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Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc önkormányzatainak konzorciuma a Széchenyi 2020 program 
keretében 10,47 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósítja meg a KEHOP-
1.2.1-18-2018-00137 azonosítószámú, „Balassagyarmati térségi klímastratégia kidolgozása” című 
projektet.  

A projekt szemléletformáló programsorozatának részeleme, a mintegy 400 diák részvételével 
lebonyolított helyi tanulmányi verseny volt, melynek során a tanulók megismerkedhettek az 
éghajlatváltozás okán felmerülő változásokkal, problémákkal és megoldási javaslatokat kaphattak ún. 
jó gyakorlatok bemutatásával, amelyeket saját életükben is hasznosítani tudnak a klímavédelem 
területén. Az interaktív foglalkozásokon az iskolások tudásfelmérő kitöltésével adtak számot a 
tanultakról. A kitöltők között hasznos ajándékok kerültek kisorsolásra. 
 

A tanulmányi versenyhez kapcsolódóan fotó- és videópályázat is meghirdetésre került Mit tehetek én? 
címmel. A pályamunkáknak egy fotó vagy rövid videó elkészítésével kellett választ adniuk arra, hogy 
mit tehetünk egyéni szinten és szűkebb környezetünkben a Föld vízkészletének megóvása és 
körültekintő felhasználása érdekében. Az egyfordulós fotó- és videópályázaton Balassagyarmat, 
Ipolyszög és Patvarc általános és középiskolás tanulói vehettek részt. A legjobb pályaműveket a 
önkormányzati konzorcium munkatársaiból álló zsűri értékelte és díjazta. A nyertesek nevei és 
alkotásaik a Balassagyarmati Önkormányzat honlapján, https://balassagyarmat.hu/balassagyarmati-
tersegi-klimastrategia-kidolgozasa-kehop-1-2-1/, és a Balassagyarmat Városháza facebook oldalán 
tekinthetőek meg. A nyertesek elismerő okleveleit és díjait a pandémiás helyzetre való tekintettel 
kézbesítő útján kapják meg az érintettek. 

A projektről bővebb információt a https://balassagyarmat.hu/balassagyarmati-tersegi-klimastrategia-

kidolgozasa-kehop-1-2-1/ oldalon olvashatnak. 
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A balassagyarmati térségi klímastratégiai projekt lakossági szemléletformálási programjának 
részeként a térség általános és középiskolás tanulói körében meghirdetett fotó- és videópályázat 
eredményhirdetésére március 22-én, a Víz világnapján került sor. Balassagyarmat, Ipolyszög és 
Patvarc önkormányzatainak munkatársaiból álló zsűri értékelte és díjazta a pályázatokat. A legjobb 
pályaművek alkotóinak nevei és a díjazott alkotások Balassagyarmat Önkormányzatának honlapján 
tekinthetőek meg. 
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