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Kecskés Mária ener-

getikus a szente-

si önkormányzattal 

karöltve sokat dol-

gozott azon, hogy 

a Biodiverzitás Fő-

városa címre méltók 

lehessenek.  

Miben mutatkozik meg a város biodiver-

zitásra való alkalmassága, honnan jött 

a gondolat, hogy pályázzanak erre a nem 

mindennapi jelölésre?

Szentes egy kellemesen élhető zöld város, 
viszonylag nagy területen fekvő renge-
teg természeti értékkel, a Kurca folyóval, 
a szőke Tiszával, parkokkal. Ezen kincsek 
nagymértékben örömet, ám legalább ugyan-
ennyi megoldandó feladatot is jelentenek 
az önkormányzatnak, hiszen energetikai-
lag, illetve környezetvédelmi szempontból 
is fontos a megfelelés. 

Az interneten értesültünk a pályázatról, 
és miután tudtuk, hogy a biodiverzitás 
lényeges szempontjainak Szentes megfe-
lel, így belevágtunk. Négy éve dolgozom 
Szentes Önkormányzatának energetiku-
saként, s bár pontosan nem tudtam, hogy 
a kérdésekre hol találom a választ, 
azt éreztem, hogy ez a város 
majd’ minden kritériumnak 
megfelel. Az európai uniós 
pályázat lényege, hogy olyan 
értékeket mutasson fel a te-
lepülés, hogy ezek a jövőre 

A „Biodiverzitás Fővárosa 2011” cí-
mért indított megmérettetés tatai 
díjkiosztó ünnepségén Ángyán 

József, a Vidékfejlesztési Minisztérium par-
lamenti államtitkára elismerő szavaiban 
kiemelte az emberiség fennmaradásának 
legfontosabb feltételét, a természeti érté-
kek megőrzését, valamint az erre irányuló 
példaértékű felismerést a települések részé-
ről. A biológiai sokféleség (biodiverzitás) és 
az ökológiai egyensúly fenntartása helyben 
dől el, és ebben meghatározó szerepük van 
a családoknak, településeknek, valamint 
a nemzeteknek. Ezen közösségeknek együtt 
kell működniük a biodiverzitás megőrzésé-
ért, amely túlélésünk egyik legfontosabb 
záloga – tette hozzá az államtitkár.

nézve is megmaradjanak. Egyszerűen jól 
működnek a dolgok, minden fűszálban 
lüktet az élet, érezni az energiát, a folyto-
nos mozgást. Az, hogy milyen egy város, 
nagymértékben függ az irányítástól, és itt 
egy hosszú távon jól működő testület dol-
gozik, bizonyíték erre a közel húszéves, 
egy kézben tartott városvezetés. A jó gaz-
da gondosan műveli a kertjét, öntözi virá-
gait, és féltve őrzött termését átmenti a jövő 
nemzedéknek. Így teszi ezt Szentes is, ahol 
a polgármester elkötelezettsége, valamint 
a lakosság példaértékű hozzáállása gyü-
mölcsöző eredményt mutat.

A pályázó városoknak igen sokrétű kér-

déssornak kellett megfelelnie. Beszélne 

a kérdések jelentőségéről, a biodiverzitás 

gyakorlati oldaláról?

A különféle szakmai kérdésekre úgy lehetett 
válaszolni, hogy mögé kellett rakni egy-egy 
intézkedést, testületi döntést. Amennyiben 
nem volt igazolható jogszabály, rendelet 
a válaszok mögött, akkor az az elvárás nem 
teljesült. Egy segítőkész önkormányzati 
képviselőnkkel együtt lépésről lépésre ha-
ladva szisztematikusan válaszoltuk meg 

a kérdéseket, játékos könnyedséggel, ám 
a válaszok mögött, komoly dön-

tések, cselekvések sorakoz-
tak. Példaként kiemelhető 
az egyik örök probléma, 
a geothermia használa-
takor jelenlévő hulladék 
hő felszínen történő el-

helyezése, amely nemhogy nem szennyezi 
környezetét, – amelyet akadémiai vizsgálat 
is alátámaszt –, hanem olyan ökológiai kör-
nyezetet hoz létre, amely valódi életteret 
biztosít az élővilág számára. 
Hogyan fogadták a hírt, miszerint Szentes 

két díj büszke tulajdonosa lett?

Igazán meglepődtünk, hogy pályázatunkat 
kettős siker koronázta. Öröm számunkra 
a pályázó európai városok közösségéhez 
való tartozás, hogy a Szentes „zöld váro-
sában” élők ezen elismerésen keresztül 
is érzékelhetik környezetük alakításának 
fontosságát. Minden nagy eredményt kis 
lépések hosszú sorozata előz meg, a zöld jel-
zést követve remélhetőleg még hosszú ideig 
haladhatunk azon az úton, amely Európa 
kiemelt városai közé emelt bennünket.

Négy kategóriában összesen 50 hazai 
település nevezett, a versenyt a Balatoni 
Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. szer-
vezte és vezette le. A környezeti nevelés, 
a zöld közbeszerzés, a tájékoztatás épp-
úgy pontot ért itt, mint a természetközeli 
gazdálkodási formák előnyben részesíté-
se, a zöldterületek kialakítása, vagy akár 
a természetvédelemmel foglalkozó civil 
szervezetek támogatása. A „Magyaror-
szági Települések Biodiverzitás Díja” cím 
elnyerése már önmagában is megtisztelő, 
de Szentesnek ennél sokkal több sikerült: 
az öreg kontinens öt legelismertebb városa 
között van, így Hannovert, Körmöcbányát, 
a francia Montpellier és a spanyol Puebla de 
Sanabria városát, valamint Szentest együtt 
ünnepelte a brüsszeli nemzetközi biodiver-
zitás konferencia közönsége.

Az uniós tagállamok környezet-
védelmi és területfejlesztési 
szervezetei második alkalom-
mal hirdették meg a Biodi-
verzitás Fővárosa versenyt 
Magyarországon kívül Francia-
országban, Németországban, 
Szlovákiában és Spanyolor-
szágban. A megmérettetés-
re olyan települések nevez-
hettek, amelyek a legtöbbet 
tették a biológiai sokféleség 
megőrzése és védelme érde-
kében. Szentes városa kettõs 
gyõzelmet ünnepelhet: hazai 
kategóriagyõztes lett, és ami 
nagyszerû, a „Biodiverzitás Fõ-
városa 2011” díj odaítélésével 
Európa öt legelismeretebb vá-
rosa közé is beírhatta magát.

szöveg Frenyó Krisztina

„Itt minden fûszálban lüktet az élet”

Szentes a Biodiverzitás Fõvárosa
Biodiverzitás, avagy 
biológiai sokféleség
A fogalom az élőlények minden öröklött 
változatosságát jelenti, az ökosziszté-
mák közti különbségektől az őket al-
kotó fajokon át az egyes fajokon belüli 
genetikai variációkészletig. Nemcsak 
a fajok sokféleségét, hanem a fajon 
belüli variabilitást és az élőlényegyüt-
tesek változatosságát is értjük alatta. 
A Biológiai Sokféleség Egyezményt 
1992. június 13-án írták alá Rio de 
Janeiróban, az ENSZ Környezet és Fej-
lődés Konferenciáján. Magyarországon 
2006. május 22-én jegyezték első 
ízben a biodiverzitás napját.

Szirbik Imre, Szentes polgármestere jó 
érzésekkel tartja kezében a „Biodiverzitás 
Fővárosa 2011” gyõztesének járó oklevelet 
és díjat. A dél-alföldi város a pályázatot be-
küldő 10 000–30 000 lakosú települések 
között első helyezést tudhat magáénak, 
és az európa-szintû elismerést hozó fődíjat 
is hazavihette. 


