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Since column
Mâncarea fast-food afectează
memoria și abilităţile de învăţare

INFOPUNKT. NR.1
Un săptămânal interactiv
de informaţii și divertisment,
care își dorește să abordeze
o gamă variată de subiecte și,
totodată să păstreze o legătură
permanentă cu cititorii săi.

21 FEBRUARIE
ZIUA INTERNAŢIONALĂ
A LIMBII MATERNE
Ziua Internațională a Limbii Materne
este o sărbătoare ținută anual la 21 februarie
în întreaga lume, cu scopul de a promova
diversitatea lingvistică și culturală, precum și
multilingvismul. A fost anunțată de UNESCO

Un studiu recent, efectuat de o echipă
de cercetători din Australia, arată că memoria
și abilitățile de învățare pot fi afectate chiar
și de consumul ocazional de mâncare fastfood bogată în zaharuri și grăsimi. Studiul, la
care au participat 100 de voluntari în vârstă
de 20 de ani, s-a derulat pe perioada unei
săptămâni, timp în care subiecții, împărțiți
în două grupuri, în funcție de dietă, au fost
supuși periodic la teste menite să determine
capacitatea de memorare. Deși cantitatea de
mâncare a avut valori calorice identice pentru
ambele grupuri, cei care au primit fast-food au
înregistrat rezultate din ce în ce mai slabe la
respectivele teste.
sursa: www.iflscience.com

Cel mai cald ianuarie din istorie
Media temperaturilor din luna ianuarie
a acestui an a fost cea mai mare din ultimii
140 de ani, de când se înregistrează oficial
date meteo. Din 1880 și până în prezent, cea
mai caldă primă lună a anului se înregistrase
în 2016, când media secolului XX a fost
depășită cu 0,02°C. Luna trecută însă a depășit
această medie cu 1,14°C, fiind totodată a 421
lună consecutivă în care este depășită media
temperaturilor înregistrate în tot secolul
trecut. Punctual, luna trecută s-a înregistrat
cea mai ridicată temperatură din istorie în
Antarctica (+18,3°C). O analiză statistică arată
că 2020 ar putea să se plaseze în top 5 cei mai
calzi ani din istorie.
sursa: www.iflscience.com

pentru prima oară la 17 noiembrie 1999 și lor materne, bangali, ca limbă națională a
a fost recunoscută de Adunarea Generală a Pakistanului, au fost uciși de poliție la Dhaka,
Națiunilor Unite prin aceeași rezoluție prin astăzi devenită capitala Bangladesh-ului.
care 2008 a fost declarat Anul Internațional
al Limbilor.
Ziua Internațională a Limbii Materne
se sărbătorește în fiecare an din februarie
2000 pentru a promova diversitatea
cultural-lingvistică și multilingvismul. Data
semnifică ziua din 1952 în care studenții
care demonstrau pentru recunoașterea limbii
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MOBILITATE URBANĂ

Primăria Municipiului Călărași a
anunțat   luni obținerea finanțarii europeane
de aproximativ 3,9 milioane de euro pentru
dezvoltarea unui sistem de management al
traficului, sistem care are ca obiectiv utilizarea
transportului în comun, în detrimentul
mașinilor personale.
"Prin acest proiect, se vor semaforiza
17 intersecții și 5 treceri de pietoni (cu buton),
vor fi montate camere video de supraveghere și
senzori, totul fiind monitorizat într-un Centru
de management al traficului instalat în viitorul
sediu al Poliției Locale ce va fi amenajat din
bugetul local în strada Mușețelului nr. 2A.
Acest proiect este complementar
proiectului de reabilitare finanțat tot din
fonduri europene, a străzilor București și
Prelungirea București.
Durata implementării proiectului este
de 36 luni."
Sursă: Facebook/
Primăria Municipiului Călărași

BLOC ANL

dedicat specialiștilor din sănătate

Ansamblul de locuințe, ridicat de
Recepția ansamblului se va face la
Agenția Națională pentru Locuințe, în sfârșitul acestei luni.
incinta fostei unități militare de pe strada
Valoarea de lucrări se ridică la suma
Independenței, cuprinde două tronsoane de 429.811 lei la care se adaugă TVA.
cu 12 unități locative, 3 apartamente cu
Sursă: Facebook/
2 camere și 3 cu 3 camere/ scară și este
Consiliul Județean Călărași
dedicat specialiștilor în domeniul sănătății.

Sala ”UNIRII”
Consiliul Județean Călărași a renovat
recent, sala ovală din incinta instituției.
Noua locație, cu un design modern,
reprezintă o alternativă pentru evenimentele
care vor avea loc pe raza județului.
Sursă: Facebook/
Consiliul Județean Călărași

Șocul de la
pagina 2
www.infopunkt.ro

Crimă şocantă în Spania unde o
româncă din Dichiseni, județul Călărași, a fost
măcelărită de iubitul ei.
Alina M, în vârstă de 34 de ani a fost
ucisă de iubitul ei, un olandez, care apoi i-a
aruncat trupul la gunoi.

MIRCEA BUZEA

noul viceprimar al municipiului Călărași

Pe ordinea de zi a ședintei de Consiliu
Local de marți s-a aflat și proiectul de
hotărâre privind alegerea noului viceprimar al
municipiului Călărași.
Consilierul PDS (Partidul Dreptății
Sociale), Mircea Buzea, este nou viceprimar
al municipiului Călăraşi, fiind votat de 12
consilieri din cei 19 prezenți (10 de la PNL și 2
de la partidul pe care îl reprezintă).
Melania Vulpoiu, reprezentanta PSD, a
primit 7 voturi toate din partea PSD.
Mircea Buzea îl înlocuiește pe fostul
viceprimar,  Dragoș Coman, cel care a deținut
funcția timp de 3 ani și 7 luni, numit secretar
de stat la Ministerul Tineretului și Sportului la
jumătatea lunii ianuarie.
Ella M
Bărbatul, în vârstă de 59 de ani a fost plasat
marţi în arest de poliţia din localitatea
spaniolă La Sabatera de Moraira, situată în
provincia Alicante, după ce a recunoscut
că şi-a ucis iubita româncă, informează
cotidianul spaniol Las Provincias.
Ella M
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- o problemă de actualitate ce determină viitorul societăţii
Societatea ca întreg și fiecare
comunitate în parte se află, în privința
integrării persoanelor cu nevoi speciale, în
fața unei alegeri între două opțiuni clare:
implicare sau neimplicare. În măsura în care
neimplicarea ne este deja cunoscută, fiind
din păcate parte din cotidian, implicarea,
prin crearea de comunități suportive mai
întâi în școală, iar mai apoi și în societate, pe
măsură ce elevii de azi devin adulți, având
ca scop schimbarea percepției și atitudinii
față de persoanele cu nevoi speciale la nivel
public, este esențială. Acceptarea și atitudinea
suportivă, pentru a exista în societate, trebuie
asumate și asimilate în timpul procesului
educativ de către toți factorii implicați
(elevi, profesori, părinți, echipe manageriale,
instituții publice). Comunitățile nu își vor
modifica de la sine atitudinea discriminatorie
față de persoanele cu dizabilități, chiar dacă
există legi care crează cadrul teoretic pentru
limitarea diferențelor și acordarea de șanse
egale în plan social și profesional. De aceea
este nevoie, în mediul școlar, la toate nivelurile,
de programe educaționale orientate către
creșterea gradului de empatie a comunității
față de persoanele cu nevoi speciale.
Discriminarea, stigmatizarea, excluziunea nu
sunt implacabile, dar atenuarea lor presupune
comunicare eficientă și efort permanent și
susținut. Motivația pentru diminuarea acestor
fenomene constă în grija pentru dezvoltarea

Dragi iubitori de animale,

psihosocială corectă a copiilor de azi, viitorii
părinți de mâine.
„Problematica
dizabilităţii,
a
handicapului a fost şi este abordată, în principal,
din perspectiva a două modele: cel individual,
de inspiraţie medicală (care consideră că
dificultăţile persoanelor cu handicap sunt
datorate inferiorităţii biologice şi psihologice a
acestora) şi modelul social, care pune accentul
pe mediul social neadaptat, considerat
generator al dificultăţilor persoanelor cu
deficienţe” (Manea L., 2006). Educația este un
proces complex, ale cărui limite exced simpla
acumulare de informații sau teoretizarea
anostă lipsită de operaționalizare. În fiecare
comunitate și la nivelul întregii societăți trăiesc
și se manifestă atât indivizi care se încadrează
în conceptul unanim acceptat de „normă”, cât
și indivizi ce prezintă diverse dizabilități care,
în funcție de specificul lor, par să îi plaseze pe
aceștia pe poziții inferioare, atribuite lor de
multe ori în mod nejustificat. Acest mod de
percepție a persoanelor cu diverse dizabilități,
pe lângă efectul stigmatizant care generează
adevărate drame, tinde să lipsească societatea
de aptitudinile pe care persoanele cu
dizabilități le posedă. Or societatea în general,
ca și fiecare comunitate în parte, este produsul
procesului educativ din toate punctele de
vedere (profesional, social, civic, etc.). Dacă din
sistemul de educație în masă sunt eliminate
persoanele cu dizabilități, sau accesul lor

este limitat pe diferite criterii (performanțe,
funcționalitate, nevoi educaționale diferite de
ale majorității, etc.), cum oare vor fi pregătiți
pentru interacțiunea cu aceste persoane în
viața de zi cu zi cei care trec prin acest proces
de formare reprezentat de școală cu toate
nivelurile ei? Cum vor ajunge să-și însușească
abilități de interacțiune cu persoanele
cu dizabilități cei care, exact în perioada
lor de formare, au fost lipsiți de această
interacțiune? Cum poate fi considerat complet
un sistem educativ care nu pune la dispoziția
absolvenților săi toate instrumentele necesare
pentru construirea unei societăți suportive,
bazată pe acceptare reciprocă și comunicare,
fără exercițiul interacțiunii în condiții de
diversitate și fără cultivarea unei atitudini
suportive?
Pentru modificarea atitudinii față
de persoanele cu nevoi speciale la nivelul
comunității școlare nu este neapărată nevoie
de alocarea de resurse materiale și financiare
semnificative, ci de proiecte sustenabile,
realiste și ușor de acceptat și de înțeles.
Pe de altă parte, este nevoie, pentru ca un
proiect de acest gen să își atingă obiectivul,
de perseverență, dorința împărtășită de
schimbare și, evident, de continuitate, pentru
ca beneficiile acestui gen de efort să se extindă,
în timp, la nivelul întregii societăți.
de Cristian - Laurențiu DUMITRU

Paw zone

Această rubrică vă va oferi
săptămânal informații despre prietenii
noștri necuvântatori.
Fie că vorbim despre îngrijirea
lor, despre bolile la care sunt predispuse
animaluțele noastre, sau chiar despre legea
care trebuie sa le protejeze, acest spațiu este
dedicat in exclusivitate lor... Animalelor.
În calitate de deținător de animale
de companie, vă pot spune că dragostea lor
pentru noi este nemărginită și, uneori, sunt
un exemplu pentru oameni.
Săptămâna viitoare venim cu un
articol despre sterilizare și importanța
acesteia, atât la câini, cât și la pisici.
Vă dorim o săptămână “miaunată”!
Elena Melinte

www.infopunkt.ro
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CURIOZITATI
CU “HAIDA-N TRAISTĂ”

PULS
SIRPLUS este o companie start-up, cu
sediul în Berlin, care economisește produse
alimentare neatractive, pe care alte magazine
alimentare refuză să le vândă. Aceștia revând
produsele alimentare respinse într-unul
din cele patru magazine ale lor sau prin
intermediul site-ului lor web, cu o reducere a
prețurilor de 80 % decât prețurile obișnuite
ale supermarketurilor. Produsele provin de
la fermieri, engros-iști, restaurante și alte
supermarketuri și include mâncare aproape
de expirare, expirată, sau inestetică . SirPlus
inspectează fiecare articol pentru a se asigura că
este sigur pentru consum, deoarece alimentele
cu data expirării depășită, pot fi vândute în
Germania, în cazul în care acestea nu reprezintă
un pericol pentru sănătate.În Europa, 50%
din produsele alimentare comestibile sunt
aruncate, ceea ce presupune că ar putea hrăni
de mai multe ori, toate persoanele flămânde. În
2019, SirPlus a economisit peste 2000 de tone
din aceste deșeuri alimentare, care se irosesc ceea ce echivalează cu 5.000.000 de mese!
Soluții ca acestea, fac lumea un loc mai
bun.
Ioan Maz

POIANA LUI IOCAN
Chinezii și Coronavirusul
Directorul Spitalului Wuhan, Dr. Liu
Zhiming, moare datorită Coronavirusului.
Medicul aflat în prima linie a focarului, este cel
mai în vârstă dintre cele peste 1.700 de cadre
medicale care au contractat virusul.
Conform ultimelor informații, s-a
constatat că noul coronavirus este de
aproximativ 20 de ori mai mortal decât gripa
sezonieră.
Ioan Maz
www.infopunkt.ro

Lacul Valea Roșie
În   județul Călărași, există un Rai al
pescarilor.
Unul dintre cotloanele acestui Rai,
este Lacul Valea Roșie, care merită vizitat
fără îndoială, mai ales dacă sunteți un
împătimit al pescuitului.
Lacul natural, are apa bogată în
sare, sulfuri, sodiu și nămol sapropelic,
ingrediente cu proprietăți terapeutice.
Aproape de comuna Mitreni, apele
acestui lac ocupă o suprafață de 14 hectare
și este extrem de căutat, nu doar de către
pescarii amatori.
Ioan Maz

Ruinele Cetăţii
Vicina
Cu adevărat impresionant, este cel deal doilea sit arheologic ca mărime din țară,
după Sarmizegetusa, potrivit specialiștilor.
Printre localnici au început să circule
povești despre ființe mitologice care locuiesc
pe insula Păcuiul lui Soare. Legenda spune
că un amestec de zână şi dragon subacvatic,
Domnule, te rog să-ți păzești potaia,
pentru că pitbull-ul meu s-ar putea să
ți-l pape…
– Zău? Sunt curios!…
Se aude: hârrrrrrr, hârrrrrrrrrr…
– Băăăi?! Ce rasă e animalul tău?
Doamneee, mi-a făcut varză pitbull-ul…
– Nu știu, l-am primit cadou din Africa.
Avea o coamă mare, dar l-am tuns.. că
mă deranja…

Ioan Maz

numită „Samca Samodiva“, stă și acum
de pază adâncuri pentru apărarea cetăţii
înghiţite de apele Dunării.
În zonă nu există amenajări turistice,
din cauza faptului că este inundată frecvent,
iar camparea este interzisă. Puteți face o
vizită cu barca pentru a face plajă și pentru a
admira peisajul de poveste.
Ioan Maz
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HOROSCOP - FETU FAITAU
BERBEC

Astrele îți sunt favorabile
găsirii unui echilibru între viața
personală și cea profesională
și chiar este recomandat acest lucru!
Deasemenea, se recomandă atenție la modul
în care înțelegi să îți manifești autoritatea, atât
în plan personal, cât și în plan profesional.

LEU

Astrele te sfătuiesc să profiți de
oportunitățile de a învăța lucruri
noi sau de șansele de a călători,
mai alea în interes de afaceri!

FECIOARĂ

TAUR
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SĂGETĂTOR

În plan financiar asumă-ți doar
riscuri foarte bine calculate și
ferește-te de jocuri de noroc!
Familia îți poate fi un sprijin
important din punct de vedere emoțional, așa
că nu ezita să te adresezi celor dragi.

CAPRICORN

Profită de momentul de Lună
Astrele îți surâd!
Tranzitele lunii ianuarie 2020
Nouă pentru a-ți relansa relația
Privește cu optimism înainte și
ne arată că schimbările pe care
amoroasă!
alege-ți cu grijă aliații și cauzele
le dorești în viața ta ar trebui să
Discută
deschis
cu
persoana
iubită
înceapă cu tine. Nu mai poți amâna
în care te implici, pentru că astfel, poți obține
despre nemulțumirile fiecăruia și căutați reforma personală, pornind de la o viziune și o
beneficii la care nici nu visezi.
împreună calea de mijloc!
abordare pe termen lung, nu de azi pe mâine!

GEMENI

BALANȚĂ

VĂRSĂTOR

RAC

SCORPION

PEȘTI

Privește înainte, pe termen lung,
Pe sistemul: “hormonul bate
Îți poți impune punctul de vedere
și încearcă să gândești liber, mai
neuronul”, ferește-te să nu
și fără să intri în conflict cu cei din
puțin
influențat
de
convingerile
ajungi în situații riscante ori
jur. La finele lunii, ai grijă să nu te
celorlalți!
compromițătoare...chiar
dacă
cerți cu șeful! Starea de sănătate
uneori nu-i rău să te lași purtat de val. Se
Nu te lăsa sufocat de trecut și de este mulțumitoare și beneficiezi de energia
recomandă multă atenție în relațiile de familie, problemele de familie!
și inspirația necesare pentru a-ți contura
mai ales după 17 februarie, când Mercur
obiectivele pe termen mediu și lung.
începe să retrogradeze.
Evită revenirea la vechi tipare
amoroase ori afective și profită
de tranzitele acestei perioade,
pentru a te elibera de ele! Dupa
16 Februarie, tranzitul lui Marte prin casa VII
aduce mai multă căldură în interacțiunile cu
ceilalți și îți stimulează romantismul. Sunt de
evitat gesturile melodramatice, exagerările și
pretențiile excesive față de perechea de viață.

S-ar putea ivi ocazia să reiei
legătura cu o persoană dragă cu
care, poate, în trecut, ai fi vrut să
ai o relație sentimentală, dar nu
s-a concretizat nimic. Nu lăsa șansa să-ți scape
printre degete! Inspirația și creativitatea te pot
duce departe și te pot ajuta să interacționezi
mai ușor cu copiii (dacă ai), așa că n-ar strica
să-ți faci mai mult timp pentru ei.

Fă-ți timp pentru a-ți reorganiza
viitorul într-o manieră mai
practică, mai realistă, mai asumată.
Selectează-ți cu grijă prietenii și fii
foarte atent și prudent dacă ai de călătorit sau
de dat examene! Sfatul este să nu te împrăștii
în prea multe direcții în același timp și să te
organizezi mai bine, pentru că riști ca agitația
să îți dinamiteze concentrarea.

PAPOUTSAKIA

Papoutsakia este o reţetă grecească şi apa necesară pentru a fierbe la foc mic, timp
delicioasă pe bază de carne şi vinete, o de o oră.
3. Vinetele se şterg şi se prăjesc uşor în ulei.
combinaţie plină de savoare.
Apoi, cu o linguriţă li se scoate miezul care
se pune tocat mărunt în amestecul de carne.
TIMPI DE PREPARARE
Umple vinetele cu amestecul de carne.
Timp de preparare: 10 minute
4. Pune sos alb pe fiecare vânătă, presară cu
Timp de gatire: 25 minute
caşcaval ras din belșug şi dă-le la cuptor pentru
Gata în: 35 minute
25 de minute.
Ioan Maz
INGREDIENTE
6 vinete rotunde
500 g carne tocată de vită
3 roşii bine coapte
2 cepe
100 ml ulei
200 g sos alb
200 g caşcaval uscat
1 căţel usturoi sare piper
MOD DE PREPARARE
1. Vinetele se taie în două pe lung, se presară cu
sare şi se lasă o oră să se elibereze sucul.
2. Între timp, într-o tigaie cu ulei se căleşte
ceapa. După ce s-a înmuiat, se adaugă carnea
care se desface ușor cu lingură de lemn. Adaugă
roşiile tăiate mărunt, usturoiul, sarea, piperul
www.infopunkt.ro
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SIMONA HALEP

se califică în sferturi
la Dubai

Simona Halep a reușit să
treacă în extremis, miercuri
seara, de tunisianca Ons
Jabeur (1-6, 6-2, 7-6 ⁹),
într-un meci care, din punct
de vedere statistic, s-a dovedit
a fi foarte echilibrat.
În urma acestei victorii,
scorul întâlnirilor directe dintre
cele două sportive este de 1-1.

CSM Făgăraș vs.
AHC Dunărea Călărași

Duminică, 23 februarie 2020, ora 18.00
George Șelaru: "Ne așteaptă un meci
foarte dificil, pe un teren unde echipe din
vârful clasamentului au pierdut puncte.
Pentru noi este foarte important să
dăm totul pe teren pentru a ne întoarce acasă  
cu toate cele 3 puncte.
Trebuie să ne păstrăm cât mai aproape
de primele clasate și să ne securizam poziția
în clasament.
Este un campionat foarte echilibrat, în
care aproape oricine poate bate pe oricine, și

www.infopunkt.ro

de aceea 3 puncte la Făgăraș
ar putea însemna
o poziție mai sus
în clasament la
finalul sezonului
regulat."

În următorul meci, Simona
(locul 2 WTA) o va întâlni pe
Aryna Sabalenka, din Belarus
(locul 13 WTA), care a trecut de
Elise Mertens în două seturi
(6-4, 6-3).
de Cristian - Laurențiu
DUMITRU

CULTURA
24 FEBRUARIE 2020
DRAGOBETELE SĂRUTĂ FETELE
Dragobetele, sărbătoarea iubirii la
români, își are originile în satele străvechi.
Sărbătoarea are o simbolistica bogată.
În ultimii ani, însă, a fost adusă și la
oraș, fiind o sărbătoare sinonimă cu tinerețea,
veselia și iubirea.
În Călărași, Centrul Județean de Cultură
și Creație, ne promite un spectacol memorabil,
de Dragobete.
Dragostea va fi celebrată prin concertul
de muzică românească, susținut de Trupa
DISTINTO și Mircea Rusu împreună cu invitații
săi: Călin Ionce, Andrei Petruș și Emiliana
Dumitran.
Așadar, nu ratați spectacolul de Luni - 24
februarie 2020, care va începe la orele 18:00,
la Sala Barbu Știrbei, a Centrului Județean de
Cultură și Creație Călărași.
Biletele se vor distribui la Casa de Bilete
a Centrului Județean de Cultură și Creație
Călărași, costului unui bilet, fiind 30 de lei.

Dragobetele este un personaj străvechi,
numit și "Cap de primăvară", "Năvalnicul" sau
"Logodnicul Păsărilor", nimeni altul decât fiul
babei Dochia, un flăcău extrem de chipeș și
iubăreț, care seducea femeile care îi ieșeau în
cale. A rămas în mitologie, ca fiind simbolul
suprem al dragostei autohtone.
Dragobetele
îngemănează
atât
începutul, cât și sfârșitul - începutul unui nou
anotimp și al reînsuflețirii naturii, sfârșitul
desfătărilor lumești, pentru ca în curând
începe postul Paștelui.
Ca vestitor al primăverii, Dragobetele
trebuie întâmpinat cu flori. Astfel, în trecut, în
această zi de sărbătoare, tinerii se îmbrăcau
frumos și se strângeau în păduri, unde
culegeau flori. La prânz, fetele porneau în fugă
către sat, iar băieții le fugăreau, încercând să le
prindă si să le sărute.
Fetele mai urâțele, pe care nu le alerga
nimeni, erau sărutate de însuși Dragobetele,
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care nu face niciodată nazuri. De aici
și zicala "Dragobetele sărută fetele".
Dacă o fată îl îndrăgea pe băiatul aflat pe
urmele sale, atunci se lasa prinsă. Sărutul care
urma pecetluia logodna, care era anunțată spre
seară în sat. Cei care participau la sărbătoare
și la această cursă finalizată cu un sărut, erau
protejați de boli întreg anul. Cei care nu luau
parte la sărbătoare, erau pedepsiți să rămână
singuri tot anul.
Tot de Dragobete, bătrânii satului
acordau o îngrijire specială animalelor din
ogradă, mai ales păsărilor. Se crede că în
această zi, păsările își aleg perechea pe viață
și încep să-și construiască un cuib. Nimeni nu
avea voie să sacrifice vreun animal în această
zi de sărbătoare.
Și tot tinerele necăsătorite, strângeau
zăpada rămasă pe alocuri. Despre apa rezultată
după topire se credea că are proprietăți
magice în iubire și descântecele de amor, dar
și în ritualurile de înfrumusețare. Se credea că
aceasta zăpadă s-a format din surâsul zânelor,
așa că fetele se clăteau pe față cu ea, pentru a
împrumuta din frumusețea zânelor.
Ioan Maz

Cinema 3D
Maimi Bici este povestea lui Ion și Ilie,
doi tineri dintr-un mic oraș obscur din România
care merg la Miami în toiul iernii, pentru a trăi
atât „Visul american” cât și visul românesc de
a „îmbogăți rapid”. Odată ajunși acolo, ei se
regăsesc în mijlocul planului machiavelc al lui
Mișu, un român de cea mai joasă speță, stabilit
în Florida.
Regia:
Jesús del Cerro
Distribuție: Matei Dima, Codin Maticiuc
21-23 februarie, Ora: 20.00
25-27 februarie, Orele: 17.00 şi 20.00
Gen film: Comedie

LA NOI GĂSEȘTI ÎNTOTDEAUNA

ULTIMELE NOUTĂȚI DIN DOMENIUL PRODUSELOR ELECTRICE,
PRECUM ȘI O GAMĂ VARIATĂ A PRODUSELOR LED

Călărași, Str. Grivița, nr. 139
Editat de
ROGER GRAPHIC DESIGN SRL

ISSN 2668-5868, ISSN-L 2668-5868
infopunkt@infopunkt.ro; www.infopunkt.ro
facebook.com/InfoPunkt2020

Redactori:
Elena Melinte, Ioan Maz, Cristian Dumitru,
George Ionescu

www.infopunkt.ro

8

21 februarie 2020

8 and be there

De ce fotografia?

Am auzit de nenumărate ori sintangma „comunicarea e cheia”
și poate că am avut și ocazia să descoperim că ea este foarte adevărată.
Comunicarea este o combinație de cuvinte care atunci când sunt
alăturate cu pricepere capătă puteri inimaginabile, însă atunci când
sunt înșiruite neatent se golesc de conținut. Din fericire, trăim vremuri
în care există mai multe metode de a da putere cuvintelor, iar dintre
aceste metode fotografia este, probabil, cea mai accesibilă. Nu degeaba
se spune că o imagine valorează cât o mie de cuvinte.
Cuvântul „fotografie” are la origine două cuvinte provenite
din limba greacă: fotos (φotoς) – lumină și graphy (γραφειν) – desen,
scris. Literalmente, acesta se poate traduce prin: „a picta/scrie cu
lumină”.  Ca orice scriere, și aceasta are regulile ei, însă avantajul major
al acestui mod de comunicare este acela că, pentru a ne folosi de el,
nu este neapărată nevoie să cunoaștem acele reguli. Pe de altă parte
cunoașterea respectivelor reguli este cea care face diferența între o
poză și o fotografie. Prin intermediul acestei serii de articole vom face
o călătorie, pe care eu personal mi-o doresc cât mai lungă și cât mai
interesantă, în fascinanta lume a fotografiei .
DeCristian

cadastru, topografie, urbanism, proiectare, consultanță

Curăţătorie şi spălătorie
profesională

CONTACT
Str. Stejarului, Nr. 8, Bl. D8, Sc.1, Ap.1,
Municipiul Călărași, Județul Călărași

Tel/Fax: 0242 324 526;
Mobil: 0744 571 092,
0723 141 527
E-mai: komora_cadastru@yahoo.com

OFERTĂ SPĂLĂTORIE COVOARE
desprăfuirea cu utilaje moderne;

www.infopunkt.ro
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spălarea automată cu 10 perii care nu permit distrugerea
țesăturilor, iar uscarea acestora se fae prin centrifugare și
dezumidificare pentru evitarea mirosurilor neplăcute
ca urmare a procesului tehnologic.
comenzi/ridicare de la domiciliu

www.komora.ro
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Tel. 0723 080 000 sau

Strada Cornişei Nr.16,
Bloc C3, Scara 2
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