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Sedinta ADR la Poesis

Ultimele ştiri video Vezi arhiva 

03 feb.  Cercul pedagogic al educatoarelor
02 feb.  Ziua mondiala a zonelor umede
30 ian.  Anul editorial Satmarean 2008 editia aX- a
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Informaţii utile

112 - Apel unic de urgenţă
741111 - Ambulanţa
711212 - Pompieri
710928 - Distrigaz

952 - Informaţii CFR
929 - Deranjamente

Electrica
807777 - Poliţia

735195 - Informaţia Zilei

Actualitatea
Ziua lui Darwin va fi marcata la Muzeul Judetean
În 2009 se împlinesc 200 de ani de la naşterea lui Charles Darwin şi totodată 150 de
când  naturalistul  şi  biologul  britanic  a  publicat  lucrarea  „Originea  speciilor,”  care  a
schimbat radical modul in care oamenii privesc si înţeleg istoria vieţii pe Pământ. Ziua de
naştere  (12  februarie)  al  celui  mai  marcant  personalitate  al  ştiinţelor  biologice,
întemeietorul biologiei moderne, este un prilej cu care se organizează diferite evenimente
în  toată  lumea,  „Ziua  Lui  Darwin”  (The  Darwin  Day)  devenind  astfel  un  moment
internaţional de sărbătoare a ştiinţei şi umanismului.
„Se poate afirma că Darwin se numără printre cei mai cunoscuţi oameni de ştiinţă din
istorie\", scriau de curând biografii săi Adrian Desmond şi James Moore. „Mai mult decât
oricare alt gânditor modern - chiar şi decât Freud -, acest afabil naturalist a schimbat
modul cum ne vedem pe noi înşine pe această planetă.\" O noua viziune lua locul Lumii
create in 6 zile: ca sa ajungă la ce este azi, vieţii i-ar fi trebuit de fapt miliarde de ani ca
sa apară si să evolueze.
Combătând  ideile dogmatice care susţineau caracterul  imuabil  al  speciilor şi  acordau
omului un loc special în ordinea naturală, teoriile darwiniste privind evoluţia şi selecţia
naturală au avut o influenţă directă excepţională asupra culturii occidentale.
În ultimii 150 de ani faptul evoluţiei a fost testată şi confirmată de mii de cercetători.
Apariţia geneticii  şi  biologiei  moleculare au întărit  dovezile evoluţiei, care a ajuns un
concept  central  nu  numai în  biologia şi  medicina modernă dar şi  în  alte ramuri  ale
ştiinţelor naturii.
În 12 februarie 2009, Muzeul Judeţean Satu Mare în parteneriat cu Universitatea Babes-
Bolyai, Cluj Napoca şi cu Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare organizează „Ziua
lui  Darwin”  -  un  eveniment  de  popularizarea  gândirii  raţionale  şi  răspândirea
cunoştinţelor. Cu această ocazie va fi organizată o expoziţie despre viaţa şi activitatea lui
Charles Darwin în holul Muzeului (B-dul Vasile Lucaciu 21), şi vor fi ţinute prezentări de
popularizarea cunoştinţelor, precum şi prezentări de filme.

Adauga comentariu

Csehi Arpad, preşedintele acestei instituţii. Pe lista celor care au
venit să-şi spună problemele s-au înscris 10 persoane. Cel mai
interesant  subiect  ridicat  a fost  în  legătură cu  centrul  de zi
“Viaţa Nouă” din Satu Mare. Sătmă (continuarea)

Alte ştiri
Angajaţii centrelor de plasament îşi cer sporurile de 75%
Audienţele de la Consiliul Judeţean au fost ţinute ieri de către 

Anul trecut Caritas a sprijinit 9.978 de persoane şi 1.204 familii
Ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, conducerea Organizaţiei Caritas Satu Mare a făcut
public bilanţul activităţilor derulate pe parcursul anului trecut. Au fost prezente: Tunde
Lochli, director general al organizaţiei, Gabriela Barkasz, director adjunct, Reka Szopoian,
coordonator departament de comunicare, atragere de fonduri şi relaţii publice, şi Csilla
Fazekas,  referent  mass-media.  Caritas  derulează  5  programe S-a  făcut  o  trecere  în
(continuarea)

Traian Filip caută  un loc într-un centru de îngrijire pentru nepotul
bolnav
Ieri, în cadrul audienţelor ţinute la Instituţia Prefectului Satu Mare au fost înscrise patru
persoane, prezente fiind doar două. Ele au fost audiate de Cosmin Dorle, inspector al
Corpului de Control, şi  Cornel Morar, consilier al  prefectului Radu Bud. Dispută între
verişori pentru o grădină Rodica Dragoş s-a prezentat împreună cu soţul şi sora ei în
speranţa că problema ei va fi rezolvată. Ea a susţinut că a moşteni (continuarea)




