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PRIMUL CAZ DE CORONAVIRUS

DIN ROMÂNIA!

Familia persoanei infectate cu coronavirus, în carantină
și cu pază la domiciliu
Persoana diagnosticată miercuri
seară, este din județul Gorj și a fost de
două zile în izolare la domiciliu. Din familie
mai sunt câteva persoane care nu au

fost depistate pozitiv cu coronavirus. La
Institutul ”Matei Balș” din București sunt 33
de probe de la Gorj pentru care se așteaptă
rezultatul.

Since column
Liar, liar
Un studiu desfășurat în Marea Britanie,
ale cărui rezultate au fost publicate la sfârșitul
anului trecut, arată că bărbații se consideră
de două ori mai pricepuți la minciuni decât
femeile. Dr Brianna Verigin, care își împarte
timpul între Universitățile din Portsmouth
și Maastricht, a cercetat această problemă
îndeaproape și este în măsură să contrazică
studii mai vechi ce susțin că cei mai mulți
dintre oameni spun, în medie, una-două
minciuni pe zi. „Ce a ieșit la iveală în cercetarea
noastră a fost că aproape jumătate (40%)
dintre minciuni sunt spuse de un număr mic
de persoane.” La studiu au participat 194 de
persoane, jumătate femei și jumătate bărbați,
media de vârstă fiind de 39 de ani. Cele mai
uzuale minciuni, în ordine descrescătoare, au
fost „minciunile albe”, exagerările, omiterea
de informații, strecurarea minciunilor în
timpul relatării unor fapte adevărate și, în
cele din urmă, născocirea de informații. Cei
mai mulți dintre participanți au mărturisit că
preferă să își mintă interlocutorii față în față,
însă câteodată preferă și alte canale precum
mesajele text, apelurile telefonice, e-mailul și,
într-o mică măsură, rețelele de social-media.
Cei mai mințiți sunt membrii familiilor, apoi,
în ordine descrescătoare, prietenii și colegii de
muncă. Angajatorii și autoritățile publice au
parte de cele mai puține minciuni.
de Cristian - Laurențiu DUMITRU

28 FEBRUARIE
ZIUA INTERNAŢIONALĂ
A BOLILOR RARE

afecțiuni, a căror tratare este o provocare
pentru omenire.
O boală rară afectează mai puţin de 5 din
10.000 de persoane.
La ora actuală, sunt înregistrate peste 7.000

An de an, în ultima zi a lunii februarie, este de boli rare, dintre care 80% sunt de origine
marcată ziua internațională a bolilor rare.

genetică şi 75% din bolile rare afectează

Este un bun prilej pentru organizațiile copiii.
pacienților să atragă atenția asupra acestor
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TRANSPORT ECOLOGIC ÎN CĂLĂRAȘI

O nouă finanțare europeană pentru
Municipiul Călărași!
În cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 –
”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”,
continuăm atragerea de fonduri europene

pentru optimizarea transportului public
de călători. A fost semnat, în acest sens,
contractul de finanțare pentru proiectul
„Creșterea atractivității, siguranței și eficienței
transportului public în municipiul Călărași
prin modernizarea acestui mod de transport”,

cu o valoare de circa 2,7 milioane de euro, din
care contribuția bugetului local de doar 2%.
Proiectul este unul complementar celui
prin care se va reabilita întreaga cale de rulare
a transportului public local de pe străzile
București și Prel. București și vizează:
•achiziția de 4 autobuze cu sistem de propulsie
ecologică
•achiziția de echipamente de ticketing onboard
•modernizarea stațiilor de autobuz de pe
traseele 2 și 3 (cele de pe traseul 1 vor
fi modernizate prin proiectul ce vizează
reabilitarea străzilor București și prel.
București)
•aplicație software destinată informării
pasagerilor asupra programului mijloacelor
de transport
•panouri info-călători în stații și autobuze
Primăria Municipiului Călărași
Biroul de presă

IMPORTANT!
Miercuri, 26 februarie 2020, primarul
Daniel Ștefan Drăgulin a convocat, în calitate de
președinte, Comitetul Local pentru Situații de
Urgență, pentru evaluarea situației la nivelul
municipiului Călărași cu privire la prevenirea și
combaterea posibilelor infecții cu coronavirus.
CLSU Călărași a luat decizia constituirii unui
Grup operativ de lucru pentru supravegherea și
combaterea posibilelor infecții cu coronavirus,
grup care va lua măsuri, în funcție de evoluția
situației, ce vor fi anunțate în timp util
populației.
Recomandările imediate stabilite în
cadrul CLSU sunt următoarele:
-evitarea activităților în grupuri mari (activități
sportive, extrașcolare, culturale, festive etc.)
-intensificarea triajelor în unitățile școlare și
la locurile de muncă, astfel încât acestea să
devină reale și eficace
-asigurarea de către administratorii tuturor
unităților (publice și private) de pe teritoriul
municipiului Călărași a materialelor de
dezinfecție necesare persoanelor care lucrează
sau vizitează acele unități, activitate ce va fi
urmărită de inspectorii cu atribuții de control
-informarea prin tipărirea de pliante, massmedia și rețele de socializare a măsurilor
hotărâte pentru combaterea riscurilor de
infectare cu coronavirus
Facem apel la populație să folosească
mijloace oficiale de informare.
Toate informațiile în legătură cu evoluția
situației la nivelul municipiului Călărași cu
privire la prevenirea și combaterea posibilelor
infecții cu coronavirus vor fi prezentate în timp
util.
Primăria Municipiului Călărași
Biroul de presă

Șocul de la
pagina 2
www.infopunkt.ro

Un preot din Iași ține slujbe pentru
cei depistați cu coronavirus. Pomelnicele se
strâng pe Facebook, iar listele s-au strâns
deja.
Preotul Dan Damaschin, din Iaşi,

a decis să facă slujbe pentru persoanele
depistate cu coronavirus. Anunțul a fost făcut
pe Facebook, iar lista cu pomelnice s-a strâns
deja.
Ella M
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CE ÎNSEAMNĂ „CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE” (CES)
Pentru a defini cerințele educaționale
speciale, trebuie să pornim de la definiția
educației. Chiar dacă este un termen vast,
educația poate fi definită ca o componentă a
existenței socio-umane ce transmite norme
și valori de la o generație la alta, dezvoltă
capacitățile la nivel maxim pentru funcționarea
în societate și își pregătește beneficiarii pentru
integrarea în viața socială și profesională.
Termenul de „Cerințe Educaționale Speciale”
definește situația copiilor care, din cauza unor
dizabilități fizice sau intelectuale, întâmpină
dificultăți ce fac parcursul lor școlar mai
greu decât al majorității copiilor din aceeași
categorie de vârstă. Cele mai uzuale probleme
ale copiilor cu cerințe educaționale speciale le
afectează capacitatea de a îndeplini sarcinile
școlare (cititul, scrisul, rezolvarea calculelor
matematice, înțelegerea informațiilor primite),
capacitatea de a-și exprima emoțiile sau de
a le înțelege pe ale celor din jur, abilitatea
de a relaționa și de a menține relații sociale
circumscrise normelor general acceptate,
comportamentul potrivit împrejurărilor în
care se află, capacitatea de a se organiza.
Aceste probleme, precum și altele asemenea
acestora, nu vin la pachet, dar pot fi asociate,
făcând ca interacțiunea și cooperarea cu acești
copii să pară dificilă sau chiar imposibilă.
În practică, față de perioada anilor ‚90, situația
actuală a copiilor cu cerințe educaționale

Dragi iubitori de animale,
Astăzi vorbim despre sterilizarea
prietenilor noștri patrupezi, așa cum v-am
promis.
Castrarea sau sterilizarea animalelor
de companie este un subiect sensibil pentru
fiecare proprietar în parte. Decizia de a
recurge la această procedură, considerată
de rutină în mediul veterinar, este una foarte
grea dar extrem de importantă din mai
multe puncte de vedere.Mulți oameni ezită
și amână această procedură fie că se tem de
anestezie, de orice intervenție chirurgicală
în general, fie că nu se simt în stare să-și
priveze animalul de dreptul natural de a se
reproduce.
Animăluțul
dumneavoastră
se
castrează sub anestezie și nu simte durere.
Perioada de refacere după operație este
destul de scurtă, durând doar 2-3 zile.
În general, la fătare, cățeaua/pisica
nu este asistată și poate naște în chinuri, unii
pui ar putea muri la naștere, sau poate muri
chiar mămica.
Apoi, vine marea problemă: Ce faceți
cu puii într-o lume cu foarte multe animale
abandonate?
În niciun caz abandonul nu este o soluție!

speciale este mult ameliorată atât din punct
de vedere legislativ, cât și operațional. Cu
toate acestea, comunitățile școlare încă opun
o rezistență puternică relativ la integrarea
acestor copii. Prezența unei dizabilități aduce
cu sine, din păcate, o serie de experiențe de
viață neplăcute, pe care copilul trebuie să
le integreze și care se adaugă dificultăților
presupuse de diagnosticul în sine. Copiii
tipici, care au o capacitate bine dezvoltată
de reziliență, sunt de obicei mai focusați
pe găsirea soluțiilor în diferite împrejurări
de viață, au o stimă de sine bună, nu sunt
copleșiți de emoții, reușesc să se concentreze
pe aspectele pozitive și pe lecțiile pe care
le pot asimila din situațiile nefericite sau
defavorabile, având o reacție adaptivă la stres.
Un copil rezilient este curajos, are inițiativă,
este prezent și dinamic, dornic să participe,
să fie activ și implicat. Copiii cu dizabilități
au posibilități mult diminuate de a dezvolta
o capacitate de reziliență bună, deși tocmai
ei au mai mare nevoie de ea. Din nefericire,
mediul școlar din țara noastră este o piedică în
plus în dezvoltarea rezilienței în general prin
promovarea unei concurențe devalorizante
pentru cei mai puțin performanți, prin
presiunea permanentă, prin lipsa unei
strategii de eliminare a violențelor și bullyingului, prin modul de abordare a transferului de
informație de la cadrele didactice către elevi,

prin modul de evaluare care accentuează
reținerea mecanică de informații, prin eșuarea
demersului de încurajare a creativității
și de dezvoltare a abilităților de găsire și
implementare a soluțiilor.
Nu este o noutate faptul că stigmatizarea și
excluziunea socială divizează comunitățile,
cum, de altfel, nu este o noutate faptul că
toți indivizii care trăiesc într-o comunitate
suportivă sunt mai încrezători în ei și mai
pregătiți pentru depășirea încercărilor mai
mici sau mai mari cu care se confruntă în
cotidian. Efortul de trecere de la o comunitate
stigmatizantă la una suportivă nu este mare
și, odată acceptat, este în beneficiul tuturor.
Nevoia creării de comunități suportive este
de necontestat, însă responsabilitatea acestui
demers revine tuturor factorilor implicați,
de la autorități publice centrale și locale și
până la membrii comunităților în care trăiesc
persoane cu nevoi speciale, pentru că o
comunitate suportivă nu se impune prin norme
legislative și metodologice, ci se construiește
prin colaborarea stânsă dintre membrii săi.
Adaptarea și integrarea copiilor cu cerințe
educaționale speciale, pentru a fi un demers
sustenabil, presupune un efort conjugat al
întregii comunități, cu avantaje pentru toate
părțile implicate. Despre aceste avantaje însă
vom vorbi într-unul din articolele viitoare.
de Cristian - Laurențiu DUMITRU

Paw zone
De ce sa sterilizam animalele și cand?
Studii medicale moderne au
dovedit că femelele sunt de 3 ori mai mult
predispuse să dezvolte cancer mamar
decât femeile. 53% dintre acestea sunt
maligne la cățea și 90% la pisică.
Sterilizarea prin scoatera ovarelor
si a uterului, elimina complet riscul
apariției cancerului ovarian și a puroiului
în uter(o boală frecventă la femele
nesterilizate)
Vârsta potrivită pentru sterilizare
diferă în funcție de rasă.În principiu,
perioada ideală este înainte de prima
perioadă de călduri.Animaluțele tinere
se refac mai repede, iar riscurile sunt
scăzute.
Oricum, sterilizarea este benefică
indiferent de vârstă.
Durata de viață a unui animal
castrat/sterilizat crește exponențial față
de cel nesterilizat.

Având în vedere că în Municipiul
Călărași se desfășoară periodic campanii de
sterilizare a câinor cu stăpân, nu vă costă
decât un drum până la veterinar.
Cei din provincie nu beneficiază de
campanie.
Indiferent de costuri, vă invit să
puneți pe primul loc sănătatea.
			
			

Pe săptămâna viitoare,
dragilor!
Elena Melinte

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

PULS
Luna Martie marchează a șaptea
aniversare a dezastrului triplu care a lovit
coasta estică a Japoniei pe 11 martie, 2011,
când un cutremur de 9,1 grade, însoțit de un
tsunami, au declanșat un accident la uzina
nucleară Fukushima Daiichi.
Dezastrul de la Fukushima a fost al
doilea cel mai semnificativ incident nuclear,
după cel din 26 aprilie 1986 de la Cernobîl, iar
cel de-al doilea dezastru a primit clasificarea
evenimentului la Nivelului 7 al Scalei
Internaționale a Evenimentelor Nucleare.
Autorităţile din Fukushima, au anunţat
un plan de investiţii pe termen lung, menit să
facă trecerea de la energia nucleară la sursele
regenerabile.
În acest sens, Japonia va investi 2,7
miliarde de dolari pentru construirea unor
infrastructuri care să capteze energia generată
de soare şi vânt.
Martie 2024 este termenul până la
care trebuie finalizată construcţia celor 21 de
centrale şi ferme bazate pe surse de energie
regenerabilă.
Fukushima vrea ca 40% din necesarul de
energie să fie susţinut de sursele regenerabile
până în 2020. Acest procent ar trebui să crească
la 67% până în 2030 şi să ajungă la 100% în
2040.
Conform
TEPCO,
compania
de
electricitate din Tokyo, decomisionarea
completă a centralei nucleare de la Fukushima
se va încheia abia în 2050.
Ioan Maz

POIANA LUI IOCAN
Stațiile CFR și comercianții din
gări, verificați de comisarii Protecției
Consumatorilor.
Recent, zonele gărilor CFR au fost
verificate de Comisariatul Județean pentru
Protecția Consumatorilor. Acțiunea a făcut
parte dintr-un control efectuat la nivel
național, care a vizat condițiile de transport pe
căile ferate, precum și serviciile de alimentație
oferite consumatorilor de către comercianții
din zona gărilor.
Ioan Maz
www.infopunkt.ro

Biserica fostei
Mănăstiri Negoiești
Un alt obiectiv care nu trebuie ocolit
în Călărași, este Biserica fostei Mănăstiri
Negoiești, renovată aproape complet, după
îndelungi lucrări de reabilitare. Acest lăcaș
de cult a fost ridicat în Câmpia Bărăganului,
în secolul al XVII-lea, din porunca
voievodului Matei Basarab și a soției sale,
Elena. O filă din istoria română, ce merită
adăugată la poveștile de călătorie prin țară!
Ioan Maz

Mănăstirea Dervent
Cu acces de pe DN 3, între brațul
Ostrov și lacul Buceag, în satul Galita,
monument
istoric
reprezentat
de
biserica veche, a beneficiat de un izvor cu
puteri tămăduitoare. Izvoarele istorice
consemnează
apariția
așezământului
Dervent în secolul al IX-lea, întemeiat de
călugări autohtoni, aparținând de eparhia
Tomisului și Durostorumului. Așezământul
modern, cunoscut drept Mănăstirea Dervent
este o ctitorie a monahului Elefterie Mihai
(1929-1936) și a fost ridicată pe locul unui
cimitir creștin. Biserica veche, în forma
de cruce, are hramul Sfânta Parascheva.
Mănăstirea include două sfinte Cruci care
O femeie la volan, pe o ceaţă densă, se
ghidează după poziţiile maşinii din faţă.
La un moment dat, tipul din faţă
frânează brusc şi femeia, desigur, intră
în spatele maşinii.
Ea coboară nervoasă din maşină şi
merge la tipul din faţă:
– La naiba, de ce ai frânat atât de brusc!?
– Scuză-mă, dar am intrat în garajul meu.

Ioan Maz

cresc natural din pământ și care se consideră
că au efecte tămăduitoare. Una dintre ele se
afla în aer liber, și este din secolul XVII. În
apropierea Mănăstirii, nu foarte departe, se
află un izvor cu proprietăți tămăduitoare.
Legenda izvorului se împletește cu cea a
creștinătății din sudul Dobrogei.
Ioan Maz
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HOROSCOP - FETU FAITAU
Începe un nou sezon și planetele ne LEU (23 Iulie – 22 August)
susțin să gândim nou, să facem ceva nou, să ne Tu ești o zodie foarte dinamică, care nu ezită
îmbrăcăm diferit, să ieșim cu oameni noi, să ne niciodată să participe într-o confruntare și să
exprimăm în moduri noi.
își impună superioritatea. Totuși, în această
săptămână, tu vei dovedi că poți manevra
BERBEC (21 Martie – 20 Aprilie)
lucrurile într-un mod inteligent, printre alte
Profită de atmosfera primei părți din
subiecte cu care ai de-a face.
săptămână, când acțiunile îți vor fi mature
și serioase, susținute de planete cu această
energie. Astfel, vei evita să repeți greșeli FECIOARA (23 August – 22 Septembrie)
vechi și vei putea avansa fără probleme sau Tu acționezi și te miști în teren, în baza unui
plan, în general, iar în această săptămână,
obstacole.
nevoia ta de a avea un asemenea plan organizat
va fi mai puternică decât de obicei. Asta te va
TAUR (20 Aprilie – 20 Mai)
În această săptămână, focusul îți va fi asupra ajuta să îți securizezi un bun mers al afacerilor
relațiilor. Vei rezolva orice provocare poți avea și să scapi de anxietatea în exces.
cu oamenii din jurul tău și acest fapt te va duce
cu câțiva pași valoroși mai departe. Soluțiile BALANȚĂ (23 Septembrie – 22 Octombrie)
finale la care ajungi nu apar ca urmare a unei Săptămâna aceasta îți este de mare ajutor
baghete magice, ci a propriilor tale eforturi.
să aranjezi și organizezi lucrurile. Gândirea
clară și matură, te face să vezi lucrurile dintrGEMENI (21 Mai – 20 Iunie)
un punct de vedere corect și să iei decizii ce
Această săptămână îți aduce oportunitatea să ți-au dat de furcă înainte pentru că te simțeai
îți exprimi ideile creative. Tu ai multe idei noi și
nesigur sau nu doreai să fii nedrept cu nimeni.
te descurci să vii cu soluții, exact când lucrurile
par a fi atins un punct mort. O călătorie pe care
SCORPION (24 Octombrie – 22 Noiembrie)
ți-o doreai, se anunță a apărea în peisaj, în
Această săptămână îți va aduce o rezoluție la
ciuda unor obstacole.
unele aspecte ce erau în stare de așteptare și
asta te va face să simți ușurare. În același timp,
RAC (21 Iunie – 22 Iulie)
Începutul acestei săptămâni îți va aduce un nou început se așterne în fața ta, cu fundații
înțelepciune și gândire adunată și asumată. solide, având la bază metode bune de lucru și
Vocea ta interioară, a dreptății, se va trezi și bună planificare. Vei reuși să obții maxim din
te va ajuta să faci față unor aspecte în cel mai experiența ta de viață, dacă te vei ține de acest
eficient mod posibil. Tensiunile se vor disipa și plan.
vei experimenta emoții calde și pozitive.
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SĂGETĂTOR (22 Noiembrie – 21 Decembrie)
Această nouă săptămână te va ajuta să evoluezi
dacă pui la bună folosință tot ce ai învățat până
acum. Dar ce înseamnă asta, poți întreba ? Dacă
nu îți accepți greșelile și nu înveți nimic din
ele, nu vei putea avansa cu adevărat. Trebuie
să fii dispus să joci acest joc.
CAPRICORN (22 Decembrie – 19 Ianuarie)
Această săptămână îți va impacta puternic
gândurile și psihicul. Vei avea o mai bună
înțelegere pentru unele situații și vei reuși, în
sfârșit, să vezi imaginea de ansamblu, în care se
derulează acestea. Poți să te detașezi de detalii
care ți-au mutat atenția de la ce contează.
VĂRSĂTOR (20 Ianuarie – 19 Februarie)
Această săptămână este armonioasă în cea mai
mare parte a ei, în ciuda oricăror dificultăți ce
pot apărea. Vei inventa soluții pentru a depăși
orice obstacol ce ți-a blocat calea până acum.
Schimbările pe care te gândești să le faci vor
deveni posibile prin reconstrucție și bună
planificare.
PEȘTI (20 Februarie – 20 Martie)
Iată o săptămână foarte pozitivă pentru tine,
care îți aduce realism și înțelepciune, ca să
gestionezi toate situațiile. Va fi o perioadă
bună să pui fundația pe care se vor sprijini
noile tale planuri. Urmează-ți ambițiile, dar ai
răbdare. În weekend, tensiunile se diminuează
și risipesc, situații ce te enervau se aplanează
și te poți bucura de plăcerile vieții.

BATONUL MILIONARILOR
INGREDIENTE:

6. Încălziţi până ce ingredientele se topesc.
7. Lăsaţi să se gătească aproximativ 10 minute
până când caramelul are o culoare frumoasă de
Pentru blat:
chihlimbar.
120 g de unt moale
8. Apoi turnaţi peste blatul copt. Atenţie,
60 g de zahăr
caramelul se întăreşte repede. Nu îl lăsaţi să se
180 g de făină
răcească în oală.
1/2 de plic de praf de copt (5 g)
Pentru glazura de ciocolată:
Pentru caramel:
9.Mărunţiţi ciocolată cu lapte şi topiţi-o pe baie
400 g lapte condensat îndulcit
de aburi.
180 g de unt
10. Vărsaţi peste caramelul răcit.
100 g de zahăr
11. (opţional) Topiţi ciocolata albă pe baie de
Pentru glazură:
aburi şi trasaţi linii aleatorii peste ciocolata
200 g de ciocolată cu lapte
cu lapte. Cu vârful unei scobitori puteţi face
40 g de ciocolată albă (opţional)
modele ca de marmură.
Pentru blat:
12. Lăsaţi să se răcească complet, înainte de a
1. Amestecaţi untul şi zahărul la robot până
tăia în bucăţi şi de a servi.
obţineţi o consistenţă de cremă.
Ioan Maz
2. Cerneţi împreună făina şi praful de copt.
Adăugaţi-le în amestec.
3. Întindeţi aluatul într-o tavă dreptunghiulară
(23,5 x 33,5 cm).
4. Coaceţi 20 de minute în cuptorul preîncălzit
la 180°C.
Pentru caramel (a se prepara după ce biscuitele/
blatul este copt) :
5. Amestecaţi toate ingredientele într-o oală.
www.infopunkt.ro
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SIMONA HALEP

REGINA DUBAIULUI!

Simona Halep nr. 2 WTA a câștigat
turneul de la Dubai în tie-break, setul decisiv,
cel de-al 20-lea trofeu din carieră, după ce
ambele jucătoare au jucat un meci senzațional
la o maximă intensitate.
Simona Halep-Elena Rybakina 3-6, 6-3, 7-6.
În finalul meciului, Simona s-a aruncat
epuizată pe teren.
Comentatorul WTA a spus la finalul
meciului: “Simona Halep e regina Dubaiului,
din nou!”
Simona Halep s-a retras din turneul de la
Doha, potrivit WTA Insider. Astfel, România
va rămâne cu o singură sportivă la Qatar Open
- Sorana Cîrstea.

Turneul WTA de la Doha - Qatar Open
2020 – se joacă în perioada 24-29 Februarie.
Simona ar fi trebuit să intre în
turneu în turul al doilea, împotriva Arynei
Sabalenka.
Calificarea
în
finală
este
recompensată la Dubai cu un premiu de
372.200 de dolari şi
cu 305 puncte WTA.

de George IONESCU

DUNĂREA CĂLĂRAȘI - DIN NOU ÎN FINAL4
obținând astfel calificarea în Final 4.
Informatica Timișoara – Dunărea Călăraşi,
scor final 3-5 (2-1 la pauză).
Pentru Dunărea au marcat: Movileanu 3 goluri, Krstic și Yanez Galan, câte un gol.
Cele 4 echipe calificate în Final 4, sunt:
ACS Imperial WET
FC Autobergamo
FK Szekelyudvarhely
Dunărea Călărași.
Perioada disputării turneului Final 4
este 14-17.03.2020.
Meciurile vor fi televizate, în funcție de
disponibilitatea televiziunii Sport.ro / Pro•X.
Timişoara, în oraşul de pe Bega.
Futsal
Le dorim mult succes băieților și îi
Meciul s-a disputat în Sala Sporturilor “ asigurăm că au susținerea noastră!
Cupa României / Sferturi de finală
Marţi, 25 februarie, la ora 18.00, Constantin Jude”, într-un singur meci.
Victoria a aparținut echipei noastre,
Dunărea Călăraşi s-a duelat pentru un loc
de George IONESCU
Final Four-ul Cupei României, cu Informatica care a câștigat cu o diferență de 2 goluri,

www.infopunkt.ro
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MĂRŢIŞOR, ALTFEL...
An de an Mărțișorul ne reamintește de
unicitatea spațiului românesc și ne face să-l
purtăm cu mândrie.
Cele două ațe - una roșie și alta albă au devenit simboluri identitare pentru noi.
Ele prevestesc legende, formează mituri,
păstrează istorie.
Gasiți mai jos, câteva informații “altfel”
despre micul obiect tradițional, care dă start
primăverii, în calendar și în suflet:
Numele lunii Martie vine de la Marte,
zeul roman al războiului
Această lună era considerată o lună
favorabilă începerii războiului. Până în anul
45 î. Hr. anul începea la 1 Martie. După această
dată, Iulius Cezar introduce Calendarul iulian
și începutul anului este considerat 1 Ianuarie.
Luna Martie era prima lună a anului
pe vremea geto-dacilor
Astfel, prima zi a noului an geto-dac
era în data de 1 Martie, iar calendarul avea
două anotimpuri: vara şi iarna. Mărțișorul era
considerat un talisman norocos, oferit de Anul
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Mărțișorul nu se poartă până
la aceeași dată în toate zonele
Astfel că, în unele zone se poartă până pe
nou, împreună cu urările de bine, sănătate,
data de 9 marie, în alte zone până la 12 martie
dragoste şi bucurie.
sau când vișinul ori trandafirul înflorește. Un
Martie este în calendarul ortodox alt obicei consta în faptul că șnurul de mărțișor
se agață pe ramurile pomilor înfloriți.
ziua Evdochiei
În ziua de 1 Martie, în Calendarul
Ortodox este marcată o femeie martir, numită
Nu toți poartă mărțișorul la piept
și Dochia. Sărbătoarea este de fapt specifică
În unele zone, șnurul mărțișorului este
timpurilor creștine, iar Dochia este un personaj legat la mână, la gât sau la pieptul copiilor de
păgân.
către părinți, care îl ofereau înainte de a răsări
soarele, pe data de 1 Martie. În alte zone,
La începuturi, mărțișorul era o femeile legau șnurul și la animale, pentru a le
monedă
proteja de rău, de foamete, boală etc.
La începuturi, mărțișorul consta
dintr-o monedă de aur la care se atașa o sfoară
Mărțișorul nu este doar o tradiție a
făcută din două părți răsucite, una roșie și alta
albă, pe care copiii și oamenii obișnuiau să o țării noastre
Acest obicei, de a oferi un mărțișor, este
poarte la gât. Există credința, conform căreia,
această amuletă aducea noroc și fericire. Fetele o tradiție în România, Moldova și teritoriile
purtau mărțișorul până când înfloreau copacii, locuite de români sau aromâni. Mărțișorul
moment în care legau mărțișorul de trunchiul este întâlnit și în Albania, Macedonia sau
unui copac, iar cu moneda își cumpărau în Bulgaria. În unele zone, inclusiv bărbații
brânză, pentru a avea o față albă și frumoasă poartă mărțișor.
tot anul.
Ioan Maz

CYP IMPEX
SOLUȚIA TA

PEN TRU PROBLE ME LE E LECT R I CE!

Cinema 3D
Când fostul său partener se sinucide, și
îi lasă o parte mare din uriașa lui avere, Cecilia
începe să suspecteze că moartea lui nu e decât
o farsă. Pe măsură ce începe să fie confruntată
cu coincidențe din ce în ce mai sinistre, care
pun în pericol viața celor dragi ei, Cecilia simte
că sănătatea ei mentală e tot mai fragilă.

Omul Invizibil – 2D
Regia:
Leigh Whannell
Distribuție: Elisabeth Moss, Oliver Jackson		
Cohen, Aldis Hodge, Storm Reid
28 februarie - 5 martie, Ora: 20.00
Gen film: Acțiune/ Crimă

LA NOI GĂSEȘTI ÎNTOTDEAUNA

ULTIMELE NOUTĂȚI DIN DOMENIUL PRODUSELOR ELECTRICE,
PRECUM ȘI O GAMĂ VARIATĂ A PRODUSELOR LED
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f/8 și să fii acolo
Arthur Fellig (1899-1968) e un nume
cunoscut numai celor cu adevărat pasionați de
fotografie. Nici munca lui nu mai este
cunoscută celor care au azi permanent în
buzunar sau în geantă o cameră foto infinit
mai performantă decât ar fi îndrăznit să viseze
pionierii zorilor artei fotografice. Principiul
enunțat în sintagma din titlu însă (și atribuit
lui Arthur Fellig, sau Weegee, cum era poreclit)
a rămas același: condiția primordială pentru a
face fotografie e să fii acolo, iar ceilalți factori
(echipament, setări, cunoștințe de specialitate,
etc.) sunt opționali. Ca și noi, majoritatea celor
care facem fotografie pentru bucuria noastră și
a celor cu care vrem să o împărțim, și Weegee
era autodidact, tenace, perseverent, curios,
dar mai ales era acolo. De aceea vă îndemn
să țineți permanent o cameră foto aproape,
să priviți adesea în jur și să redescoperiți
lumea din fața voastră, să vă luați răgazul de
a păstra „fragmente” din ea în fotografiile pe
care, poate și cu ajutorul acestei rubrici, le veți
face din ce în ce mai reușite, mai incitante, mai
pline de emoții și trăiri. În numerele viitoare,
fiecare articol va fi însoțit de un cod QR care,
prin scanare cu camera telefonului, vă va duce
la fotografii relevante pentru fiecare articol în
parte, postate pe site-ul ziarului nostru.
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

lei /mp

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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H20

Tel. 0723 080 000 sau

Strada Cornişei Nr.16,
Bloc C3, Scara 2

MAGIC
WASH

ZOO

