Ziua de 1 octombrie – Ziua Internațională a
Pensionarului -este o zi specială pentru
colectivul agenției, ziua în care are loc o
întâlnire între foștii angajați ai instituției și
actualii salariați, reuniune deja tradițională
(iniţiată acum 8 ani), ca dovadă a dorinţei
instituţiei noastre de a asigura continuitatea
activităţilor nu numai pe plan profesional dar
şi pe plan emoţional.

În acest an tot cu această ocazie s-au sărbătorit și 25 de ani de activitate a Agenției pentru
Protecția Mediului instituție care a fost înființată în anul 1990. Acestă dublă aniversare
s-a sărbătorit în 2.10.2015, au răspuns invitației de participare 4 foști angajați ai APM,
primirea lor a fost făcută la ora 9.00 de către doamna Elisabeta Bekessy director executiv
APM Satu Mare. Marcarea evenimentului s-a realizat prin vizite la mai multe locații din
jurul orașului Ardud: Stația de biogaz, Primăria și Cetatea Ardudului.

Primul obiectiv vizitat a fost Stația de biogaz Ardud unde dl.Bathory a prezentat
investiția realizată , modul de funcționare a stației, condițiile de lucru și măsurile de
siguranță în caz de avarie.

După acest obiectiv colectivul s-a deplasat la Primăria Ardud unde au fost primiți de dl
primar Ovidiu Duma. Dna Director Elisabeta Bekessy a prezentat principalele realizări
din cei 25 de activitate a agenției, acțiunile deosebite întreprinse de agenție în această
perioadă și directorii care s-au succedat la conducere și au făcut posibilă realizarea
acestor actvități.

Intr-o atmosferă plină de emoție pensionarii invitați au rostit câteva cuvinte și au depănat
amintiri de pe vremea când erau angajații agenției.Au fost foarte încântați de micile
atenții oferite de agenție, albumul cu fotografii realizate la aniversările pensionarului de
până acum .

Al treilea obiectiv de pe listă a fost un loc încărcat de istorie, Cetatea din Ardud recent
renovată.Ghidul obiectivului turistic a prezentat istoria cetății, care a fost una dintre cele
mai puternice fortificații medievale din nord-vestul Transilvaniei.Viața acestei cetăți a
cunoscut mai multe etape începând încă din antichitate,când aici era o fortificație
dacică.Cetatea medievală Ardud a fost construită de voievodul Transilvaniei Bartolomeu
Dragfy (1493-1498) și terminată în anul 1481.

Întânirea s-a terminat într-o atmosferă destinsă cu o felie de tort oferită sărbătoriților și cu
speranța că și anul viitor va fi o altă întâlnire.

