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Körkérdés
Szilágyi Dóra: Február 12-én a tudomány napja volt, Darwin emlékére. Ő
biztosan örülne annak, hogy a fiatalok is tudják, milyen ünnep ez. De én
inkább a Bibliában hiszek, nekem a majomtól való származás nem
fekszik, én inkább valláspárti vagyok. Habár a vallásnak és a
tudománynak is megvannak a maguk érvei.

Neagoe Palaga: Én a vallás felé fordulok, pedig tudom, mit jelent a
tudományos levezetés, még az emlősökön túl is, egészen az egysejtűek
szaporodásáig és fejlődéséig.

Darwin tudósnak nagy jelentősége volt, a tudományban, mert a mai napig sem tudja
megmagyarázni senki sem, mi is történt az evolúció során.

Boclajuc Nicolae: Nem lehet azt mondani, hogy nem látunk tovább az orrunknál és mindent
elhiszünk, amit a papok mondanak, még most is, néhány évszázaddal a vallásosság
elterjedése után. Örülök annak, hogy én a majomból való leszármazásban hiszek, és ezért
nem kell elbújnom, szégyenkeznem, vagy rettegjek, hogy elégetnek.

Nagy Annamária: A vallásos nevelést az iskolában adagolják a fiataloknak, mindenki ezt
kapja, ki mondana egyebet. Ha Darwinra voksolna valaki, azt mondanák, hogy nem tanulta
meg a tanagyagot, azért mer egyébben hinni, mint a Bibliában. Én is, hogy egyáltalán
beszélek erről és ennek a lehetőségéről, veszélyben is lehetek.
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Szeretettel
köszöntjük Ella,
Linda, Gergely,
Katalin és Levente
nevű kedves
olvasóinkat, valamint
mindazokat, akik
születésnapot,
házassági évfordulót
vagy más jeles
eseményt
ünnepelnek.

Ella:
Az -ella végű magyar
női nevek önállósult
becézője. Más
feltevés szerint, az
Erzsébet és a Heléna
női nevek önállósult
becézője. Harmadik
magyarázat szerint,
az angolban a
germán Alia névből
származó, önálló
névként tartják
számon. Jelentése:
minden(ség).

Linda:
A -lind, -linde, -linda
végű, összetett,
germán eredetű
neveknek az
önállósult becézője
(+Adelinda, Belinda,
Ermelinda, Relinda).
A névelem jelentése:
hársfából készült
pajzs.

Gergely:
A görög eredetű
Grégoriosz név latin
Gregorius
formájának a Gregor
rövidüléséből
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származik.
Jelentése: éberen
őrködő.

Katalin:
A görög katharosz
szóból származik,
jelentése (mindig)
tiszta. .

Levente:
Régi magyar név,
Árpád fejedelem
legidősebb fiának
neve. Jelentése:
levő, létező. Másik
magyarázat szerint
levőcske, kis lény,
legújabb kutatások
szerint vadász a név
jelentése.

A nap mondása:
„Az a támasz,
amelyet az ember az
életben
leggyakrabban
használ, a remény.”

(Veltman)
Valutaárfolyam

1 HUF = 0.0145 RON
1 EUR = 4.2729 RON
1 USD = 3.3023 RON

Szatmár megye
időjárása

5° C

Keresés

Statisztika

Őszinte részvéttel
osztozunk
Keszegpál János
tanár úr és családja
fájdalmában,
amelyet a szeretett
édesanya, anyós és
nagymama
elvesztése okozott.
A Nagypeleskei
Általános Iskola
egykori
munkaközössége
nevében Alexa
Márta tanítőnő

Mély
együttérzésünket
fejezzük ki
Keszegpál János
tanár úrnak és
családjának, a
szeretett édesanya,
anyós és
nagymama elhunyta
miatt. Alexa tanító
néni és családja

Köszönetet
mondunk
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mindazoknak, akik
SZÁRAZ JENŐ
temetésén részt
vettek, sírjára
koszorút, virágot
helyeztek és
osztoztak a család
fájdalmában. A
gyászoló család

Szomorú szívvel
emlékezünk arra a
tíz évvel ezelőtti
napra, amikor a
kegyetlen halál
elragadta
körünkből a drága
édesanyát, anyóst
és nagymamát,
TÓTH ILONA volt
dabolci lakost.
Emlékét örökké
megőrzi fia, Béla,
menye, Éva és két
unokája
családjukkal.
„Lelked, mint a
fehér galamb
messze szállt, /
Könnyes szemünk
már soha nem talál,
/ A csillagok között
a legfényesebb te
leszel, / Utat
mutatsz, mert
szívünkben örökre
megmaradsz, /
Bármennyi nap
vagy év teljen is el,
/ Akik igazán
szerettek, soha
nem felednek el.”

Fájó szívvel és
kegyelettel
emlékezünk arra a
négy évvel ezelőtti
napra, amikor id.
NAGY LÁSZLÓ
örökre eltávozott
szerettei köréből.
Emlékét megőrzik:
bánatos felesége,
két lánya, vejei, hat
unokája és
dédunokája.
„Könnyes szemmel
fényképedet
nézzük, / Jóságos
szívedet soha nem
feledjük. / Nélküled
üres és szomorú a
házunk, / Még ma
sem hisszük el,
hogy hiába várunk.
/ Telhetnek napok,
múlhatnak évek, /
Szomorú szívünk
nem feled el téged.
/ Kimegyünk a
temetőbe,
elsuttogjuk
százszor: / Nem is
tudod, mennyire
hiányzol.”
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