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Ifjú madarászokat nevelnek

RÖVIDEN

Egyre több az iskolás, aki egyre lelkesebben kapcsolódik be a Román Madártani Egyesület Szatmári
Osztályának tevékenységeibe, a madármegfigyelésekbe, derült ki az egyesület éves értékelő ülésén.
PÁNDI ANNAMÁRIA
Évi értékelőt tartott a Román
Madártani Egyesület Szatmári Osztálya, ahol Fazekas Lóránd egyesületi elnök számolt
be a 2009-es év madártani tevékenységéről. Az egyesület
72 tagja egy év alatt kisebbnagyobb mértékben bekapcsolódott a szervezeti életbe. Voltak, akik a három európai madárfelmérő programban, mások a terepjárásokban, a nyári táborozásban, a Gólya-diplomák átadásában, az egyesület
népszerűsítésében vettek részt.
Fazekas Lóránd szerint a legnagyobb változást a szervezet
életében a decemberben létrejött madarászsejtek megalakulása jelentette. Minden iskola
diákjai egy kis önszervező csoportot hoztak létre, melyek egy
–egy madár latin nevét vették
fel, valamint maguk közül egy
szervezőt választottak. Ezek a
csoportok többnyire az iskola biológia tanárának irányítása alatt működnek. Így született a mikolai Vanellus (bíbic), az 5-ös Számú Általános
Iskola Hirundo (füsti fecske),
a Vasile Lucaciu Általános Iskola Strix (uráli bagoly), a
Johann Ettinger Német Líceum Falco (sólyom), és a lázári Aquilla (sas) nevű csoport.

alkalmával vagy azon kívül is
talált elhullott madártetemeket
az esetleges madárinfluenza felbukkanásának felismerése céljából. Az állatkórház képviseletében jelen lévő orvos elmondta,
hogy 13 vizes madárélőhely közeli falu van kimondottan látószögben a megyében, ahol a háziszárnyasokra is oda kell figyelni, mivel a vírusok bekerülhetnek a faluba. A madártani egyesület felvállalta e program megvalósításának elősegítését.
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Próbafelvételi immár 27 éve
Tegnap délelőtt a szatmárnémeti Kölcsey
Ferenc Főgimnáziumban próbafelvételit
tartott a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ). A szövetség immár 27 éve
tart próbafelvételit azon végzősök számára,
akik a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti karra kívánnak felvételt nyerni. Az
idei évben a próbafelvételi tételeit a Kölcsey
Ferenc Főgimnáziumban tavaly végzett és az
egyetemre 10–es jeggyel felvételt nyert diákok hozták el Szatmárnémetibe: Ludescher
Bernadett, valamint Madácsy Eszter. A
próbafelvételin résztvevők fizikával, kémiával,
valamint biológiával kapcsolatos kérdéseket
kaptak.

Február 12-én a Szatmár Megyei Múzeum is megünnepli a Darwin-napot,
egyben megnyitva a Darwin életét és munkásságát bemutató kiállítást.

Hosszú évek munkája érett
be a kulturális élet terén
Kaplonyban. Minderről
Mánc Imrével, a helyi
kultúrotthon vezetőjével
beszélgettünk. Kifejtette,
hosszú évek óta dolgozik
kitartóan együtt az aszszonykórusa és a fúvószenekarok. Az elmúlt évben
pedig már a fúvószenekarral is eljutottak arra a
szintre, hogy több korosztályban próbáljanak. Társastánc-próbák is zajlanak
a felnőttek részére, de a
gyerekek is tanulják a csoportos mozgást, mégpedig
egy nagykárolyi pedagógus
irányításával. A kaplonyi
kultúrcsoportok egyébként
vasárnap, február 14–én,
egy másfél órás műsor
keretében megmutatják
mit is tudnak. Jó hangulatú, vidám kikapcsolódást
ígérve szerveznek ugyanis
műsort a helyi kultúrotthonban, délután 4 órától.

A Darwin-nap a tudományos
gondolkodás nemzetközi ünnepe. A kezdeményezők úgy gondolták, annak ellenére, hogy
modern kultúránk és életvitelünk nagyrészt a tudomány

Charles Darwin, az evolúcióelmélet kidolgozója

eredményeire épül, sokáig nem
volt olyan nemzetközi tradíció,
amely méltóképpen megemlékezett volna a tudományos
módszerről és az ennek segítségével felépített tudáshalmazról. Az evolúcióelmélet kitüntetett szereppel bír a tudományban, hiszen nemcsak a biológián belül fontos szervezőelv, hanem számos tudományterülettel össze is kapcsolja azt.
A tudomány részterületeit
összhangba hozva fontos csomópontot alkot az emberi tudás hálójában. Darwin nemzetközileg ismert, emblematikus
figurává vált, akinek a modern tudomány és gondolkodás fejlődésére gyakorolt hatása vitathatatlan. Ezért választották a születésnapját (február 12.) a tudomány vívmányainak, többek között az evolúció
elméletének megünneplésére.
Szatmárnémetiben 2010. február 12.-én a Szatmár Megyei Múzeum második alkalommal rendez Darwin Napot, mely kere-

tében egy kisebb kiállítás mutatja be Darwin életét és munkásságát, az evolúciót az akkori tudás és a tudomány mai
eredményeinek tükrében. A kiállítás mellett ismeretterjesztő
előadások népszerűsítik majd
a racionális gondolkodást a tudomány és humanizmus ünnepén, február 12-én, a Szatmár
Megyei Múzeum kistermében:
11.00 órai kezdettel Vizauer T.
Csaba (Zöld Erdély Egyesület)
Darwin hatása a nyugati kultúra természetképére címmel tart
előadást; ezt követi 11.30 órakor dr. Szállasy Noémi (BabeşBolyai Tudományegyetem, Kolozsvár) A humán szexualitás
evolúciója című előadása. A kiállítás február 12. és 28. között
lesz látogatható a Szatmár Megyei Múzeumban, a V. Lucaciu
sugárút 21. szám alatt, tudatta
dr. Sike Tamás biológus.

Ezeket a sorokat azért írom le
és küldöm el Önöknek mert
nem bírom magamba tartani
a felháborodást azon „munka”
láttán, amit kedd délután 1.30
órakor a szatmárnémeti Károlyi úton az utászok produ-

káltak. A Kaufland parkolójából hajtottam ki a gépkocsimmal a Golescu híd irányába,
előttem 6-8 ember végzi az
úgynevezett kátyúzást. Mi, autósok csak szlalomoztunk köztük, mert mind a két irányban
dolgoztak. A „munka” menete
rendkívül egyszerű volt: a kátyúba két vagy több lapát aszfaltot pottyantottak, amit egy

CSAK ÖNÖKÉ A SZÓ

Várjuk leveleiket a Szatmári Friss
Újság Szatmárnémeti, Petőfi Sándor utca 45. szám, irányítószám
440026 címre, e–mailjüket a
frissujsag@informmedia.ro címre,
telefonszolgálatunk a 0361/401210–
es számon fogadja hívásaikat, a
szerkesztôségben személyesen 16
és 19 óra között kereshetik fel ol-

vasószolgálatunkat. A leveleket
terjedelmi okokból rövidíthetjük a
közlésnél. Nem közölhetünk azonban a jog– vagy etikai szabályokat
sértő, vagy névtelen leveleket. Minden esetben kérjük, tüntessék fel a
levélen/e–mailen a telefonszámukat
is, hogy felvehessük Önökkel a kapcsolatot!

léccel vagy lapáttal elsimítottak. A csoporttól lemaradva
egy kisebb méretű úthengert
láttam, amely követte őket,
szinte értelmetlenül, ugyanis
a haladó járművek máris végighajtottak a friss aszfalton,
kitúrván azt a gödrökből. Így
történhet meg, hogy a munkálatot végző cég csúfot űz belőlünk, szatmáriakból, a polgármesterből (akit sokszor szidunk emiatt), a polgármesteri
hivatal azon alkalmazottai pedig, akik ezért közvetlenül felelősek, saját magukat jellemzik. Nincs utász diplomám, de
néhány évet külföldön, tanulással töltöttem. Elmondanám
véleményemet: ha négysávos
út javításáról van szó, akkor
le kell zárni az egyik sávot, ezt
táblákkal kell jelezni, körbekerítem szalaggal azt a részt,

Bolondos est. Február 12-én pénteken 16 órától bolondos estet szerveznek Nagykárolyban is a szerelmeseknek.
A pároknak alkalmuk nyílik a 24 órára
érvényes házasságkötésre, de lesz szerelmi vallomások versenye és táncverseny
is. Délután 6 órától a szoborparkban rekordkísérlet is lesz, a legtöbb egyszerre
csókolózó párok számát tekintve. Ezt követően 8 órától az egyik helyi szórakozóhelyen karaoke party lesz. Az eseményt a
Nagykárolyi Kulturális Központ szervezi.
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Az internet előnyei és
veszélyei

OLVASÓ HANGJA

Csúfságot űznek
belőlünk
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gével végzik a megfigyeléseket.
A Vasile Lucaciu Általános Iskola (volt 21-es) diákjai három
éve kapcsolódtak be a madártani egyesület tevékenységeibe. Ölyüs Gabriella tanárnő elmondása szerint a természetjárás, a felfedezés öröme vonzotta leginkább a diákokat, közben leszoktak a fülhallgató és
mobiltelefon rendszeres használatáról.
Az évértékelő keretében az
egyesület tagjai bemutatták azt
a felhívást, melyre az Állategészségügyi Hivatal kérte fel
a szatmári osztályt, hogy analízisre gyűjtse be a terepjárások

Darwin Nap Szatmárnémetiben

A kitartás
eredménye

AZ

 Kedvezmények. A Háborús Veteránok Országos Egyesülete szerkesztőségünkhöz eljuttatott írásos tájékoztatója szerint
a háborús veteránoknak az utazási kedvezményekre járó dokumentumokat nem lehet
másokra átruházni. Azok, akik ezt megteszik,
hátrányos helyzetbe hozzák a veteránokat, a
hadirokkantakat és örököseit. A komolyabb
esetekben a rendőrség munkatársai fognak
eljárni.

A Román Madártani Egyesületbe iratkozott diákok gyakran járnak ki madarakat megfigyelni
Egyes csoportok már kitűzőt is
rajzoltak maguknak. A résztvevők, akik a szélesebb körű
tagság informálását vállalták,
eredményesnek vélték az eltelt évet. A mikolai általános
iskolában már 2003 óta hagyománya van a madarászásnak
Pauliuc Csilla biológiatanárnő
irányításával. Rendszeresen
végeznek madármegfigyeléseket a település környékén,
gyakran szakemberek segítségével, emellett minden évben részt vesznek nemzetközi szintű madárfelmérő programokban, a gyerekek madárhatározók és távcsövek segítsé-

 Szimfonikus koncert. Február 11–én, csütörtökön, 18 óra 30 perces
kezdettel szimfonikus koncertet tartanak a
szatmárnémeti Dinu Lipatti Filharmóniában
— a 13–as számú bérlet lesz érvényben. Az
est során vezényel Gheorghe Costin, szólista
Daniel Podlovski (hegedű). A csütörtöki koncert során Darie Nemes–Bota, Hacsaturján,
valamint Muszorgszkij és Ravel művei közül
hallgathatnak meg néhányat a komolyzene
kedvelői.

ahol folynak majd a munkálatok. A gödröket meg kell jelölni (krétával, festékkel), aztán
jöhet az aszfaltmaró, a gödrök
takarítása és ha a hőmérséklet 5°C alatti akkor gázpalackkal lehet melegíteni az aszfaltozandó gödröt. Ezután jöhet a
kátyú betömése, simítása és az
úthenger. A forgalmat rendőr
segítségével lehet folyamatossá tenni.
Így láttam laikusként, tőlünk pár kilométerrel nyugatabbra, és abban is biztos vagyok, hogy lehet ezt még sokkal jobban is csinálni.
Bízom abban, hogy ezt a levelet az illetékesek is elolvassák és nem engedik tovább ezt
a mértéktelen pazarlást.

TISZTELETTEL
FILEP GÁSPÁR

A szatmárnémeti Dr. Vasile Lucaciu Általános Iskola tanulóinak egy csoportja tegnap
délelőtt a „Biztonságosabb Internet Nap”
alkalmából szervezett foglalkozáson vett
részt. Az iskola pedagógusai, Balázs Varhol
Irma informatikatanár és Suták Enikő iskolai
és tanórán kívüli projektek és oktatási programok koordinátora a foglalkozás alkalmával
felhívták a gyerekek figyelmét arra, hogy
milyen következményekkel járhat az, ha személyi adataikat kiszolgáltatják az internet
használása közben, valamint milyen veszélyeket rejt magában az információ és a kommunikáció formáinak helytelen használata. A
pedagógusok ezekkel párhuzamosan bemutatták a számítógép használatának előnyeit
is, szemben a felügyelet nélküli szörfözés
veszélyeivel. A foglalkozás záróakkordjaként
a diákoknak lehetőségük nyílt arra, hogy
megtekintsék azokat a díjnyertes bemutatókat, melyek az előző két évben a „Biztonságosabb Internet Nap” országos versenyén
szerepeltek — tájékoztatott Hudák Ildikó, a
szatmárnémeti Dr. Vasile Lucaciu Általános
Iskola igazgatója.
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