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SZABADSÁG, SZENTES, SZERETEM…
KÖZÖSEN ÉPÍTJÜK, ÉS VIGYÁZUNK RÁ… 

A VÁROSRÓL
A település a dél-alföldi régió szívében, Csongrád megyében helyezkedik el. Igazi ezerarcú város,
ahol az értékteremtés, a hagyományőrzés, környezetünk gondos megóvása a város minden egyes
zugába beleivódott. 
A Nemzet Sportvárosa, profi sportolók és világbajnokok „almamátere”, de a település hűen tükrözi
a szolidaritás létét, az európaiság eszméjét, hiszen az Európa Diploma, a Becsület Zászló, és az
Európa Plakett azon elismerések jelképe, amely a kölcsönös együttműködés terén végzett munkát
értékeli.
Emellett Szentes a Biodiverzitás Európai Fővárosa, valamint az Élhető Közösségek Nemzetközi
Világversenyének 2. helyezettje lett 2013-ban, Kínában, Xiamen városában (angolul “The
International Awards for Liveable Communities”, röviden LivCom). 
Az Energiatudatos Város díjat, pedig 2014-ben vehette át a város.

A ZÖLD VÁROSÉRT TETT LÉPÉSEK
● Zöldfelületek gondozása
A város különböző részein fásítási program keretében több ezer fa kiültetését, illetve Európai
Uniós támogatással új erdők telepítését végezte el a város. 
Összességében 55 ha erdőben folytat erdőgazdálkodói tevékenységet az önkormányzat. Ezeknek az
erdőknek jelentős része védelmi- és parkerdei funkciót tölt be.
A város környezetvédelmi terve és a helyi építési szabályzat szerint a cél az erdőtelepítés a vonalas
létesítmények mellett, valamint az okszerű erdőfenntartás. 
Fontos kiemelni, hogy az Önkormányzat szándékai szerint csak őshonos fajokkal valósít meg
erdőtelepítést.



A város rehabilitáció keretében 3.100 m2 új zöldfelület kialakítása valósult meg, és 1.660 m2
felújításra kerül. 
Az önkormányzat az úgynevezett zöld programjának keretén belül immár több éve a lakosság
bevonásával szépíti Szentes környezetét. 
A városszépítő mozgalom neve: „Virágszínvonalasabb Szentesért.”
Hagyománnyá vált az úgynevezett „Nagymama program” is. E program keretében tavasszal a
nagymamáknak a város 5.000 db virágpalántát ad, melyet az utcára ültetnek ki unokáikkal. 
Az újszülött babák pedig „Új Életfát” kapnak ajándékba, melyeket a szülők elültetnek, és együtt
gondozzák azokat gyermekeikkel. 

● Termál energia
Az úgynevezett geotermikus energia mezőgazdasági hasznosításának egyik kiemelkedő centruma
Szentes. 
A lakások és közintézmények kommunális távfűtési energiaellátásánál felhasznált geotermikus
energia mennyiségét illetően is vezető szerepet játszik a város a Dél-Alföldön. Ipari hasznosításakor
elsősorban üzemi épületek fűtésére, valamint technológiai melegvíz-ellátásra használják fel.
A termálvíz gyógyfürdőt és termál strandot táplál, amely hidrogén-karbonátos ásványvíz, így
alkalmas különféle mozgásszervi, reumatikus és krónikus nőgyógyászati betegségek kezelésére.
Ez képezi egyik alapját a helyi rekreációs szolgáltatásoknak is.
A Norvég Alap támogatásának köszönhetően az izlandi főváros, Reykjavík után Európa második
legnagyobb geotermikus energiára épülő távfűtési rendszerét tudhatja magáénak a város. 

● Hulladékgazdálkodás
A városi hulladékszállítási közszolgáltató feladatkörébe tartozik a szelektív hulladékkezelő, a
komposztáló tér és az inert hulladékkezelő üzemeltetése, valamint további három lezárt
hulladéklerakó kezelése.
2009. év elejétől lakossági házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési kísérlet kezdődött Szentes
mintegy 570 ingatlant érintő, családi házas beépítésű területén. A kedvező tapasztalatok alapján a
2013. év elejéig összesen 3.855 lakóingatlan került bevonásra a házhoz menő (sárga zsákos)
szelektív gyűjtési rendszerbe. 

● Biomassza
2012-től megkezdte a Szentes – Berki Hulladékkezelő Telep Zöldhulladék Komposztáló üzemelése
során előállított komposzt „Berki Komposzt” megnevezéssel történő forgalmazását. 
A komposzt egy részét a közparkok talajjavításánál is újra hasznosítjuk. Továbbá a
fanyesedékek darálékát talajtakarásra is használjuk a talajvíz visszatartása érdekében.

● Szemléletformálás
Szentes Városban a 2012 óta hagyományteremtő jelleggel kiadott lakossági tájékoztató „Zöld
füzet” kiadására ez év tavaszán is sor került, amit minden lakóingatlanba eljuttatott. A füzet
részletesen tartalmazza azokat a tudnivalókat, amelyek a lakossági hulladékbegyűjtéssel
kapcsolatosak.



l Kurca
A város szívében a „Kurca folyó” által övezett helyi természetvédelmi terület, egyben Szentes
turizmusának központja. A Kurca-parton száz éves platánsor vezet a Strandfürdőig. 
A Kurca – völgy vízi környezetének rehabilitációját mindig is különös figyelemmel kísérte
Szentes városa, s mindig kereste azokat a lehetőségeket, melyek megóvják és javítják akár a
vízminőséget, akár a terület megóvását.


