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100 szabálysértő. Február 
13-án a közlekedési rendőrök ellenőrzé-
si akciójuk során 100 bírságot osztottak 
ki, 9000 lej összértékben. A megbírságolt 
személyek között 4 gyalogos, 51 gyors-
hajtó szerepelt. 12-en a biztonsági öv 
mellőzéséért, 2-en az iratok hiánya, 5-en 
műszaki meghibásodással rendelkező 
gépjármű vezetése miatt kaptak bünte-
tést. Az akció során hat gépjárművezetői-
engedélyt vontak be a rend őrei.  

Sebességmérés.  A mai nap 
folyamán a Sárközújlak – Vámfalu – 
Avasfelsőfalu, a Szatmárnémeti – Erdőd 
– Szopor, a Kolcs – Remetemező útvona-
lon, Nagykárolyban az 1 Decembrie 1918 
utcában, míg Szatmárnémetiben az Unirii 
sugárúton számíthatnak a gépjárművezetők 
sebességet mérő rendőrökre. 

Közlekedési baleset.  Február 
13-án a 19-es számú országút és a 82-es 
számú megyei rangú út (Ráksa) kereszte-
ződésében történt közlekedési baleset. A 
37 éves L. Viorel avasfelsőfalui lakos nem 
volt kellőképpen elővigyázatos, amikor elő-
zési manőverbe kezdett, így összeütközött 
a 20 éves B. Ilie által szabályosan vezetett 
járművel. A baleset következtében anyagi 
kár keletkezett. A helyszínen elvégzett al-
koholszondás vizsgálat során kiderült, hogy 
a balesetet okozó L. Viorel leheletében 0,74 
mg/l alkoholkoncentráció van. Az ügyben a 
nyomozás folytatódik.  

Mi a környezetvédelem célja?
Vizauer T. Csaba biológus Darwin-napi előadásában a kutató kíváncsiságával kereste a választ 
a központi kérdésre: mi a környezetvédelem célja, mit védjünk meg, hogyan védjük és miért? 

PÁNDI ANNAMÁRIA

Pénteken, a Darwin-nap alkal-
mából a Szatmár Megyei Mú-
zeumban neves szakemberek 
érdekes előadásait hallgathat-
ták meg a szatmári diákok. 
A hallgatóság arcán tükröző-
dő élénk figyelem, kíváncsi-
ság, vagy a felhangzó neveté-
sek igazolják, hogy az előadók 
elérték a céljukat, és egy kicsit 
közelebb tudták hozni a tudo-
mányos világot a fiatalsághoz. 
A felvetett kérdések, gondola-
tok bizonyára sok fiatalt ösz-
tönöznek arra, hogy később to-
vább kutakodjanak, elmélyül-
jenek a felvázolt témákban. 
Vizauer T. Csaba, a Torockói-
hegység Natura 2000 Termé-
szetvédelmi Területének bioló-
gusa már előadásának címével 
elgondolkodtat: „A környezeti 
etika gyökerei: avagy ahogyan 
viszonyultak őseink a termé-
szethez?” majd előadásában a 
kutató kíváncsiságával keresi 
a választ a központi kérdésre: 
mi a környezetvédelem célja, 
mit védjünk meg, hogyan véd-
jük és miért? A szakember el-
mondta, a környezetvédelem 
az 1970-es években megjelent 
új tudomány, amely az európai 
modernitás kezdete óta megje-
lent tudományos elméleteken 
alapul, ötvözi a Darwin által 
megfogalmazott evolúcióelmé-
let mellett a különböző tudo-
mányágak, a biológia, a tár-
sadalomtudományok, a val-
lás, pszichológia, antropológia 
tudásanyagát. A Kolumbusz 
Kristóf 1492-es amerikai part-
raszállását megjelenítő korabe-
li festmény érzékletesen szem-
lélteti azt, hogy az európai em-

ber felfedezni, hódítani akar, 
míg a leigázott bennszülöttek 
részei a természetnek.

A környezeti etika fejlődése
A feltett kérdésekre vála-

szolandó, az előadó felvázol-
ta a nyugat-európai környe-
zeti etika fejlődési állomása-
it. A XVII. században uralko-
dó egocentrikus etika filozófiai 
alapja Thomas Hobbes műve-
iben gyökerezik. Eszerint ami 
az egyénnek jó, az a társada-
lom javára fog válni, az egyén 
korlátlanul használhatja a kör-
nyezeti forrásokat, tetteit csak 
a más egyénre való hatás kor-
látozza. Ez jelenleg a libera-
lizmus értékrendjének alap-
ja (a magántulajdon „szentsé-
ge”). Garett Hardin ökológus 
1968-ban megjelent, „A közle-
gelők tragédiája” című művé-
ben hívja fel a figyelmet en-
nek a gondolkodásnak, az em-

beri mohóságnak a veszélyei-
re. A XIX. században megjelent 
antropocentrikus etika filozó-
fiai alapját Jeremy Bentham 
(1789), John Stuart Mill (1861) 
művei képezik. Ez a filozó-
fia a társadalom és intézmé-
nyei érdekeit tartja elsőren-
dűnek, eszerint az embernek 
úgy kell bánnia a természet-
tel, hogy azáltal az egész em-
beri faj előnyére tegyen. Ez a 
felfogás uralkodott addig, amíg 
az 1960-as években teret hódí-
tott az ökocentrikus etika. Ér-
tékrendszere az ökológia tudo-
mányának gondolatrendszeré-
re, eredményeire épül, filozó-
fiai alapját pedig az amerikai 
Aldo Leopold 1949-ben megje-
lentette Sand County Almanac 
című műve adja, amelyben be-
vezeti a „Föld-etika” fogalmát. 
Eszerint a természet nem az 
ember tulajdona, és a kozmosz 
minden része épp oly számotte-

vő erkölcsi szempontból, mint 
az ember. Ez a felfogás a kör-
nyezeti problémák okát abban 
látja, hogy teljesen szabadon, 
a felelősségi elv érvényesítése 
nélkül viszonyulunk a termé-
szethez. 

Aldo Lepold a saját életta-
pasztalatából tanult, vadász-
ként pusztította a farkasokat. 
Amikor rájött, mekkora hi-
bát követett el, a ragadozók 
legfőbb védelmezőjévé vált. 
Leopold ökológiai gondolkodá-
sára nagy hatással volt, hogy 
amikor az 1920-as években az 
utolsó farkasokat is levadász-
ták az amerikai nemzeti par-
kokban, a szarvasállomány 
mértéktelenül elszaporodott. 
Ebből Leopold arra a következ-
tetésre jutott, hogy a természe-
tet életközösségként kell szem-
lélni, amelynek minden tagja 
egyformán fontos az egyensúly 
megtartásában. 

Cél a diákok integrálása
Az elmúlt héten a szatmárnémeti Johann 
Ettinger Német Líceumban az intézmény 
számára két fontos projektindító találkozó-
ját tartották meg. Az első a Kézen fogva 
címmel meghirdetett projekt, amit a 2000+ 
Oktatási Központ finanszírozott, és célja az 
olyan diákok integrálása a tanintézménybe, 
akik speciális helyzetben vannak: olyan gyer-
mekek, akiknek a szülei munkanélküliek vagy 
külföldön vállaltak munkát, kisebbségi német 
családból származnak, vagy olyan diákok, 
akik bentlakásban élnek és el vannak választ-
va szüleiktől. A március és november között 
tartó program keretében több tevékenységet 
is szerveznek majd: lesznek kerekasztal-be-
szélgetések, megkönnyítendő egymás meg-
ismerését, kirándulások azokra a vidékekre, 
ahonnan a bentlakásban élő tanulók származ-
nak — Nagybánya és Nagykároly, valamint 
környéke — hétvége családban, mely kereté-
ben a bentlakásban élő diákok Szatmárnéme-
tiben élő társaik családjában töltenek el egy 
hétvégét.
A második program az Ökoiskola nevet viseli, 
annak kétéves futamideje alatt a zöld zászló 
elnyerése a cél.

Vegyen részt a Szatmári Friss Újság nyereményjátékán, és nyerjen B-kategóriás autóvezetői tanfolyamot!
A nyeremény 20 órányi elméleti- , valamint 30 órányi gyakorlati oktatást foglal magába, melyet a First 
Drive autósiskola biztosít (Szatmárnémeti, P-ţa Eroilor (István tér) 5. szám). A nyertes – választása szerint – 
magyar vagy román nyelven sajátíthatja el a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez szükséges elméle-
ti ismereteket, a vezetést pedig nyugati típusú személyautón, tapasztalt oktató felügyelete mellett gyako-
rolhatja.
A játékon részt vehet valamennyi olvasónk, aki 18. életévét betöltötte, jogosítvánnyal még nem rendelkezik, 
és 2011. márciusára előfizet a Szatmári Friss Újságra.
A sorsolásra március 16-án, székhelyünkön kerül sor. A szerencsés nyertes nevét március 17-i lapszámunkban 
közöljük.
Keressék a február 22. és március 3. között megjelenő nyereményszelvényeket!

*A nyeremény pénzre nem váltható, másra át nem ruházható. A játékon nem vehetnek részt az Inform Media Kft. 

alkalmazottai és azok első fokú rokonai.
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Nyerjen autóvezetői tanfolyamot a Szatmári Friss Újsággal!
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Kolumbusz Kristóf amerikai partraszállása a természetet leigázni  
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A Johann Ettinger Német Líceum két 
programot is elindított
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