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Kiállítás nyílt. A Szatmár Megyei Ha-
gyományos Kultúrát Megôrzô- és Támogató Köz-
pont és a Szatmár Megyei Alkotóház Képzôvészeti
Egyesesület szervezésében került sor tegnap Ka-
tona Gábor képzômûvészeti kiállításának a meg-
nyitójára. A központ 1918 December 1. utcai szék-
házában március 12-ig látogatható a tárlat.
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❏ Tantárgyverseny és értekezlet. Feb-
ruár 14–én, szombaton reggel 9 órai kezdettel
a Hám János Római Katolikus Iskolaközpont ad
majd otthont a Mikes Kelemen magyar nyelv és
irodalom tantárgyverseny megyei döntôjének.
Emellett 10 órai kezdettel, szintén az iskolaköz-
pontban kerül megrendezésre a megyében ok-
tató magyartanárok számára az az értekezlet,
mely Az irodalomoktatás alternatív témái a
XXI. században címet viseli, ahol többek között
Fûzfa Balázs, a magyarországi Szombathelyi
Fôiskola docense is elôadást tart majd a jelen
lévô pedagógusok számára.

❏ Valentin-napi party. Ma este 8 órai
kezdettel Csabcsi Pizzázójában (±tefan cel Mare
utca 18. szám) a szerelmesek napja alkalmából
Valentin-napi bulit szerveznek. A szervezôk
különbözô próbáknak vetik majd alá a jelen lévô
párokat, nem csak a szerelmeseknek tartogat-
nak meglepetéseket. A szervezôk nemcsak a pá-
rokat várják, hanem azokat is, akik egyedül van-
nak, a szórakoztató meglepetések mindenkinek
szólnak majd. A bulira a belépés ingyenes.

❏ Chimexpert. Február 14–én, szomba-
ton 14 órai kezdettel kerül sor a Chimexpert
nemzetközi kémiaverseny regionális szakaszá-
ra. A döntônek a Kölcsey Ferenc Fôgimnázium
ad majd otthont. A regionális szakaszon 154
diák vesz majd részt.

Véna Antológia 2009 
irodalmi pályázat
A Neo-transzilvanista Irodalmi Páholy és a
www.magyarorszag.ma internetes portál irodal-
mi pályázatot hirdet Véna Antológia 2009 cím-
mel. A pályázat célja a tehetséges amatôr iro-
dalmi alkotók felkutatása és egy antológia meg-
jelentetése. A pályázatra magyarországi és ha-
táron túl élô magyar nyelven író amatôr költôk,
írók még meg nem jelentetett alkotásait várják
témabeli megkötés nélkül. Jelentkezési határidô
március 31. további információk tudhatók meg
a Neo–transzilvanista Irodalmi Páholy —
Bencze Attila —, benczeattila@yahoo.com
e–mail címen, vagy a www.magyarorszag.ma
honlapon, illetve a 0036–(06 30)4068169-es
telefonszámon.

Meseíró pályázat
A Gyermekmédia Egyesület tehetségkutató pá-
lyázatot hirdet, mely keretében a legjobb mese-
írókat keresik. A szervezôk gyermek, valamint
ifjúsági kategóriában várják a meséket. A pá-
lyázók a csalimese, láncmese, kalandos
népmese–utánzat és modern mese stílusok va-
lamelyikében írhatják meg mûveiket. A legjobb
mesékbôl rajzfilm készül. Beküldési határidô
május 5. Bôvebb információt lehet megtudni a
Gyermekmédia Egyesületnél — Alpár Vera,
Lendvai Dóra —, a palyazat@gyermekmedia.eu
e–mail címen, vagy a www.gyermekmedia.eu
honlapon, illetve a 0036–(06 30)6837289-es,
0036–(06 30)3282517-es telefonszámokon.

A fajelmélettel ismerkedtünk
A Megyei Múzeumban dr. Rózsa Lajos  a „Kórokozók, betegség és a darwini orvoslás” címmel, va-
lamint dr. Rákosy László professzor „Tudományos gondolkodás és az evolúció” címmel tartott elôadást.
SÓGOR BEÁTA

Tegnap, Charles R. Darwin 200.
születésnapján a Megyei Múze-
um dísztermében 12 órától dr.
Rózsa Lajos, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia (MTA) Állat-
ökológiai Kutatócsoportjának
fômunkatársa tartott elôadást
„Kórokozók, betegség és a dar-
wini orvoslás” címmel, ezt kö-
vette 13 órakor dr. Rákosy Lász-
ló, a kolozsvári Babe§-Bolyai
Tudományegyetem professzorá-
nak román nyelvû elôadása,
melynek címe „Tudományos
gondolkodás és az evolúció”
volt. Az elôadások iránt nagy
volt az érdeklôdés úgy az isko-
lások, mint a szakmabeliek kö-
rében. A Power-point-os bemu-
tatóval egybekötött elôadás elsô
részében Darwin életével, mun-
kásságával ismerkedhettünk
meg, aztán a fajok eredetérôl
kaptunk információkat.

Darwin munkássága
Darwin egyetemi tanulmá-

nyait az orvostudomány terüle-
tén kezdi, amit elhanyagol, mert
nem érez elég vonzalmat ez-
iránt, így a természetrajz felé
irányul, de mindig is fontos volt
számára a geológia. Tanulmá-
nyai végeztével ötéves hajóútra
indul, majd 1842-ben geológiai
megfigyeléseit, az atollok (kör
alakú zátonyok) keletkezési

módját írja le. Az utazás után a
családalapítással foglalkozik,
majd megírja utazási élményeit
az „A naplóban'', mely irodalmi
világsiker lett, innentôl klasszi-
kus természetbúvár karriert fut
be. 1837-ben megírja a „B nap-
lót'', melynek témája a fajok ke-
letkezése, melyben az elsô evo-
lúciós törzsfa is megtalálható. 

Együttmûködés
1858-ban Alfred Russel

Wallace ôserdôkutató felveszi
a már sikeresnek számító Dar-

winnal a kapcsolatot, és
együttmûködésük eredménye
az emberi fajok eredetével fog-
lalkozó elôadás. Az elôadás si-
keressége több tényezônek tud-
ható be: a szerzôk személyisé-
gének, annak, hogy ellent-
mond a Teremtés könyvének
és az emberekben megfogalma-
zódik a kérdés, hogy a maj-
moktól származunk-e. Sok ér-
dekes témát mutatott be dr.
Rózsa Lajos az adaptációtól a
törzsfákig, melyek nagy segít-
séget nyújtanak a mai orvos-

lásban. A törzsfák segítségével
lehet feltérképezni egy vírus
fejlôdési és terjedési nyomvo-
nalát. Az emberi fajelmélet ma
is sokakat felháborít, annak el-
lenére, hogy jelentôs mérték-
ben hozzájárul a geológia,
szén- és olajkutatás, pszicholó-
gia, egészségügy, mezôgaz-
daság, természetvédelem
fejlôdéséhez.

Február 11–én, a Boldogsá-
gos Szûz Mária lourdes-i je-
lenése napján ünnepelték a
Betegek Nemzetközi Világ-
napját, II. János Pál pápa
1992–ben kiadott rendelete
alapján, annak emlékére,
hogy Lourdes-ban, 1858. feb-
ruár 11–én Szûz Mária meg-
jelent Soubirous Bernadett-
nek. A szatmári római
katolikus egyházmegyében
szerdán, a Székesegyházban

püspöki szentmisén ünne-
pelték a világnapot. Amint
azt Nm. és Ft.Schönberger
Jenô megyéspüspök szószé-
ki prédikációjából megtud-
hatták a jelenlévôk, a világ-
nap célja az, hogy Isten né-
pe kellô figyelmet szenteljen
a betegeknek és a szen-
vedôknek, a 2009–es esz-
tendôben a szenvedô gyer-
mekekért kell különösképp
imádkozni.

A szenvedô gyermekekért
A zöldövezetek védelmében
Szeretnék egypár sort írni a
környezetvédelemrôl, és arról,
hogy napjaink modern embere
hogyan viszonyul ehhez. Gyak-
ran lehet arról olvasni, hogy
Szatmárnémetinek és a megye
többi városainak zöldövezetei
messze nem elegendôek a lakos-
ság számához képest. Ezzel kap-
csolatban megemlíteném, hogy
Szatmárnémetiben az utóbbi
években több hektárnyi terüle-
tet foglalnak el az újonnan épí-
tett bevásárlóközpontok. Ahol te-
hát régen zöldövezetek, mezôgaz-
dasági kultúrák voltak, jelenleg
több hektárnyi betonrengeteg dí-
szeleg. Nem tudom, hogy a me-
gyei környezetvédôk figyelnek-
e arra, hogy városaink belsô és
külsô területein mennyi zöldöve-
zet létesült, és mennyit tettünk
tönkre az utóbbi idôben. Miért
volna nagyon fontos a zöldöve-
zetek fenntartása és bôvítése?
Azt mindannyian tudjuk, hogy
milyen jótékony hatásuk van a
növényeknek. A városokban
létesülô bevásárlóközpontok ép-

pen ez ellen dolgoznak. „Elve-
szik” tôlünk az oxigént, és mind-
ezt olyan emberek teszik, akik
folyton-folyvást arról beszélnek,
hogy vigyázni kell a környeze-
tünkre, a minket körülvevô ter-
mészetre. Még megemlíteném
azt is, hogy egy egyszerû zöldfû
levélfelülete az alatta levô föld
területének, a lenyírt fû eseté-
ben is 3-4-szerese, nem beszélve
a lombos fákról, melyeknek a
zöldlevél felülete akár 20-szorosa
lehet a földfelülettel szemben.
Nem értem azt sem, hogy a nagy
üzlethálózatok hogy tudtak ha-
talmas területeket lebetonozni
parkolóknak, és hogy ezekbe mi-
ért nem telepítettek lombos fá-
kat, amit nagyon sok helyen le-
het tapasztalni, igaz nem ná-
lunk. A fentiek is azt bizonyít-
ják, hogy mi, emberek mennyi-
re nem vigyázunk a saját kör-
nyezetünkre a valóságban, de
szavakban mindent elkövetünk
a szén-dioxid-kibocsátás ellen. 

Tisztelettel:
TEMPFLI JÓZSEF, NAGYKÁROLY

Falugyûlések Lázári község településein
Lengyel István, Lázári polgármestere a falugyûléseken arról tájékoztatja a község lakosait, hogy ta-
valy mire mennyit költöttek, de a lakosság igénye alapján egy prioritásokat tartalmazó lista is készül.
ELEK GYÖRGY

Lengyel István, Lázári község
polgármestere a következô
idôszakban megtartandó falu-

gyûléseken számol be a község
lakosainak a tavalyi évi beruhá-
zásokról. - Egyelôre többrôl nem

tudunk beszélni, a lakosság vé-
leményének meghallgatása után
készítünk egy tervet, felállítjuk
a fontossági sorrendet, hogy me-
lyek azok a beruházások, ame-
lyek megvalósítása elsôbbséget
élvez. A fontossági sorrendet a
tanács dönti majd el, az, hogy
a listán szereplô beruházások-
ból hány valósulhat meg, csak
a költségvetési összeg leosztása
után dôl majd el. 

Tervekben nincs hiány
- Úgy tettünk ebben az év-

ben, mintha semmi meg nem
változott volna, megyünk
elôre, ahhoz, hogy pályázni
tudjunk, finanszírozásokat
tudjunk nyerni, a projektekkel
nem állhattunk le - magyaráz-
za a polgármester. Megalakí-

tottuk a területfejlesztési egye-
sületet, Pusztadaróccal és
Mikolával, a továbbiakban
dolgozunk a kanalizálás ter-
vén. Ami a jövô évi terveket
illeti, Lázáriban óvodát szeret-
nénk építeni, Nagypeleskén
pedig óvoda és elemi iskola
épülne. Elkészült a projekt
ugyanakkor egy multifunkcio-
nális kultúrotthon építésére
Lázáriban - sorolta a terveiket
az elöljáró.

Tavaly az új negyedben fel-
épült néhány új ház, nemrég
ott leköveztünk több mint öt-
száz méter utat, hogy a lakók
meg tudják közelíteni a házu-
kat. Nagyon fontos, amit az
idei évben meg kell oldani, a
hálózati áram kiépítése az új
lakónegyedben. Lengyel István

Sokan panaszkod-
nak, hogy a köz-
ségben rosszak az

utak. Nem rosszabbak,
mint máshol, de a javí-
tásuk többe kerülne,
mint a község éves
költségvetése.

LENGYEL ISTVÁN
POLGÁRMESTER
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Mint elhangzott: mindenki tegye meg a tôle telhetôt a bajok enyhítésére
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Dr. Rózsa Lajos Az elôadás szünetében a diákok a Darwinról szóló kiállítást szemlélik

www.erdon.rowww.erdon.ro

Mondja el a véleményét ITT!
www.erdon.ro
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