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A Széchenyi 2020 program keretében Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc önkormányzatainak 
konzorciuma 10,47 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósította meg a 
KEHOP-1.2.1-18-2018-00137 azonosítószámú, „Balassagyarmati térségi klímastratégia kidolgozása” 
című projektjét. 
 
A 2020-ban indult projekt keretén belül elkészült a balassagyarmati térség klímastratégiája, melynek 
legfőbb célkitűzése a klímaváltozás okozta kockázatok megelőzése, hatásainak mérséklése és az 
ehhez való alkalmazkodó-képesség javítása. A szakértők az érintettek széles körének bevonásával 
határozták meg a helyi feltételekhez illeszkedő legfontosabb rövid- és hosszú távú intézkedések listáját, 
melyet aztán az ún. társadalmasítás időszakában a lakosságnak is bemutattak, akiknek lehetőségük 
nyílt a városi rendezvényeken személyesen, a projekt weboldalán keresztül pedig online is 
véleményezni a készülő dokumentumot. A beérkezett lakossági hozzászólásokat a szakértők 
megvizsgálták és hasznosították az anyag kidolgozásánál. 
 
A klímastratégia megalkotásáért felelős Dipol Humánpolitikai Intézet szakértője Jáki Monika 
elmondta, hogy a dokumentum két nagyobb egységből áll: a stratégia egy átfogó helyzetértékelés, 
célmeghatározás és terv a következő 20-30 évre, míg az intézkedési terv olyan helyi-szomszédsági 
intézkedések listája, amelyek közül számos intézkedés akár már a következő években is 
megvalósulhat. A szakértő rámutatott: „a szélsőséges időjárási jelenségek világszerte megfigyelhető 
gyarapodása jelentős kockázatot hordoz magában, melynek fenyegető következményei ráirányították a 
helyi döntéshozók, a szakemberek, a gazdasági szereplők és a lakosság figyelmét arra, hogy fejleszteni 
kell a települések környezethez való alkalmazkodóképességét és nagy szükség van a lokális szintű 
megoldások kidolgozására.” 
 
Az elkészült klímastratégiát a települések képviselőtestületei határozatban fogadták el. 
 
A megvalósító konzorcium nevében Csach Gábor, Balassagyarmat polgármestere emlékeztetett: „A 
projekt megvalósítása során törekedtünk arra, hogy a meghozott intézkedések igazodjanak 
Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc egyéb, a környezeti fenntarthatóságot előtérbe helyező 
programjaihoz, mint például a fenntartható települési közlekedésfejlesztés; a város zöldterületeinek 
megújítását szolgáló „Zöld csiga” program, az illegális hulladéklerakók felszámolását célzó projekt, 
valamint az energetikai korszerűsítési programok. Célunk, hogy a város és a falvak olyan harmonikusan 
fejlődő, innovatív, klímatudatos településekké váljanak, amelyek a kiegyensúlyozott fejlesztés során a 
helyi értékek érvényesítését és az életminőség javítását helyezik a középpontba, összhangot teremtve 
az ökológiai és a gazdasági folyamatok között, amelyeket közösségi együttműködésben valósítanak 
meg.” 
 
Bernáth Kornélia, Patvarc polgármestere úgy fogalmazott: „Patvarc számára fontos, hogy megfelelő 
életminőséget biztosítson lakosai számára. Ennek érdekében zajlanak a falu energiahatékonyságot 



figyelembe vevő fejlesztései. Szükséges a jövőben szem előtt tartani a települést körülvevő termőtalaj 
mennyiségi és minőségi védelmét is.” 
 
 
Kárdási Jánosné, Ipolyszög polgármestere azt tartotta fontosnak kiemelni, hogy „Ipolyszögön 
igyekszünk klímabarát módon fejleszteni a települést, valamint a lakosok környezettudatosságra 
vonatkozó ismereteit bővíteni, többek között annak érdekében, hogy megőrizhető legyen a falu 
közelében található égerláp. A Víz Keretirányelvnek megfelelően célszerűnek tartjuk felülvizsgálni az 
Ipoly-holtág újraélesztési lehetőségét is.” 
 
A járványügyi helyzet miatt végül 2021. december végéig meghosszabbított projekt során a 
klímastratégia megalkotását szemléletformáló programok is kísérték. A rendezvények szervezésével 
megbízott Atrois Training & Consulting Kft. ügyvezetője, dr. Forgó Gábor megítélése szerint 
sikeresen zárult a projekt. A környezet- és klímatudatos életmóddal kapcsolatos ismeretek a lakosság 
széles rétegeihez eljutottak a szakmai konferencián, a játékos óvodai foglalkozásokon, iskolai 
tanulmányi versenyeken és az ehhez kapcsolódó fotó- és videópályázaton, valamint az Ipolyszögi 
Falunapon és a Szent Anna napi búcsúban felállított Klíma Pontokon keresztül. Az érdeklődők a 
mindennapok során alkalmazható praktikus tanácsokkal gazdagodhattak, de rendkívül népszerűek 
voltak a foglalkoztató játékok, színezők és feladatlapok a Klíma Pontokra látogató kisgyermekek 
körében, és a felnőttek is örömmel töltötték ki a klímatotót a klímatudatos ajándékok reményében. 
 
 
A projektről bővebb információt a https://balassagyarmat.hu/balassagyarmati-tersegi-klimastrategia-
kidolgozasa-kehop-1-2-1/ oldalon olvashatnak. 
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