu trebuie să vă
abțineți de la acest tip de tuse,
întrucât aceasta este modalitatea
organismului de a elimina exce-
sul de mucus din căile respirato-
rii. Tusea seacă nu este rezulta-
tul expectorației, ci indică
prezența unei infecții sau a unei
iritații care, dacă nu este tratată
la timp, poate deveni cronică.

Indiferent de tipul de tuse cu care se
confruntă, majoritatea persoanelor apelea-
ză la siropuri și la alte medicamente meni-
te să amelioreze acest simptom. Utilizarea
excesivă a acestor produse poate avea
însă efecte secundare, motiv pentru care e
bine să optați pentru alternative naturale.

Ingredientele naturale folosite pentru
ameliorarea tusei au proprietăți calmante
și expectorante ce ajută la eliminarea fleg-
mei și la vindecarea iritației. În plus, aces-
tea acționează ca un antibiotic ce combate
microorganismele care au atacat căile res-
piratorii.  Tusea poate fi tratată eficient  cu

miere și ceapă.
Combinația dintre miere de albine și

ceapă este unul dintre cele mai cunoscute
remedii pentru tuse. Ambele ingrediente
au proprietăți antibiotice și expectorante ce
ajută la ameliorarea simptomelor asociate
tusei, împiedicând agravarea acesteia.

Mierea și ceapa întăresc sistemul
imunitar, acesta devenind mult mai capabil
să opună rezistență virusurilor, bacteriilor
și altor microorganisme care provoacă pro-
bleme respiratorii.

Beneficiile mierii de albine: mierea este
recunoscută de Organizația Mondială a

Sănătății (OMS) drept un posibil tra-
tament pentru răceli și tuse. Acest

aliment calmează durerile și iritațiile
gâtului și ameliorează tusea. Mierea

are proprietăți antioxidante și mărește
producția de citokine, substanțe cu

acțiune antimicrobiană.
Beneficiile cepei: ceapa este cunoscu-

tă drept unul dintre cele mai eficiente
expectorante naturale. Aceasta ajută la eli-
minarea bacteriilor și la curățarea căilor
respiratorii. Acest aliment conține o cantita-

te considerabilă de
antioxidanți și are
proprietăți detoxifiante.

Prin urmare, este capabilă să amelioreze
tusea și iritațiile gâtului.

Acest sirop natural îmbină proprietățile
cepei și ale mierii de albine pentru a com-
bate tusea și a întări sistemul imunitar.
Ingredientele folosite nu au efecte secun-
dare, tratamentul putând fi administrat cu
încredere și copiilor.

Miere și ceapă – rețeta nr. 1
Ingrediente
1 ceapă de dimensiuni medii
2 pahare de apă (400 ml)

Zeama de la o lămâie
2 lingurițe de miere (15 g)
Se curăță și se taie ceapa în felii

mari, apoi se fierbe timp de 15 minute în
400 ml de apă.

După ce a fiert, se  ia de pe foc și se
lasă să stea 5 minute. Apoi se adaugă
cele două lingurițe de miere și zeama de
lămâie.

Se bea amestecul de 2-3 ori pe zi.

Miere și ceapă – 
rețeta nr. 2

Ingrediente
1 ceapă
2-3 linguri de miere (40-

70 grame)
Se curăță și se taie ceapa

în felii mici și se pune la fiert
într-un vas. Se adaugă mierea
și se lasă amestecul la mace-
rat peste noapte. În dimineața
următoare, se strecoară ames-

tecul cu un tifon gros sau cu o sită și se
consumă întreaga doză pe tot parcursul
zilei. Remediul poate fi folosit  ca atare
sau diluat într-un pahar cu apă.

Pentru rezultate optime, este reco-
mandat să se ia câte o lingură din acest
sirop o dată la două ore.

Orice rețetă alegeți, trebuie să știți că
rezultatele nu sunt imediate. Pentru ca
remediul să acționeze în mod eficient, este
necesar să fie administrat  în mai multe
doze.

(Doctorul zilei.ro)

► Sănătatea şi natura

Tratează tusea cu miere și ceapă


