Biológiai sokféleségében az országos középmezőnyben foglal helyet Zirc. Ez abból a
pályázatból derül ki, amelyet a „Biodiverzitás Fővárosa” címmel írtak ki. A benevezett
településeknek egy kérdőívet kellett kitölteniük, ezt városunk, egyben a Polgármesteri Hivatal
részéről Somogyi Bence, a Városüzemeltetési Osztály munkatársa készítette el, és ő vehette át
a résztvevőknek járó oklevelet a Vidékfejlesztési Minisztériumban szeptember 15-én
megtartott díjátadó ünnepségen dr. Rácz András környezet- és természetvédelemért felelős
helyettes államtitkártól. A pályázatban való részvétellel nemcsak a környezettudatos
gondolkodás erősítése volt a célunk, hanem egyfajta felmérést is végeztünk ezzel: hol állunk e
téren, milyen stratégiát érdemes követnünk a továbbiakban – közölte Bence, a pályázat írója.
A Közép-Dunántúli Régióban az átlagnál csak kicsivel alacsonyabb pontszámmal végzett
városunk, de azt hozzá kell tenni, hogy a verseny győztese, a vizek, s immár a biodiverzitás
magyarországi fővárosa, Tata és a második helyezett Balatonfüred is innen került ki.
Településünk több nagyvárost utasított maga mögé. Miben látod Zirc erősségét ezen a
területen, amivel a biodiverzitás országos középmezőnyében foglal helyet? – kérdezem
Bencétől. Már azt is erősségként lehet elkönyvelni, hogy városunk egyáltalán részt vett a
pályázatban – feleli, de azért felsorol néhány konkrétumot, ami között van adottság és van
cselekvés. Előbbi Zirc fekvése, utóbbihoz tartozik többek között az önkormányzat fásítási
programja és a közterület-fejlesztés. Választ kaptatok-e már arra, hogyan fejlődhet városunk
környezettudatos szemlélete? – kérdezem, bár ennyi idő alatt a versenyből sok konzekvenciát
még nem lehet levonni, Bence is olyan terveket sorol fel inkább, amelyek már régóta
napirenden vannak: szorgalmazni fogják az elektronikus ügyintézésre való minél teljesebb
átállást a kevesebb papír használata érdekében, de a Pintér-hegyi Parkerdő fejlesztése sem
várhat tovább – sorolja a közeljövő feladatait. Utóbbiról egy kicsit bővebben is tájékoztatott
az illetékes: a lényeg, hogy a parkerdő nem funkcionál környezeti nevelési helyként, ahogy
azt eredetileg tervezték. Pedig fontos objektuma Zircnek a biodiverzitás erősítésében, hiszen
tan- és erdészeti bemutató ösvény is található itt. A pályázat részeként egy településeket
bemutató, országosan terjesztett kiadvány is megjelenik, ami a város imázsának javulását
fogja eredményezni. Zirc egy olyan rendszerbe kerül be ezáltal, ahol korábban még nem volt
– zárta gondolatait Somogyi Bence.
Zirc szereplése a „Biodiverzitás Fővárosa” pályázaton:
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Uniós tagállamok környezetvédelmi és területfejlesztési
szervezetei keresik a biodiverzitás, azaz a biológiai
sokféleség fővárosát Franciaország, Németország,
Magyarország, Szlovákia és Spanyolország területén.
A versenybe a kis falutól a nagyvárosokig minden
típusú település bekapcsolódhat.
A „Biodiverzitás Fővárosa” verseny célja megtalálni
azokat a városokat és falvakat, akik a legjobb
teljesítményt nyújtják a biológiai sokféleség megőrzése
érdekében 2010-ben, amelyet az ENSZ egyben a
Biológiai Sokféleség Nemzetközi évének hirdetett meg.
A projektet egy több mint húsz éves tapasztalattal
rendelkező német szervezet vezeti, Magyarországon a
Balaton Fejlesztési Tanács szakmai szervezete, a
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
koordinálja.
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