Programul manifestațiilor dedicate evenimentului ecologic
,,16-22 Septembrie – Săptămâna Mobilității Europene,,

În contextul devizei ”O mobilitate nepoluantă, partajată și inteligentă” APM Satu
Mare în parteneriat cu Primăria Satu Mare, Garda de Mediu, Societatea Carpatină
Ardeleană, Asociația Sportivă ,,Nomadkayak,, Direcția pentru Sport și Tineret Satu
Mare pe partea română, și cu Primăria Szamossályi și Csenger din Ungaria au organizat
acțiuni mobilizatoare care se adresează comunității sătmărene și oferă posibilitatea
deplasării, în echipă, cu bicicletele atât pe pista pentru bicicliști pe malul stâng al râului
Someș cât și cu caiacele pe Someș până la granița cu Ungaria.
Acțiunile au fost programate pentru data de 23.09.2017 dar din cauza vremii
nefavorabile marșul ciclist a fost amânat pentru 7.10.2017.
Deși vremea a fost potrivnică, în 23.09.2017 câțiva membrii ai Asociației de caiaciști
împreună cu sătmărenii mai curajoși au pornit cu caiacele pe Someș, ei au fost felicitați
de doamna Elisabeta Bekessy, director la APM Satu Mare care le-a mulțumit pentru
implicarea în acțiune.
Tot pentru marcarea acestui eveniment ecologic un grup de elevi de la unitățile de
învățământ care au colectat cele mai mari cantități de deșeuuri reciclabile în cadrul
programului ”Cel mai tare la reciclare” au fost răsplătiți cu o excursie in Ungaria unde
au sărbătorit alături de elevii din Szamossaly. Fiecare elev a participat la un traseu cu
bicicleta cu vizitarea obiectivelor turistice din zonă.

Marșul cilist reprogramat pentru 7.10.2017 a constituit o cale de a promova mijloacele
de transport alternativ. Startul a fost dat de doamna director APM Elisabeta Bekessy de
pe malul stâng al Someșului la cap pod Decebal , bicicliștii au pedalat pe dig până la
Vetiș înfruntând vântul puternic. La acțiune au participat în jur de 150 de persoane,
elevi ai școlilor din municipiu, membrii ai Societății Carpatine Ardelene, angajați ai
APM Satu Mare și numeroși cetățeni. La Vetiș s-a făcut un popas și s-au plantat copaci
în Parcul memorial, apoi toți participanții au participat la o masă câmpenească.

Scopul acestor acțiunii a fost educarea și conștientizarea tinerilor în spiritul practicării
mersului pe jos, cu bicicletele, cu mijloace de transport în comun respectiv necesitatea
colectării selective a deșeurilor reciclabile în vederea reducerii cantităților de deșeuri
depozitate la depozitul ecologic .

