
           
 

„Cauza noastră comună VII”- Educa ţie ecologică şi colaborare fără frontiere in 
zona Tisei de Sus 

 
 

INVITA ŢIE 
 
 Pentru participare la concursul şi întâlnirea liceelor din Satu Mare şi Vásárosnamény care se 
intitulează  „Împreună în Europa VI” şi se desfăşoară in cadrul programului „Cauza noastră 
comună VII ” 
 
Stimate Doamnă Directoare/Domnule Director 
 
Cercul Prietenii naturii a Ginnaziului II. Rákóczi Ferenc din Vásárosnamény,filiala Asociaţiei pentru 
ocrotirea naturii din Ungaria pe baza colaborări existente, împreună cu organizaţiile 
nonguvernamentale şi liceele din Satu Mare în anul 2004 a înfiinţat o comisie care a iniţiat un program 
internaţional de ocrotire a mediului. În cadrul acestui program în fiecare an, în luna februarie am 
organizat concursul „Împreună în Europa” cu participarea liceelor din celor două oraşe.  Aceste 
întâlniri au jucat un rol impotant în lărgirea colaborării şi în aprofundarea relaţiilor deja existente. 
  Considerăm că succesele noastre obţinute vor servi drept model de urmat pentru societate ; 
problemele existente pot fii rezolvate numai împreună, bazându-se pe încredere reciprocă. De aceea 
vrem să continuăm şi în anul şcolar 2008-2009 programul nostru de acţiune „ CAUZA NOASTRĂ 
COMUNĂ VII - EDUCAŢIE ECOLOGICĂ ŞI COLABORARE FĂRĂ FRONTIERE ÎN ZONA 
TISEI DE SUS”. Lansăm în cadrul acestui program concursul : „ÎMPREUNĂ ÎN EUROPA VI”cu 
participarea liceelor din Satu Mare şi Vásárosnamény, care se va desfăşura în perioada 13-15. 02. 2008 
la Satu Mare. 
  Programul acţiunii  
13. 02. 2009(vineri - ora României) 
10.00            sosirea participanţilor din Ungaria şi Slovacia 
10.30-12 00  prezentarea Colegiului Kölcsey 
12.00-15.00 Prânz,  program liber ,vizitarea oraşului 
15.00-19.00  concursul „Împreună în Europa” ediţia VI. Cu participarea liceelor din Satu Mare , 
Vasarosnameny şi Nagykapos 
19.00.-22.00 discotecă pentru participanţi în incinta Colegiului Kölcsey Ferenc 
14. 02. 2009 (sămbătă) 
Excursie în Munţii Oaşului cu participarea elevilor celor două licee înfrăţite 
15. 02 2006 (duminică) 
Excursie , Plecare 
La concurs sunt invitaţi toate liceele din Satu Mare ,Vásárosnamény, pe lăngă aceste echipe mai 
particip ă echipa Grupului Şcolar Agricol din Nagykapos - Slovacia 
Fiecare liceu participă cu o echipă formată din 3 membrii. Vă rugăm ca echipele să fie însoţite 
de profesori. 
Concursul este bilingv (maghiar - român).Echipele rezolvă problemele în limba lor maternă. 



Tematica concursului – Procesul de globalizare şi viitorul – Efectele crizei mondiale  asupra 
societăţii şi naturii  
  

- Efectele crizei economice şi financiare asupra societăţii şi naturii 
- Valotile naturale ale zonei Tisei de Sus – în special flora şi fauna în valea râului Tur 
- Societatea consumătoare – obiceiurile consumatorilor 
- Bioalimente şi bioagricultură – nutriţia sănătoasă 
- Manipularea genetică în agricultură şi efectul ei 
- Energia- economisire de energie- surse de energie alternativă şi folosirea lor 
- “ Victimele” superstiţiilor în lumea animalelor 
- Protecţia animaleleor 

Scopul concursului este conştientizarea efectelor globalizării şi schimbarea mentalităţii oamenilor 
referitoare la acest fenomen prin descoperire  şi învăţare autodidactă. 
Legat de aceste teme concurenţii pot găsi informaţii pe diferite situri de internet. Vă recomandăm să 
citiţi cât mai multe articole referitoare la cuvintele cheie sus menţionate. Subiectele concursului se vor 
baza pe informaţii generale din tematica dată. Anexăm invitaţiei câteva situri de internet  unde puteţi 
găsii informaţii.Bibliografie referitoare la flora şi fauna  râului Tur puteşi găsi pe situl pe situl 
Societăţii Carpatine Ardelene în limba engleză: The Fauna and Flora of the Tur River Natural Reserve   
http://biologie-oradea.xhost.ro/BihBiol/v2s1.html şi  www.tur-info.ro. 
 
Sarcina de înscriere 
”Locuin ţa secolului XXI”- pregătiţi machete 
Pentru pregătirea machetului puteţi folosi oruce fel de material. Ataşaţi un prospect de o pagină în care 
descrieţi structura casei, materialele folosite şi menţionaţi clădirile anexate. 
Repere în construcţia: 

- folosiţi materiale ecologice- să fie o casă de ţară cu grădină 
- luaţi în considerare scşderea surselor de energie fosile, schimbările climatice şi de acea 

folosiţi energie alternativă 
- recomandăm să aveţi grădină, animale domestice, respectaţi normele de protecţie a 

animalelor  
Locul şi data concursului 
13.02.2009(vineri) ora 15(ora României),Colegiul Naţional Kölcsey Ferenc, Satu Mare 
Organizatorii concursului:  
Cercul Prietenii Naturii Vásárosnamény 
Societatea Carpatină Ardeleană Satu Mare 
Liga ProEuropa- filiala Satu Mare 
Fundaţia Prietenii Animalelor Nyiregyháza 
Inspectoratul Judetean Satu Mare 
Membrii comisiei: 
Toldi Zoltán-Vásárosnamény,Cercul Prietenii Naturii din Gimnaziul II.Rákóczi            
Ferenc 
Inántsy Pap Sándor-Nyiregyháza,Fundaţia Prietenii Animalelor 
Kónya László-Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare  
Sárándi Annamária,Satu Mare Colegiul Naţional Kölcsey Ferenc 
Kürti Tünde ,Satu Mare Colegiul Naţional Kölcsey Ferenc 
Márk-Nagy János-Satu Mare,Societatea Carpatină Ardeleană 
Mester Zsolt –Hatvan,Gimnaziul Bajza,Comunitatea Natura 
Kosztyú István – Nagykapos Grupul Şcolar Agricol 
Kovács Máté- Consiliul Local Satu Mare 
 Partenerii programului  



Grupul Şcolar Agricol din Nagykapos- Slovacia 
Colegiul Naţional Kolcsey Ferenc Satu Mare- România 
Agenţia de protecţia mediului Satu Mare- România 
Consiliul Judeţean Satu Mare – Comisia pentru protecţia mediului, Turism şi Agricultură; Comisia 
pentru Relaţii Interne - România 
Consiliul Local Satu Mare – România 
Direcţia pentru Tineret Satu Mare - România 
Asociaţia pentru Ocrotirea Naturii Budapesta- Ungaria 
Agenţia de protecţia mediului Nyiregyhaza – Ungaria 
Consiliul Local Vasarosnameny – Comisia pentru Învăţământ-Cultură şi Sport Ungaria 
  
Dorim să invităm la acţiunea noastră reprezentanţii din conducerea celor două judeţe şi ale celor două 
oraşe din care participă elevii,ca şi reprezentanţii învăţământului,ca să patroneze activitatea noastră.. 
Sperăm că ideiile şi proiectele noastre v-au atras atenţia şi vă plac.Vă rugăm acceptaţi invitaţia noastră 
şi prin prezenţa dumneavoastră să ajutaţi formarea unor colaborări pe termen lung pentru viitorul mai 
frumos ale copiiilor noştrii. 
Dorinţa dumneavoastră de participare vă rugăm să comunicaţi pînă la 31 ianuarie pe adresa de e-mail: 
kisanna28@yahoo.com 
Date necesare: 
Numele şcolii: 
Numele profesorului pregătitor: 
Cu respect în numele organizatoriilor: 
 
             
 

                                                         
Toldi Zoltan 

     Presedintele Cercului Prietenii Naturii 
 
 
Vásárosnamény-Satu Mare ; 12.10.2008 
 


