Efortul și munca în echipă în cadrul programului ”Milioane de capace-milioane de zâmbete” sau concretizat prin intrarea în ”Cartea Recordurilor- România”, lucru confirmat în data de
20.06.2018.
Primind verdictul Cărții Recordurilor România, în data de 12.0.72018 şi postării recordului pe
pagina oficială a Asociaţiei Cărţii Recordurilor:
www.recordul.ro/project/cel_mai_lung_mozaic_realizat_din_capace_de_plastic_123m
s-a organizat festivitatea de premiere a instituțiilor de învățământ preșcolar și școlar participante
la programul ”Milioane de capace- Milioane
de zâmbete” precum și a primelor 10 instituții
de învățământ cu cele mai mari cantități de
capace de plastic colectate raportat la numărul
de preșcolari și elevi.

Programul evenimentul festiv din 12.07.2018 de la ” Casa meșteșugarilor” din municipiul
Satu Mare a avut următorul program:
- Decernarea Recordului Naţional înscris în Cartea Recordurilor România: “Cel mai lung şir
de panouri realizat din capace de pet”. - invitaţi de onoare: Preşedinte ANPM: d-nul Viorel
TOMA Vicepreşedinte ANPM: d-nul Radu ROCA, director de cabinet Mihaela ROŞU
- Festivitatea de premiere a tuturor celor implicaţi în Program (instituţii de învăţământ şcolare
şi preşcolare, parteneri, ONG-uri).
- Festivitatea de premiere a primele 10 instituții de învățământ cu cele mai mari cantități de
capace de plastic colectate raportat la numărul de preșcolari și elevi
- Deschiderea oficială a expoziţiei ”Milioane de capace - Milioane de zâmbete

Data de 12.07.2018 a fost o sărbătoare pentru comunitatea din județul Satu Mare.
Personalități de seamă ai Agenției Naționale pentru Protecția Mediului în persoana Dlui
Preşedinte Viorel Toma, Dl. Vicepreşedinte Radu Roca şi Dna Mihaela Roşu -Director de
cabinet preşedinte, au dat viață festivităților dedicate premierii şi decernării certificatului
conferit de Cartea Recordurilor- România pentru RECORDUL NAȚIONAL obținut
pentru CEL MAI LUNG PANOU MOZAIC REALIZAT DIN CAPACE DE PLASTIC cu o
lungime de 123 m realizat de comunitatea din județul Satu Mare în cadrul programului de
educație ecologică ,,Milioane de capace-Milioane de zâmbete!,, inițiat de APM Satu Mare.

Oaspeții de onoare au fost primiți de Dl.Prefect Darius Filip la Instituția Prefectului unde într-o
atmosferă relaxantă dar cu şi mai mult profesionalism au fost dezbătute problemele de mediu cu
participarea Dnei Elisabeta Bekessy-director executiv APM iar din partea UAT-urilor a Dnei
Primar Aurelia Fedorca.

,,Casa meşteşugarilor,, a fost gazda festivităților moderate de Dna Elisabeta Bekessy în
prezența reprezentamților partenerilor de program şi reprezentanților instituțiilor de învățământ
preşcolar şi şcolar. În urma luărilor de cuvânt a urmat decernarea certificatelor recordului
național de către Dl.Preşedinte Viorel Toma pentru toate instituțiile participante la program,
începând cu APM - inițiatoarea programului şi continuând cu ISJ, Consiliul Județean, Primăria
Satu Mare, Asociația LineArt Studio şi urmat de cele 95 de grădinițe şi şcoli înscrise în
program.

Au fost premiate şi primele grădinițe şi şcoli cu cele mai mari cantități de capace colectate
raportate la efectivul copiilor din fiecare instituție care au beneficiat de o excursie gratuită de o
zi la Tabăra ecologică de la Atea.

Ultimul moment al festivității a fost deschiderea expoziției realizate din cele 49 de panouri care
va fi deschisă publicului sătmărean până la data de 20 Iulie 2018. Participanții la festivitate au
savurat din plin frumusețea lumii basmelor oferite de minunatele imagini din poveştile
populare imortalizate pe panourile expuse retrăind clipele de neuitat ale copilăriei.

A fost o zi cu o deosebită încărcătură sufletească şi emoțională de care ne vom aduce aminte
mult timp de acum încolo cu drag şi nostalgie.

