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Charles Darwint ünnepelték
A rendezvénysorozat szervezői a Szatmár Megyei Múzeum, az
Erdélyi Kárpát Egyesület – Szatmárnémeti és a Kolozsvári Babeş-
Bolyai Tudományegyetem Biológia és Geológia Karának tanárai
voltak. A múzeumban 12 órától dr. Rózsa Lajos, a Magyar
Tudományos Akadémia állatökológiai kutatócsoportjának
főmunkatársa tartott érdekfeszítő előadást Kórokozók, betegség és a

darwini orvoslás címmel. Rávilágított arra, hogy Darwin volt az, aki a
természettudományokban meghonosította a történeti szemléletmódot. Az eredetileg
geológusnak készülő tudós mutatott rá, hogy a természeti jelenségeket igazán csak
összefüggéseikben, kialakulásuk folyamatát vizsgálva lehet megérteni. Bár az evolúció-
elmélet sokakból heves ellenkezést váltott ki a viktoriánus Angliában, és mind a mai napig
sokan nem fogadják el, hasznos eszközt adott a kutatók kezébe, mivel logikáját követve igen
pontos gyakorlati jóslásokra ad lehetőséget. Dr. Rózsa Lajos az evolucionisták által
felfedezett természetes szelekció jelenségével adott magyarázatot például az első
világháború után pusztító spanyolnáthára.
Jobban mondva arra, hogyan alakulhatott ki a lövészárkok természetellenes viszonyai között
(ahol a pusztító kórban szenvedőket nem különítették el, hanem a sok beteget számláló
alakulatokhoz mind nagyobb és nagyobb erősítést küldtek) egy annyira agresszív vírus,
mely 50 millió embert volt képes megölni. A kutató szintén az evolucionisták által leírt
szelekciós nyomással magyarázta például a terhes nők gyakori émelygését és hányását.
Szerinte ez egy normális, és a születendő utód szempontjából igen hasznos dolog, ugyanis
arról van szó, hogy az állapotos nők sokkal érzékenyebbek az egészségre (főleg a magzati
egészségre) káros anyagokra. A rosszullét pedig annak a jele, hogy valami potenciálisan
veszélyes dolgot ettek, ittak stb. – épp ezért nem ajánlott ilyen esetekben a rossz közérzetet
gyógyszerek segítségével megszüntetni. A Darwin-nap második előadója Viehmann Iosif, a
BBTE tanára volt, aki Evolúció a barlangokban címmel tartott értekezést. Ezután
ismeretterjesztő filmeket vetítettek, melyeket – Sike Tamás főszervező szerint – előzetes
egyeztetés után újra meg lehet nézni a múzeumban e hónap során (kérvényezni a
darwinday_sm@ gmail.com címen lehet).
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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

Egri: régi viták, új tanácsos |  Módosul a környezetvédelmi adó |  A nyertes álompár |  Igazságszolgáltatás és demokrácia |  A PD
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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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