22 Aprilie - „ZIUA MONDIALĂ A PĂMÂNTULUI”
Cu ocazia evenimentului ecologic ,,22 Aprilie - ZIUA MONDIALĂ A PĂMÂNTULUI” în data
de 20 aprilie la Complexul de educație ecologică ,,Casa verde” din Grădina Romei a avut
loc seminarul intitulat ”Tehnologii moderne și ecologice de amenajare de spații verzi și
locuri de joacă”, organizat de Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare cu sprijinul
PLAY PLUS RO Srl. Satu Mare, TIPTIPTAP - Companie estoniană producătoare de mobilier
de joacă și S-Tér Kft. Budapesta, în vederea promovării la nivelul județului Satu Mare,
conform cerințelor Uniunii Europene, a amenajării de spații verzi și a realizării la nivelul
fiecărei comunități sătmărene a cel puțin unui loc de joacă pentru copii realizat din materiale
ecologice.

În sala de conferințe a complexului ecologic s-au întrunit 35 de persoane, reprezentanți ai
instituțiilor publice, primării din județ, ONG-uri de mediu, firme de specialitate și instituții de
învățământ preșcolar. La deschiderea conferinței D-na Elisabeta Békéssy – Director executiv
APM Satu Mare a subliniat semnificația evenimentului ecologic, punctând necesitatea
extinderii spațiilor verzi pentru asigurarea fiecărui cetățean a unei suprafețe de 26 mp, așa
cum cere Uniunea Eurpeană, respectiv importanța realizării în spațiile verzi a locurilor de
joacă din material reciclabile. Firmele invitate la seminar sunt recunoscute pe plan European
tocmai prin specificul activității lor de valorificare a deșeurilor reciclabile . Totodată a
recomandat tuturor celor care doresc să acceseze finanțări europene, în proiect să prevadă și
obiective de amenajare de spații verzi și realizare de locuri de joacă ecologice pentru copii,
acestea bucurându-se de apreciere din partea evaluatorilor.
Mesajul Domnului Prefect cu ocazia evenimentului ecologic a fost transmis de Dl. Cristian
Marița managerul public, care a felicitat organizatorii pentru preocuparea și contribuția pe
care și acest seminar o va avea în soluționarea problematicii de mediu, gestiunea deșeurilor și
spațiile verzi.
În continuare D-na Bányai Klára directorul firmei Play Plus Ro Srl din Satu Mare a
prezentat pe scurt firma pe care o conduce și apoi i-a dat cuvântul Doamnei Evelin Koort
sales manager, reprezentant al companiei estoniene, TIPTIPTAP, producător de mobilier

ecologic pentru locuri de joacă, care a prezentat soluțiile tehnice de proiectare de spații verzi
și locuri de joacă ecologice, subliniind faptul că se folosesc numai materiale de calitate în
fabricarea pieselor de joacă, diferențiate pentru fiecare categorie de vârstă și pentru copiii cu
dizabilități, punând accent deosebit pe siguranță, dar și pe valoarea estetică. Compania
produce și aparate de fitness, care pot fi folosite de adulți și persoane în vârstă. Seminarul a
continuat cu prezentarea domnului Sándor Tamás director executiv la compania S -Tér Kft. cu
tema „Realizarea pavajelor din cauciucuri turnate experimentate în cadrul parcului Koronas
Park din Székesfehérvár (Ungaria)”. A atras atenția asupra faptului că pavajul din cauciuc
turnat oferă siguranță mai mare în joaca copiilor față de celelalte metode, și se realizează din
anvelope uzate.
Cireașa de pe tort a seminarului a fost prezentarea unei metode inedite de plantare a florilor
de primăvară cu bulbi, folosind această metodă se pot planta pe spații cu dimensiuni mari,
bulbi ai diferitelor specii, înflorind astfel șase săptămâni continuu. După finalizarea
prezentărilor, D-na Elisabeta Bekessy a invitat participații la discuții pe seama materialelor
prezentate, aceste discuții constituind indicatorii de evaluare a eficienței seminarului. Mulți
dintre participanți au fost interesați de aspectele de mentenanță ale echipamentelor ecologice,
termenele de garanție, costurile aferente achiziționării, posibilitatea preluării și utilizării
deșeurilor de anvelope uzate colectate pe plan local, de către firmele furnizoare de
echipamente, etc.
În data de 21 aprilie la Școala Gimnazială Vetiș, a avut loc o acțiune inedită desfășurată sub
directa coordonare a doamnelor învățătoare Daniela Șereș și Monica Bojan la care au
participat 60 de elevi ,15 părinți și cadre didactice.
La eveniment au participat doamna Elisabeta Bekessy director executiv APM Satu Mare,
conducerea primăriei Vetiș în persoana domnului primar Juhasz Ludovic și domnul Codrea
Dan Viceprimar și nu în ultimul rând doamna Hudacsko Gyongyi directorul școlii.

Acțiunea dedicată evenimentului ecologic a debutat cu un concurs -"Ce știm despre
planeta Pământ"-ocazie cu care echipajele denumite generic: Apa, Atmosfera, Soarele și
Pământul, s-au întrecut în cunoștințele acumulate în domeniul protecției mediului, după care a
urmat sceneta "Natura te iubim și te îndrăgim" și parada costumelor realizate din materiale
reciclabile. Nivelul de atracție al acțiunilor a culminat cu activitățile realizate împreună cu

părinții "Confecționare de obiecte din materiale reciclabile " prezentarea obiectelor
realizate de către părinți.
La finalul acțiunii doamna Elisabeta Bekessy a felicitat conducerea școlii și cadrele
didactice pentru implicarea în educarea tinerei generații cu privire la necesitatea protejării
mediului, iar pe elevi pentru implicarea activă în acțiunile dedicate celebrării evenimentelor
de mediu. Totodată a adresat chemarea către părinți, cadre didactice și elevi să participe în
viitorul apropiat, în calitate de voluntari ecologi la Campania de informare a locuitorilor
comunei Vetiș cu privire la impulsionarea colectării selective a deșeurilor reciclabile având în
vedere că la nivelul comunei vor fi amplasate numeroase puncte de colectare ale deșeurilor
reciclabile dotate cu containere speciale pentru fiecare tip de deșeu.
Doamna director Hudacsko Gyongyi a decernat premiile pentru cei mai activi ecologi, iar din
partea APM Satu Mare, doamna Elisabeta Bekessy a oferit câte o diplomă de onoare
conducerii școlii și doamnei învățătoare Daniela Șereș.
Vineri 22 Aprilie 2016 tot cu ocazia acestui eveniment Grădinița cu Program
Prelungit nr. 6 din Municipiul Satu Mare în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean a
organizat un concurs județean “Copiii și natura”, în parcul din Grădina Romei.

În acest context Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare a continuat campania de
educare și conştientizare a populaţiei privind importanța și necesitatea colectării selective a
deșeurilor reciclabile din cadrul programului de educație ecologică ”Cel mai tare la
reciclare ”, și în rândul preșcolarilor participanți înscriși la concurs însoțiți de cadrele
didactice, la atelierul de “Colectare selectivă”.
La atelierul de “Colectare selectivă” D-na Farkas Ramona - specialist în domeniul
gestiunii deșeurilor din cadrul APM Satu Mare a prezentat participanților ce este colectarea
selectivă, cum se face corect și mai ales, de ce este important să separăm deșeurile de
ambalaje de deșeurile menajere. Toate acestea au și fost puse în practică de fiecare preșcolar
care au stat la rând cu diferite deșeuri reciclabile: hârtie și carton, flacoane de plastic, baterii
portabile și becuri pentru a le putea depune în containerele corespunzătoare amplasate de către
operatorul economic colector de deșeuri, partener în cadrul competiției ”Cel mai tare la
reciclare ”.

La acțiune au participat și 10 elevi voluntari de la Școala Gimnazială Lucian Blaga
însoțiți de D-na profesor Matei Aurica care au contribuit și au venit în sprijinul preșcolarilor.
La finalul acțiunii din cadrul concursului județean “Copiii și natura”, pentru sârguința
și istețimea de care au dat dovadă, toți preșcolarii precum și voluntarii au fost recompensați cu
premii.
În continuare acitivtăților dedicate zilei pământului, în data de 22 aprilie la Școala
Gimnazială Berveni, a avut loc o acțiune deosebită cu titlul ” Memorialul Molnar Zoltan”
în amintirea regretatului profesor al Școlii din Berveni, desfășurată sub directa coordonare a
doamnei director Molnar Eva, la care au participat elevi din 8 școli gimnaziale din zonă și
cadrele didactice care au pregătit copiii pentru acest program.

La eveniment au participat doamna consilier Katalin Hersh din partea APM Satu Mare,
conducerea primăriei Berveni în persoana domnului primar Kiss Zoltan, directoarea Școlii

Gimnaziale Berveni, doamna Molnar Eva, cadre didactice ale Școlii Gimnaziale Berveni și
ale celorlalte instituții de învățământ.
Acțiunea dedicată evenimentului ecologic a debutat cu un program artistic susținut de
copiii școlii gazdă, prin care au marcat evenimentul, după care s-a desfășurat concursul
ecologic, organizat pe 2 categorii de vârstă: clasele III-IV și clasele V-VIII.

Probele concursului au fost elaborate de cadrele didactice, cu grade de dificultate
diferite pentru cele două grupe. Au participat echipaje de câte 4 copii de la Școlile Gimnaziale
din Cămin, Urziceni, Foieni, Ciumești, Școala Gimnazială ”Fenyi Istvan” din Căpleni, de la 2
instituții de învățământ din Carei: Școala Gimnazială ”Vasile Lucaciu” și Școala Gimnazială
nr. 3 și evident de la școala gazdă: Școala Gimnazială Berveni. Probele au constat din
verificarea cunoștințelor despre natură, despre metode ecologice utilizate în viața cotidiană, în
gospodăria fiecăruia, în recunoașterea diferitelor tipuri de mase plastice și posibilele efecte ale
acestora asupra sănătății și a mediului, elaborarea unui afiș care a avut ca subiect ” Mlaștina
de la Ecedea”, cei mici și-au demonstrat îndemânarea în „fabricarea” de obiecte din material
reciclabile și nu în ultimul rând s-a punctat și cantitatea de deșeuri reciclabile și deșeuri
electrice-electronice periculoase colectate selectiv de către elevi în cursul anului școlar.
La finalul acțiunii reprezentanta Agenției pentru Protecția Mediului a felicitat
conducerea școlilor și cadrele didactice pentru implicarea în educarea tinerei generații cu
privire la necesitatea protejării mediului, iar pe elevi pentru implicarea activă în acțiunile
dedicate celebrării evenimentelor de mediu, a felicitat în special Școala din Berveni pentru
această a 5-a ediție a concursului ecologic dedicat memoriei profesorului Molnar Zoltan urând
succes și dăruire pentru continuarea acestei frumoase tradiții. Totodată a marcat importanța
colectării selective a deșeurilor atât la nivelul instituțiilor de învățământ cât și la nivelul
comunităților locale.
Organizatorii au oferit premii constând în cărți celor mai bune echipaje, diplome de merit
profesorilor coordonatori, iar din partea APM Satu Mare, doamna Katalin Hersh a oferit câte
o diplomă de onoare fiecărei școli care a participat la acest eveniment.

