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conducta de apa sparta pe strada Florilor.

Ultimele ştiri video Vezi arhiva 

11 feb.  Dar din dar se face Rai la Gradinita Guliver
09 feb.  Conferinta internationala Justitia et Pax la Satu Mare
08 feb.  Concurs de taiat porci la Nagyecsed (Ungaria)

Informatia Zilei TVŞtiri de ultimă oră

ora 10.45

Noi cursuri pentru fermieri

ora 10.30

Se mai pot impusca 25-30
de mistreti in acest sfarsit
de saptamana

ora 10.15

Concurs de vinuri la Foieni

ora 10.00

Copii de gradinita din Botiz
fac naveta la Satu Mare

Vezi toate ştirile  

Curs valutar

EUR 4.2942 0.50%

USD 3.3501 1.45%

XAU 101.7568 4.06%

Curs valutar pe
infoPortal.ro

Convertor valutar

Vremea

Satu Mare

Ora: 11:00:00
Minim: °C
Maxim: °C
Viteza vantului: km/h

°C

Vremea in tara

Imagini live din Satu Mare

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 a fost marcată ieri la Muzeul Judeţean
Ieri, 12 februarie, la Muzeul Judeţean Satu Mare a fost sărbătorită "Ziua lui Darwin" (The
Darwin Day). Evenimentul s-a bucurat de mare succes, sala fiind plină atât de elevi şi
studenţi,  cât  şi  de  reprezentanţii  tuturor  categoriilor  de vârstă,  interesaţi  de  teoriile
evoluţionismului.
În acest an, în 12 februarie se împlinesc 200 de ani de la naşterea lui Charles Darwin,
respectiv  150  de  când  naturalistul  şi  biologul  britanic  a  publicat  lucrarea  „Originea
speciilor”, care a schimbat radical modul în care oamenii privesc şi înţeleg istoria vieţii pe
Pământ. Astfel, 2009 a fost declarat Anul Darwin. Cu acest prilej, Muzeul Judeţean Satu
Mare în parteneriat cu Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca şi cu Societatea Carpatină
Ardeleană, în holul, respectiv în sala de expoziţie de la parter a Muzeului Judeţean a
organizat  o  suită  de manifestări  prin  care au  fost  prezentate viaţa şi  activitatea lui
Charles Darwin. După ce dr. Tamas Sike, biolog în cadrul Muzeului, i-a salutat pe cei
prezenţi, dr. Lajos Rózsa din Budapesta a prezentat lucrarea intitulată: "Patogeni, maladii
şi  medicina darwiniană".  Prof.  dr. Iosif  Veiman din  cadrul  Universităţii  Babes-Bolyai,
Institutul de Speologie "Emil Racoviţă" a făcut o prezentare intersantă privind viaţa lui
Darwin. El a mai vorbit despre cercetările speologice, precum şi despre viaţa şi călătoriile
lui Emil Racoviţă.
În cursul după amiezii au avut loc prezentări de filme despre viaţa şi activitatea marelui
biolog şi de popularizare a cunoştinţelor. Expoziţia din holul Muzeului este organizată în
aşa fel încât să ofere condiţii favorabile pentru desfăşurarea unor ore de curs, legate de
Darwin  şi  teoria  sa.  Grupurile  de  elevi  şi  studenţi  care  doresc  să  vizioneze filmele
prezentate sau profesorii care doresc să deruleze aici un curs, o pot face până la sfârşitul
lunii. Programările se pot face anticipat la adresa: darwinday_sm@gmail.com.

Eva L.

Adauga comentariu

Alte ştiri
PD-L va schimba directorii în cel mult două săptămâni
Ieri la sediul din Piaţa Libertăţii conducerea filialei locale a Partidului Democrat Liberal din
Satu Mare a susţinut o confe-rinţă de presă. Au fost prezenţi Valentin Breban în calitate
de prim-vicepre-şedinte, Radu Giurcă - secretar general şi Dăliana Lazăr - vicepreşedinte.
Valentin Breban a dorit să prezinte la început câteva aspecte din programul de guvernare
al premierului Emil Boc, o parte din ele fiind reflectate şi în presa c (continuarea)

Specializare gratuită şi locuri de muncă pentru femeile din Odoreu,
Micula şi Botiz
După cum am mai amintit, în curând, Crucea Roşie - filiala Satu Mare va organiza cursuri
gratuite de "Îngrijitor bolnavi la domiciliu" şi de "Baby sitter" pentru femeile şi fetele din
localităţile Odoreu, Micula şi Botiz care doresc să-şi schimbe locul de muncă sau doresc
să urmeze un curs şi  să obţină o  calificare recunoscută atât pe plan naţional  cât şi
internaţional. Cursurile sunt gratuite, se asigură abonament pent (continuarea)

Test de selecţie de intrare în rezidenţiat
Duminică, 22 martie 2009, Ministerul Sănătăţii organizează test de selecţie de intrare în
rezidenţiat cu timp parţial în specialitatea medicină de familie. Selecţia se va desfăşura în
centrele universitare medicale: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Timişoara şi Târgu-
Mureş. Selecţia se va desfăşura sub forma unui test scris cu 10 întrebări, pe o durată de
2 ore. Pentru a fi admis, un candidat trebuie s (continuarea)

Proiect împotriva absenteismului la Grupul Şcolar Economic
Ieri, la Grupul Şcolar Economic “Gheorghe Dragoş” a fost lansat proiectul “Spune nu
absenteismului  la  şcoală”.  Acesta  este desfăşurat  de către Poliţia  de Proximitate,  în
colaborare cu Grupul Şcolar “Gheorghe Dragoş” şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţie a Copilului. 7 Au participat subcomisarul Marius Mureşan, agentul şef Lorant
Petruşka, agentul şef Gheorghe Sallai, toţi trei lucr&# (continuarea)




