În data de 9.06.2018 după terminarea acțiunii de colectare, a capacelor de Pet
(2197540 de capace de PET echivalentul a 4,5 tone), cu ocazia celebrării
evenimentului ecologic ”Ziua Mondială a Mediului” pe Stadionul ”Daniel Prodan”
din Municipiul Satu Mare, panourile realizate au fost preluate și așezate unul
lângă celălalt în ordinea sosirii realizând împreună ”Cel mai lung panou”
reprezentând imagini din povești populare.
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 RecordurilorRomânia” 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.

