În fiecare an Agenția pentru Protecția Mediului, cu ocazia evenimentului ecologic ,,24 Mai –
Ziua Europeană a Parcurilor,, organizează Parada Florilor, acțiune care a devenit o tradiție în
Municipiul Satu Mare și este foarte agreată de publicul sătmărean.
Deoarece, data de 24 Mai este foarte apropiată de data de 9 Iunie când ne- am propus expunerea
panourilor realizate din capace de PET în cadrul Programului ,,Milioane de capace – Milioane de
zâmbete!,, , cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, ambele acțiuni implicând participarea unui
număr mare instituții de învâțământ pe plan județean, am dorit celebrarea ambelor evenimente
în data de 9 Iunie 2018.
Prin urmare, deschiderea activităților dedicate celor două evenimente de mediu a avut loc în data
de 9 Iunie ora 9.00 în Grădina Romei (Calea Traian) în fața Complexului de educație ecologică
,,Casa verde,, prin depuneri de jerbe de flori la statuia lui Kiss Gedeon – Colonelul arborilor,
după care, alaiul format s-a deplasat în mod organizat, pe traseul: Calea Traian – Str.Avram
Iancu – str. Fabricii -Stadionul ,,Daniel Prodan,,.

Alaiul festiv, la care au participat peste 3000 de personae a fost format din: majorete (elevii de
la Școala Gimnazială Vetiș)- toboșari (Formația condusă de dl.Cserey Csaba)- caruri alegorice
realizate de SC ALPIN SRL și SC ELECTROLUX România- preșcolari și școlari îmbrăcați în
costume realizate din materiale reciclabile. Pentru a se evidenţia, fiecare grădiniță și școală a
fost personalizată printr-o pancardă în formă de floare cu diametru de 50 cm realizată din capace
de PET care purta numele instituției de învățământ.

Acțiunile desfășurate pe stadionul ”Daniel Prodan” în cinstea ”Zilei Mondiale a Mediului” în
contextul Centenarului Marii Uniri precum și a Anului European al Patrimoniului Cultural au
fost moderate de Dna Elisabeta Bekessy în calitate de director executiv al Agenției pentru
Protecția Mediului, inițiatorul programului ”Milioane de capace-Milioane de zâmbete” și sub
coordonarea căreia s-a implementat programul la nivelul județului Satu Mare pe perioada celor 6
luni

În prezența oficialităților venite de la București special pentru această acțiune, dna Mihaela
Roșu șef de cabinet al președintelui ANPM, dl Radu Roca vicepreședinte al Agenției Naționale
pentru Protecția Mediului precum și a autorităților locale, domnul prefect Darius Filip, domnul
subprefect Altfatter Tamas, domnul primar Kereskenyi Gabor, doamna viceprimar Doina Feher,
domnul Csaba Maskulik –city manager, domnul Pataki Csaba președintele Consiliului județean
Satu Mare, doamna Leontina Ghiț Inspector școlar pentru învățământul preșcolar, doamna
Săsăran Mariana inspector biologie, domnul Fănățan Vasile comisar șef Garda de mediu Satu
Mare și a întregii asistențe, reprezentantul Serviciului de metrologie Satu Mare doamna Corina
Florescu a realizat măsurarea panoului, lungimea totală a fost de 123 m. Dacă acesta va fi
apreciat ca fiind cel mai lung panou, programul va fi înscris în ”Cartea Recordurilor- România”.

Toate panourile realizate au fost expuse la ”Casa meșteșugarilor” din municipiul Satu Mare
pentru a putea fi admirate de comunitatea din județul Satu Mare în perioada 15 Iunie 2018-15
Septembrie 2018.

În cazul intrării în Cartea Recordurilor, aici va avea loc decernarea titlului, ”Cel mai lung panou
mozaic realizat din capace de plastic (PET)” cu o lungime de 123 metri realizat de
COMUNITATEA DIN JUDEȚUL SATU MARE în cadrul programului ecologic ”Milioane de
capace – Milioane de zâmbete” inițiat de Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, acordat
de ”Cartea Recordurilor- România” și festivitatea de premiere a instituțiilor de învățământ
participante la program, acțiune la care vor fi invitați și reprezentanți ai Ministerului Mediului,
și Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

.

