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22. TRAVANJ - DAN PLANETA ZEMLJE

Foto izložbom Marka Lončarića započeo “zeleni” tjedan u
Međimurju
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27-godišnji Čakovčanin Marko Lončarić predstavio je desetak fotografija koje ukazuju na to kako se
Čakovec već sada može nazvati “Zelenim gradom”.
Obilježavanju Svjetskog Dana planeta Zemlje pridružio se i ZEO Nobilis organizirajući Tjedan planeta Zemlje
u Međimurju. Programi su započeli danas u 16 sati otvorenjem fotografske izložbe autora Marka Lončarića
u prostoru Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. Izložba je ujedno i poveznica na temu kojom Ujedinjeni
narodi pozivaju sve ljude svijeta da tijekom naredne dvije godine sudjeluju u kampanji nazvanoj “Zeleni
gradovi” kojoj je osnovni cilj ozelenjavanje gradova odnosno stvaranje održive i zdrave prirodne sredine u
svim gradovima svijeta.
27-godišnji Čakovčanin Marko Lončarić predstavio je desetak fotografija koje ukazuju na to kako se
Čakovec već sada može nazvati “Zelenim gradom”. Autor je studirao na Veleučilištu Varaždin – Multimediju
i trenutno radi u foto Studiu Obscura u Čakovcu te je volonter Nobilisa. O izložbi koja će se moći razgledati
u ovom “zelenom” tjednu , ali u mjesecu svibnju, nam je kazao:
- Kad usporedimo Čakovec s ostalim gradovima u Hrvatskoj za njega se može reći da je već sada “Zeleni
grad”. Pokušali smo predstaviti kadrove koji ukazuju na primjenu obnovljivih izvora energije, zatim smo
fotografirali uljanu repicu od koje se radi biodizel, solarne panele... A ostalo su teme pejzažnog tipa i
uređenja grada Čakovca. I inače sam orjentiran na pejžanu fotografiju, na taj “zeleni smjer”. Ovo mi je prva
samostalna izložba i do sada nisam izlagao.’
Uvodno predavanje projekta enerGO!
Tjedan planeta Zemlje u Međimurju nastavit će se u srijedu 23. travnja predavanjem studentima
Međimurskog veleučilišta na temu obnovljivih izvora energije a koje će održati Goran Sabol, volonter ZEO
Nobilisa.
- Predavanje je na neki način uvod u predavanje enerGO! koje ćemo organizirati krajem svibnja. Njime
ćemo nastojati potaknuti više investiranja u obnovljive izvore energije kao što su termonergija, biomas,
vjetronergija, i sl.’
Svi koji se žele upoznati s radom Nobilisa mogu u četvrtak 24. travnja doći na Dan otvorenih vrata udruge
(prostor u barakama bivšeg GK) gdje će, kako je Sabol kazao, moći razgledati literaturu, upoznati se s
tekućim i nadolazećim projektima i aktivnostima organizacije, učlaniti se i tako postati volonterom Nobilisa.
Cjelotjedni program završava eko radionicom u Dječjem vrtiću Vrapčić Šenkovec i „Zelenom čistkom“ na
području općine Šenkovec.

