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Az országos járványügyi helyzet intézkedéseinek szigorú betartása mellett, 2020. szeptember 12-én 
megrendezett, hagyományos Ipolyszögi Falunapon sok látogatót vonzott a színes programkínálat, 
melynek keretében a klímatudatos életvitelt népszerűsítő KLÍMA-PONT-sátrat is felkereshették az 
érdeklődők, ahol a térségi klímastratégiát kidolgozó szakembereket kérdezhették, adhattak 
javaslatokat, tehettek észrevételeket vagy éppen megvitathatták a KLÍMA-PONT szakértőivel 
aggályaikat, valamint gyakorlati tanácsot is kaphattak a mindennapokban megvalósítható 
környezetkímélő megoldásokról. A játékos klímavédelmi totót kitöltő látogatók óránként 
ajándéksorsoláson vehettek részt.  

A pályázatot elnyert konzorcium nevében Csach Gábor, Balassagyarmat polgármestere emlékeztetett: 
„A cél egy olyan térségi klímastratégia kidolgozása, amely – igazodva a Nógrád Megyei 
Klímastratégiához – bemutatja a klímaváltozás okozta kockázatokat, az alkalmazkodó-képesség 
javításának lehetőségeit és az érintettek széles körének bevonásával határozza meg a legfontosabb 
beavatkozási pontokat. A készülő klímastratégia mellett, a maihoz hasonló szemléletformáló 
rendezvények adnak lehetőséget a térség lakosságának széles körű tájékoztatására, az ismeretek 
bővítésére.” 

A klímastratégiamegalkotásáért felelős munkacsoport vezetője, a Dipol Humánpolitikai Intézet 
ügyvezetője, Dr. Fegyveres-Fiskál Gábor elmondta, hogy nagyon inspiráló volt a helyiek 
érzékenysége a klímavédelem és a térségüket érintő, éghajlatváltozással kapcsolatos problémák iránt. 
Sokan adtak ötleteket és javaslatokat a szakembereknek, de számos olyan látogató is volt, akik a 
szakemberekkel folytatott beszélgetések közben értesült azokról a beruházásokról és 
kezdeményezésekről, amelyeket a három település önkormányzatai az elmúlt években tettek a 
környezetvédelem és a klímaváltozás okozta kihívások kapcsán. 

 

A projektről bővebb információt a https://balassagyarmat.hu/balassagyarmati-tersegi-klimastrategia-
kidolgozasa-kehop-1-2-1/ oldalon olvashatnak. 
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A Széchenyi 2020 program keretében Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc önkormányzatainak 
konzorciuma gondozásában zajlik a KEHOP-1.2.1-18-2018-00137 azonosítószámú, 
„Balassagyarmati térségi klímastratégia kidolgozása” projekt. A projekt során nem csak a 
klímastratégia készül majd el, hanem különféle, ún. klímatudatosságot erősítő rendezvényeken 
tájékoztatják a lakosságot a témáról. Így történt ez az Ipolyszögi Falunapon is, ahol a látogatók a 
KLÍMA-PONT sátorban ismerkedhettek a térségi klímavédelem eddigi eredményeivel, kihívásaival 
és jövőbeni lehetőségeivel. 
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