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Un accident rutier grav s-
a petrecut duminica tre-

cută pe traseul Cernăuți-
Chișinău, la Costiceni. Un
tânăr în vârstă de 20 de ani,
pe fondul vitezei neadaptate,
a pierdut controlul volanului
și s-a izbit violent cu mașina
într-un stâlp electric de pe
marginea drumului, afectând
totodată gardul unei gospo-
dării din localitate.

Din primele informații, acci-
dentul a avut loc în jurul orelor
11.00, iar tânărul se afla la volanul
unui autoturism marca Audi A6.
Poliția a constatat că acesta este
un locuitor al satului Dranița, cu el
în mașină aflându-se alte patru
persoane (doi bărbați și două
femei).

La fața locului a intervenit
poliția și ambulanţa. Din fericire,
în urma accidentului nimeni nu a
decedat, persoanele din salonul
mașinii au avut nevoie de îngrijiri
medicale minore.

Deocamdată nu se știe dacă
șoferul automobilului era sub
influența alcoolului.  Poliţiştii conti-

nuă cercetările pentru a stabili
împrejurările exacte.

În aceeași zi, în localitatea
Sloboda, a avut loc un alt accident

de circulație, în care au fost impli-
cate două maşini, un VAZ-21099
și un Mitsubishi Galant. Din ferici-
re, nu au fost înregistrate victime.

Tânăr de 20 de ani, iMpLiCaT
înTr-Un aCCidenT grav La CosTiCeni

Imediat polițiștii au întreprins măsuri de căutare
operativă. Oamenii legii au stabilit că minorul se plim-
ba prin zona stadionului sportiv din localitate, reuşind
după câteva ore să-l găsească pe copil la marginea
satului.  

Băiatul nu a fost victima vreunei fapte de natură
penală. La moment, minorul se află în afara oricărui
pericol. 

Părinții sunt îndemnați să fie vigilenți cu copiii
minori și să-i supravegheze în permanență. În cazul
nefericit al unei dispariţii, părinții trebuie să cunoască
faptul că primele ore de după eveniment sunt esenţia-
le pentru soluţionarea cu succes a cauzei. De aceea,
este foarte important ca persoana care sesizează dis-
pariţia unui copil să poată oferi următoarele informaţii:
numele, prenumele, vârsta minorului, semnalmente,
semne particulare, date exacte privind ora, locul şi cir-
cumstanţele dispariţiei copilului, orice suspiciune pri-
vind starea de pericol în care s-ar putea afla copilul
sau orice bănuială care ar putea deveni semnificativă
în clarificarea circumstanţelor dispariţiei.

Marșinți: Băiatul de 11 ani, dat dispărut
de mama lui, a fost găsit viu și nevătămat

Se zice că pe vremuri, trăia o văduvă într-o
căsuță la marginea pădurii, și avea un băiat
cuminte și bun. Erau foarte săraci. Într-o zi,
biata mamă, nu mai avea ce pune pe masă, și-
a trimis băiatul în satul vecin la un văr pentru a
împrumuta ceva de mâncare. Femeia i-a dat
băiatului un ștergar frumos, ca să nu-l trimită
cu mâna goală.

Băiatul s-a grăbit să plece, nu avea mult de
mers: trebuia doar să treacă prin pădure, apoi
peste un câmp, iar la marginea câmpului era
satul vecin. Mama și-a sărutat feciorul și l-a tri-
mis cu Doamne ajută! Apoi ea s-a apucat de
dereticat prin curte.

Timpul a început să se scurgă. Au trecut
câteva ore, dar copilul nu se mai întorcea. Apoi
s-a făcut seara. Deja femeia a început să se
îngrijoreze și  a pornit în căutarea lui. A trecut
prin pădure strigându-l. A ajuns la marginea
câmpului și tot nu a zărit băiatul. Inima îi bătea
cu putere, iar lacrimi fierbinți îi curgeau pe
obraji.

A început să alerge pe câmp, strigându-l și
căutându-l cu ochii în toate părțile.

De atâta grabă, opincile se rupseseră de
tot, dar femeia nu mai simțea ghimpii și mără-
cinii câmpului ce-i înțepau picioarele la fiecare
pas.

Se gândea doar la copil și se ruga necon-
tenit Maicii Domnului să nu fi pățit băiatul
ceva. Și fiecare strop de sânge unde cădea se
preschimba într-o floare mare și roșie, de
culoarea sângelui. Și așa s-a umplut câmpul
de maci.

Într-un târziu, l-a găsit. Zăcea, dragul de el,
întins, căci slăbit și nemâncat cum era nu avu-
sese putere să ajungă până în celălalt sat.
Bucuroasă că în sfârșit l-a aflat, femeia și-a
luat copilul în brațe și l-a adus înapoi acasă,
mulțumind Cerului că și-a găsit băiatul.

Și de atunci au rămas maicii pe câmpuri.
Macii amintesc de dragostea oricărei

mame, de efortul și sacrificiile pe care aceasta
le face pentru copiii ei. Se mai zice că nimeni
nu a putut vreodată să numere toți macii de pe
câmp, așa cum nimeni nu poate număra toate
sacrificiile și eforturile pe care le face o mamă
pentru copilul ei.

În seara asta am mâncat 7 conser-
ve. Una de pește și 6 de bere.

* * *
Dacă sunt în carantină și mă bate

nevasta, pot părăsi domiciliul?
* * *

Dacă mai dau ăștia multe
ordonanțe, o să învățăm limbajul
surdo-mut.

* * *
Suntem un popor mișto: când a

trebuit să ieșim în stradă, am stat în
casă, iar acum când trebuie să stăm în
casă, ieșim în stradă.

* * *
Am pus câte o ceașcă de cafea în

fiecare cameră și acum o iau teleleu
prin cafenele.

* * *
Mi-a zis cântarul că data viitoare

stă el deasupra.
* * *

De la o anumită vârstă mai simți
fluturi în stomac doar atunci când
primești mesajul: „În contul dumnea-

voastră s-a virat suma…”
* * *

Stați să vedeți după trei săptămâni
de carantină, când ne obișnuim cu
lenea! O să vină cu poliția să ne scoată
la muncă.

* * *
Vasile, vecinul lui Ion merge la

acesta și-l întreabă:
– Mă, ce era cu cei doi bărbați care

au fost la tine mai devreme?
– Nimic, ce să fie…
– Păi am văzut că ai discutat puțin

cu ei, apoi au plecat nervoși și te înju-
rau de mama focului.

– Erau de la o sectă religioasă, au
venit să-mi explice cât de important
este să-ți ajuți aproapele.

– Bine, dar de ce erau așa
supărați?

– Aaa, păi le-am zis că dacă tot
este important să-ți ajuți aproapele, să
mă ajute și pe mine să fac curat la
porci și să sap în curte.

* * *

M-am urcat azi pe cântar și am
văzut afișat: „Trebuie să stai în casă,
nu să te faci cât casa!”.

* * *
Gata, am modificat alarma casei.

Acum sună dacă iese cineva.
* * *

Când s-o termina nebunia asta, eu
încep carantina invers, două luni nu
mai dau pe acasă!

* * *
Carantiniștii cer ca la TV să se dea

și vremea din casă, că aia de-afară
degeaba se dă.

* * *
Trăiesc ca un papă. Ies la balcon și

fac cu mâna la oameni.
* * *

Am resetat câinele, acum latră,
dacă iese cineva din casă.

* * *
Din cauza închiderii saloanelor de

înfrumusețare, în curând o să rămâ-
nem fără blonde.

* * *
Pentru o viață sănătoasă, mutați

mobila 30 de minute în fiecare zi!
* * *

Sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie
este cea mai bună perioadă în care se

pot recolta mugurii de brad pentru a prepa-
ra celebrul elixir de miere cu muguri de
brad, remediu extrem de eficient în lupta cu
afecțiunile frecvente ale sezonului rece
adică tuse, bronșite, stări gripale, laringite
și faringite.

În pregătirea corectă a acestei reţete de miere
cu muguri de brad proaspeţi, mugurii de brad sunt
macerați la rece, în miere. Astfel în amestec cu
miere fluidifică secrețiile bronhice, fiind un expecto-
rant excepțional și totodată un bun calmant.

0 Antioxidanții din miere ajută la protejarea sis-
temului imunitar și vă ajută în ameliorarea stărilor
gripale sau de răceală. Mierea are, fără îndoială,
proprietăți antimicrobiene.

Mierea este un foarte bun antitusiv. Pentru
durerile în gât care însoțesc tusea, gripa sau
infecțiile tractului respirator, mierea este un emo-
lient, un lubrefiant ideal.

Ca și mierea, mugurii de brad au proprietăți
antimicrobiene, ajută la vindecarea mai rapidă a
bolilor respiratorii și la stimularea sistemului imuni-
tar. Mugurii de brad au proprietăți antibiotice și anti-
septice, dar și calmante. Sunt folosiți în special la
prepararea unui sirop cu miere, care poate fi con-
sumat pe tot parcursul anului.

Siropul din muguri de brad este un bun antisep-
tic și un foarte bun tonic, ajută la combaterea tusei

și a bronșitei. Administrarea sa ajută la vindecarea
afecțiunilor respiratorii acute. Are un bogat conținut
în vitamina C, fiind recomandat în tratarea astenii-
lor și a stărilor de stres. Mai este și un excelent
îndulcitor pentru ceaiuri, fiind recomandat și copii-
lor.

De cele mai multe ori, siropul din muguri de
brad este preparat prin fierbere într-un sirop de
zahăr. Prin prepararea termică o mare parte din

uleiurile volatile, cu un foarte mare rol în calmarea
afecțiunilor respiratorii, se distrug. De aceea, vă
propunem un preparat la rece, care pe lângă faptul
că păstrează intact toate proprietățile compușilor
activi din mugurii de brad, mai are în plus miere,
care adaugă acestui preparat beneficiile ei.

Remediul poate fi folosit pentru tratarea urmă-
toarelor afecţiuni: astm bronşic, borşita cronică,
faringita, laringita, tuse, răceala, amigdalita, gripa
şi alergii. Siropul poate fi folosit şi de persoanele
care suferă de migrene sau de cele anemice sau
anorexice. Siropul de muguri de brad este eficient
şi pentru dezinfectarea cavităţii bucale.

REȚETA: Cum se prepară corect mierea cu
muguri de brad

Pentru diverse terapii se folosesc mugurii de
brad sau de molid care se formează primăvara
devreme. Au o culoare deosebită, de verde crud,
catifelat. Perioada de recoltare poate începe în
luna mai și se poate extinde chiar și în luna iunie în
unele zone. Sunt indicate zonele nepoluate. Se
recoltează când dimensiunile au ajuns la 3 cm și nu

au depășit 7 cm.
Mugurii de brad se aleg, se verifică atent să nu

aibă insecte, se spală și apoi se lasă să se scurgă
foarte bine pe șervete din hârtie. Este foarte impor-
tant să nu aibă deloc apă, altfel siropul va fermen-
ta.

Se așează într-un borcan straturi alternative de
muguri de brad și miere de albine, mierea să aco-
pere bine totul. Deasupra se pune un strat generos
de miere şi se închide ermetic borcanul şi se păs-
trează la răcoare și întuneric (Pe vremuri acest
sirop se prepară în vase de lut care erau îngropate
în pământ). Se agită borcanul din când în când,
pentru ca mierea să se amestece cât mai bine şi să
se dizolve substanțele active extrase din mugurii
de brad. Se lăsa la macerat cel puțin 1 lună, apoi
se strecoară și se păstrează, în recipiente de sticlă,
la frigider, sau într-un beci răcoros.

Se poate consuma în afecțiunile respiratorii, în
caz de tuse, în stările gripale sau răceală (câte 1
lingură pentru adult sau 1 linguriță pentru copil,
după masă, de 3-4 ori pe zi). În cazul în care aveți

crize de tuse puteți să luați o linguriţă ori de câte ori
este nevoie.

Atenţionări şi precauţii în folosirea mierii cu
muguri de brad

Atenție, pentru a-și face efectul este indicat să
nu beți și să nu mâncați nimic timp de cel puțin
jumătate de oră.

Fiți atenți la faptul că mierea nu trebuie adminis-
trată copiilor mai mici de un an, deoarece poate
cauza botulismul infantil.

Sursa: www. frunza-verde.ro

 Altarul frumosului 

Legenda macului

 Tratamente naturiste

Miere cu Muguri de Brad, un elixir

cu puteri excepționale

 Paragraful vesel

► Vești de peste Prut
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Recent, o femeie din localitatea Marșinți, a sesizat Poliția din Noua Suliță, des-
pre faptul că feciorul ei, în vârstă de 11 ani, a ieșit cu bicicleta la plimbare, iar

când a început să se întunece nu s-a mai întors acasă.

Să u(o)morâm virusul cu un zâmbet
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Avi Jorisch este un antreprenor de succes și

specialist din Orientul Mijlociu. Pe lângă cele cinci
cărți scrise, numeroase articole au fost publicate
sub numele său în cele mai influente publicații. În
ceea ce privește cea mai recentă lucrare a lui
Jorisch, „Lăsați inovațiile să fie cu voi. Cum inge-
niozitatea israeliană salvează lumea?” a devenit un
bestseller la nivel mondial și a fost tradus în peste
30 de limbi.

Nu poate fi ignorată fascinația lui Avi Jorisch
pentru tema propriei sale opere: destul de des
cărțile de acest gen se transformă în non-ficțiune.
Autorul, dimpotrivă, a adăugat în carte elemente de
ficțiune, astfel încât fiecare dintre cele 15 narațiuni
este percepută ca o poveste adevărată, ale cărei
personaje pot prinde viață în imaginație. Cititorului i
se prezintă oameni reali, care prin muncă asiduă,
creativitate și sete de schimbare, au reușit să
îmbunătățească lumea contribuind la bunăstarea
umanității. Astfel, Avi Jorisch acordă atenție  inova-

torilor în medicină, cibersecuritate, agricultură,
apărare și asigurare cu apă potabilă. Numele unor
oameni care deseori se pierd în paginile istoriei, dar
contribuția cărora este greu de a fi trecută cu ved-
erea: crearea unui sistem de irigare prin picurare,
cercetarea proprietăților medicinale ale marijuanei,
organizarea echipelor mobile de paramedici,
crearea unui dispozitiv pentru mișcarea pacienților
cu paralizie și multe alte invenții.

Cu toate acestea, nu sunt doar conturate anu-
mite povești, ci și explicate motivele succesului
Israelului în inovație, autorul realizând  legături
cauzale între fenomenele socio-economice și
realizările populației țării. De asemenea, el acordă
o atenție deosebită aspectului religios, și anume
percepția lui Dumnezeu ca partener și înțelegerea
nevoii de a ghida această lume, de a răspândi
moralitatea și dreptatea în ea, de a îi proteja pe cei
slabi și defavorizați, ceea ce se reflectă în
rugăciunea tradițională tikkun olam.

De  remarcat este și structura cărții – capitolele
sunt aranjate logic, fiecare are o anumită temă și
câte un citat din cărțile sfinte ale evreilor pentru a
confirma conexiunea deja menționată între religie și
inovație în Israel, sau un citat al oamenilor celebri
care au beneficiat cumva de realizările israeliților,
precum și de o ilustrație care să ajute la

vizualizarea unei anumite invenții.
Mirela AMARIE

Lăsați inovațiile să fie cu voi. Cum inge-
niozitatea israeliană salvează lumea?

 Invitație la lectură 

Cu câțiva ani  în urmă, în
incinta CIE Cupca, am

deschis oficial un Muzeu istoric
ce găzduiește deja zeci de
exponate.

În prima cameră avem docu-
mente, cărți, ziare, standuri, foto-
grafii, albume etc. În micul culoar se
află mai multe mese încărcate cu
mape  ce conțin zeci de materiale
dedicate personalităților ținutului
natal, evenimentelor deosebite,
datelor importante, sărbătorilor reli-
gioase, laice... În cea de-a doua
cameră, numită etnografică, avem
adunate obiecte de uz casnic, unel-
te de muncă din vechime, costume
naționale, tablouri, cusături, veselă,
icoane, ceasuri vechi și multe alte-
le.

Chiar de la bun început am
inițiat și un cerc al tinerilor muzeo-
grafi. Sunt elevi ai claselor mijlocii și
mari, care mă ajută în permanență
la amenajarea, restaurarea unor
obiecte vechi, menținerea ordinii,
curățeniei...

Mă străduiesc întotdeauna să
adun materiale legate de istoria
satului Cupca, a învățământului,
culturii. Mult mi-a ajutat fosta lucră-
toare a școlii, Maria Schipor, care a
donat obiecte vechi, icoane, flori
artificiale. Uneori adună chiar și de
prin sat obiecte vechi pentru

Muzeul nostru. Meșterița populară,
Felicia Ungurean, a donat câteva
tablouri pictate pe sticlă, îndeletnici-
re mai rar întâlnită acum. De ase-
menea,  mai multe lucruri ce prezin-
tă valoare pentru  Muzeu ne donea-
ză în permanență și doamna Lucica
Dușceac, profesoară de limba
maternă.

Aș vrea să le mulțumesc doam-
nelor care și până la deschiderea
oficială a Muzeului nostru au adu-
nat obiecte, au muncit ca ele să fie
păstrate. Marilena Zâgrea, Elena
Sidac, Mihaela Ungurean, toate
foste sau actuale profesoare de la

CIE Cupca, la vremea lor și-au
adus contribuția ca azi, în acest fru-
mos sat bucovinean, să existe un
Muzeu deosebit.

De la deschiderea lui până în
prezent a fost vizitat de multă lume.
Atunci când avem un seminar, întâl-
niri cu oameni interesanți, competiții
sportive, adunări ale  părinților sau
alte măsuri, neapărat îi invităm să
viziteze și Muzeul.

Când am pregătit documentele
necesare pentru inaugurare am fost
ajutată de doamna Olga Șevcenco,
metodistă-muzeograf în raionul
Hliboca, de doamna Angela Jijian,

fostă directoare a Muzeului etno-
grafic raional. Consultațiile necesa-
re, ajutor metodic am primit și pri-
mesc de la lucrătoarele Muzeului
ținutului natal din Cernăuți. Le sunt
recunoscătoare și le mulțumesc fru-
mos.

În permanență Muzeul istoric al
satului Cupca este vizitat de diferiți
oameni, care cu plăcere îi trec pra-
gul și admiră cele adunate aici.

În raionul Hliboca doar în ultimul
timp au fost deschise  mai multe
muzee cu diverse profiluri, a căror
menire comună este de a păstra
istoria sub diferite aspecte.

Eleonora SCHIPOR

Un izvor de  cultură și educație
La 18 mai am marcat  Ziua mondială a muzeelor


