Cu ocazia Zilei Mondiale a Păsărilor din 1 aprilie Agenția pentru Protecția
Mediului Satu Mare a organizat la Casa Șvabilor din Satu Mare în cadrul
programului de educație ecologică ”Cel mai tare la reciclare” concursul cu tema
“Cea mai reușită pasăre eco”, concurs de mascote realizate din materiale reciclabile.
La concurs au participat cele 19 instituții de învățământ înscrise în program.
Evenimentul a fost deschis de dna Elisabeta Bekessy, director la Agenția pentru
Protecția Mediului Satu Mare care a prezentat pe scurt programul ”Cel mai tare la
reciclare” lansat în 23 septembrie anul trecut cu ocazia Zilei Mondiale a Curățeniei,
împreună cu Instituția Prefectului, Inspectoratul Școlar Județean și 3 firme
colectoare de deșeuri care s-au înscris în program.

Scopul programului este impulsionarea colectării selective a deșeurilor la nivel
județean, volumul de deșeuri nereciclate care se depozitează la groapa de gunoi
trebuie să fie cât mai mic, și de noi depinde acest lucru. Pentru a evalua eficiența
programului, periodic se organizează concursuri.
Juriul a fost format din reprezentanți ai Instituției Prefectului- dl Cristian Marița,
Inspectoratul Școlar- dna inspector Mariana Săsăran, Societatea ornitologică română
dl Ioan Man, Societatea Carpatina Ardeleană – dl Mark Nagy Janos președinte ,
APM Satu Mare – dra Annamaria Pandi.

Juriul a avut ca și criterii de evaluare , creativitatea, modul de prezentare, folosirea
materialelor reciclabile și încadrarea prezentării în timpul de 5 minute.
Rând pe rând echipajele și-au expus cunoștințele despre pasărea aleasă pentru
mascotă , una pe cale de dispariție, preum și activitățile ce au avut ca scop final
realizarea exponatului - chestionare, pliante pentru a disemina informațiile mai
departe, au tipărit chiar și o carte, sau au făcut expoziție pe holurile școlii, au
participat la plantări care au și rol de a asigura habitat pentru păsări, și-au propus o
drumeție pentru a vedea pasărea în mediul ei natural etc.

Materialele reciclabile folosite pentru mascote au fost diverse: cartoane, hârtie,
peturi, ziare, material textil, baterii, piele sintetică, lemn, nasturi, cutii de conserve
ori vopsele. Printre păsările alese amintim: barza neagră, ciuful de pădure,

dumbrăveanca, pițigoiul albastru, pupăza, lebăda, becațina comună, codobatura
albă. Din partea celor 3 firme colectoare înscrise în competiție doar una a avut
reprezentant Elena Mărculescu din partea firmei Alpin, a mulțumit pentru cantitatea
de deșeuri adunată de elevi.

Membrii juriului au felicitat toate echipajele, oferind tuturor diplome de participare
și câte un sac pentru echipament sportiv, în plus materiale sportive câștigătorilor.
Premiile I a fost acordat Liceului de Artă “Aurel Popp” Satu Mare, premiul II
Liceului Tehnologic “Constantin Brâncuși” și premiul III Școlii gimnaziale nr. 3
Carei.

După terminarea concursului toate mascotele au fost duse la Muzeul județean
pentru expoziția care a putut fi vizitată în perioada 1.04.2016-8.04.2016.

