
            
         

„ VII . KÖZÖS ÜGYÜNK” HATÁROKON ÁTÍVEL Ő KÖRNYEZETI NEVELÉSI  IFJÚSÁGI 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSI PROGRAM A FELSŐ-TISZA MENTÉN 

 

MEGHÍVÓ  
A „Közös Ügyünk”  programsorozat keretében megszervezett „VI.  EGYÜTT EURÓPÁBAN”  

Szatmárnémeti és Vásárosnamény városok középiskolái közötti találkozóra és vetélkedőre 
 
Tisztelt Igazgató Úr / Asszony! 
2004.-ben a vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Természetbarát Diákköre, a Magyar Természetvédők 
Szövetségének tagszervezete és a civil partnerszervezetek, illetve a szatmárnémeti középiskolák között, hosszú ideje meg 
levő, sikeres együttműködés alapján munkacsoportot hozott létre. A munkacsoport határokon átívelő, környezeti nevelési 
rendezvénysorozatot kezdeményezett. Ennek keretében február hónapban évente rendeztük meg az Ifjúsági 
Találkozót  Szatmárnémetiben „Együtt Európában” címmel , a két város középiskolai csapatainak részvétével. A 
rendezvények a kapcsolatépítés, és az együttműködés kiszélesítése szempontjából igen fontosak voltak.  
Úgy véljük, eddigi eredményeink példát mutatnak a felnőtt társadalom számára: Gondjainkat csak együtt, csak közösen, a 
kölcsönös bizalom és a közös előnyök felismerésével lehet megoldani, egy négy ország területére eső, de földrajzi, 
társadalmi adottságaiban hasonló régióban. Ezért 2008-2009–ben folytatjuk a négy országra kiterjedő 
programsorozatunkat „ VII. KÖZÖS ÜGYÜNK” HATÁROKON ÁTÍVELŐ KÖRNYEZETI NEVELÉSI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM a FELSŐ-TISZA MENTÉN címmel. Ennek keretében a program szervezői, a 
lebonyolításra létrejött munkacsoport tagjai indítórendezvényként, meghirdetik az „ VI. EGYÜTT EURÓPÁBAN” 
Szatmárnémeti és Vásárosnamény városok középiskolái közötti találkozót és vetélkedőt 2009. 02. 13.-15. (péntek-
vasárnap) között. 
 
A rendezvény programja 
2009.02.13 (péntek – romániai idő szerint) 
10.00 magyarországi és szlovákiai résztvevők érkezése 
10.30 – 12.00 A Kölcsey Ferenc Főgimnázium életének bemutatása, óralátogatások 
12.00 – 15.00 Ebéd, szabadprogram, városnézés 
15.00 – 19.00 „ VI. EGYÜTT EURÓPÁBAN” Szatmárnémeti és Vásárosnamény városok  
 középiskolái közötti találkozó és vetélkedő 
19.00 – 22.00 Ifjúsági találkozó és ismerkedési est a Főgimnázium épületében 
2009.02.14.(szombat) 
Egész napos kirándulás a két testvériskola fiataljainak részvételével az Avas hegységben.  
2009.02.15. (vasárnap) 
Egész napos kirándulás a két testvériskola fiataljainak részvételével. Hazautazás  

A vetélkedőre meghívjuk Vásárosnamény és Szatmárnémeti városok valamennyi középiskolájának csapatát. A 
rendezvényen részt vesznek a hatvani Bajza Gimnázium, és a nagykaposi (szlovákiai) Mezőgazdasági 
Szakközépiskola tanulói is. 

Az iskolák 3 fős csapattal vehetnek részt. Kérjük, hogy a csapatokat tanáraik és 1-2 diák kísérje el. 

A vetélkedő két nyelven (magyar – román) folyik majd. A feladatokat a diákok anyanyelvükön kapják, s a válaszokat is 
így tehetik meg. 

A vetélkedő témái: A Globalizáció és a Jövő – A Globális válság hatásai a társadalomra és a 
természetre 

• A globális pénzügyi és gazdasági válság hatásai a társadalomra és a természetre 
• A „Felső-Tisza vidék”, különösen a Túr folyó völgyének élővilága, kiemelkedő természeti értékei 
• Fogyasztói társadalom – fogyasztói szokások 
• Bioélelmiszerek és biogazdálkodás – egészséges táplálkozás 



• Génmanipuláció a mezőgazdaságban és hatásaik 
• Energia – energiatakarékosság – megújuló energiaforrások és felhasználásuk 
• Babonák és tévhitek áldozatai az állatvilágban 
•  Állatvédelem 
A globalizáció hatásainak megismerése és aktív tudatformálás, az önálló információszerzés, autodidakta tanulás 
segítségével! 

.A  felkészülés során a fiatalok használják az internetes oldalakon elérhető információkat. Javasoljuk, hogy a kiírásban 
szereplő címszavak beírásával az internetes keresőrendszerek (google)segítségével olvassanak el a résztvevők minél több 
cikket az adott témákkal kapcsolatosan . A vetélkedő feladataiban általános, alapinformációkra kérdezünk rá, és ezek 
segítségével megoldható játékokat készítünk. A felkészülés segítése érdekében a meghívóhoz csatolva ajánlott írott és 
internetes irodalomjegyzéket adunk ki. A „Felső-Tisza vidék”, különösen a Túr folyó völgyének élővilága, kiemelkedő 
természeti értékei témához elérhető szakirodalmat az „EKE – Edélyi Kárpát Egyesület” honlapján találtok angol nyelven.:  
The Fauna and Flora of the Tur River Natural Reserve   http://biologie-oradea.xhost.ro/BihBiol/v2s1.html 
 Illetve a www.tur-info.ro honlapon. 
  
 
Nevezési feladat: A vetélkedőre érkező iskolák csapatainak előzetesenként, „nevezési feladatot” kell 
készíteniük, amit a vetélkedő kezdete előtt a regisztrációnál kell leadni. 

Készítsetek makettet! Téma: XXI. századi otthon 
A makett bármilyen anyagból készülhet. A maketthez készítsetek egy 1 oldalas termékbemutatót, amelyben leírjátok, 
milyen megoldásokkal és milyen anyagokból építenétek fel a lakást, illetve milyen egyéb létesítmények tartoznak hozzá! 
Az elkészítésnél figyelembe vett szempontok: 
• Környezetbarát anyagokból tervezzétek a lakást. Vidéki, kertes ház legyen. 
• Számoljatok a fosszilis energiahordozók rohamos csökkenése, klimatikus változások és hatások miatt, az alternatív és 

megújuló energiaforrások felhasználásával. Alkalmazzatok energiatakarékos megoldásokat. 
• Javasoljuk, hogy legyen kert, legyenek háziállatok. Ügyeljetek az állatvédelmi szempontokra is. 
 

A rendezvény házigazdája: 

Kölcsey Ferenc Főgimnázium – Szatmárnémeti 

A rendezvény helyszíne és ideje: 

2009.02.13.(péntek) romániai idő szerint 15.00 
Kölcsey Ferenc Főgimnázium – Szatmárnémeti 
A rendezvény szervezői:  

Természetbarát Diákkör – Vásárosnamény 
Erdélyi Kárpát Egyesület – Szatmárnémeti. 
Szatmár megyei Főtanfelügyelőség 
ProEurópa Liga Szatmárnémeti Fiókszervezete - Szatmárnémeti 
Állatbarát Alapítvány – Nyíregyháza 
 
A munkacsoport tagjai:  

Toldi Zoltán                             Vásárosnamény; Természetbarát Diákkör, II.RFG,  
Inántsy-Pap Sándor Nyíregyháza; Állatbarát Alapítvány, 
Mester Zsolt Hatvan Bajza Gimnázium; Natura Közösség 
Kónya László Szatmárnémeti, Szatmár Megyei Tanfelügyelőség 
Sárándi Annamária Szatmárnémeti; Kölcsey Ferenc Főgimnázium 
Márk-Nagy János Szatmárnémeti; EKE 
Kürti Tünde   Szatmárnémeti; Kölcsey Ferenc Főgimnázium 
Kovács Máté Szatmárnémeti; Képviselő; Szatmár Megyei Tanács 
Pataki Csaba Szatmárnémeti; Szatmár Megyei Tanács 
Kosztyú István Nagykapos (Szlovákia) Mezőgazdasági Szakközépiskola 
A program során együttműködő csoportok, szervezetek: 
Mezőgazdasági Szakközépiskola– Nagykapos – Szlovákia;  
Bethlen Gábor Gimnázium – Beregszász – Ukrajna;  



Kölcsey Ferenc Főgimnázium – Szatmárnémeti – Románia 
Környezetvédelmi Ügynökség – Szatmárnémeti – Románia 
Szatmár Megyei Tanács Környezetvédelmi, Turisztikai és Mezőgazdasági Bizottság  - Külkapcsolatokért Felelős 
Bizottság - Románia 
Szatmárnémeti Város Önkormányzata - Románia 
Szatmár Megyei Ifjúsági Igazgatóság - Románia 
Magyar Természetvédők Szövetsége – Budapest - Magyarország 
Környezetvédelmi Felügyelőség – Nyíregyháza - Magyarország 
Vásárosnamény Város Önkormányzatának Oktatási – Kulturális és Sport Bizottsága - Magyarország 
 
A találkozóra vendégként, s egyben védnökként, a két megye és a két város vezetőit, illetve oktatási, környezetvédelmi 
szakembereit hívjuk meg.  
Reméljük, elképzeléseink, terveink megnyerték az Önök tetszését. Kérjük, fogadják el meghívásunkat, és jelenlétükkel 
segítsék hosszú távú kapcsolataink épülését, gyermekeink szebb jövője érdekében. 
 
Kérjük, a jelentkező iskolai csapatok legkésőbb 2009. január 31-ig regisztráljanak emailban a 
kisanna28@yahoo.com címen: 
Iskola neve: 
Iskola elérhetősége (cím, telefon, email): 
Felkészítő tanár neve: 
 
  
Tisztelettel a szervezők nevében: 
 
 
Vásárosnamény – Szatmárnémeti ; 2009. 12. 10. 
 
 
 
 

 
Toldi Zoltán 

Természetbarát Diákkör 
A program koordinátora 

 


