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A találkozó célja, hogy városunk testvérvárosai 
és Gyarmat nevű névrokon településeink 
találkozhassanak, ismerkedhessenek, 
barátkozhassanak egymással, lehetőséget 
biztosítva arra, hogy a meghívott 18 település 
között további partneri kapcsolatok kialakítására 
kerülhessen sor. 
Meghívásunkat elfogadva 12 település 

delegációja érkezett meg augusztus 17-én Balassagyarmatra. A szállások 
elfoglalása után Iliny volt a helyszíne az ismerkedési estnek.  
Egymás után bemutatkoztak, és röviden bemutatták településüket a házigazdák, 
majd a testvérvárosaink és végül a Gyarmat nevet viselő települések. Ezután 
következett a vacsora, a helyi gasztronómiai speciális elnyerte a vendégek 
tetszését. Vacsora után az ilinyi folklór csoport 
műsorával szórakoztatta a résztvevőket, melyet 
követően a delegációk sorban elénekeltek egy a 
saját településükön közismert dalt, ami tovább 
fokozta az est kiváló hangulatát.  
A program közös táncmulatsággal zárult, mely 
megerősítette a találkozó baráti légkörét.   
A találkozó második napjának délelőttjén a 
balassagyarmati Fegyház és Börtön Intézetben és a Tűzoltóságon tettek 
látogatást a delegációk. Az épületek megtekintését követően, megismerték az 

intézmények működési rendjét, technikai 
felszereltségét. Erdei sétát tettek a város kiemelt 
természetvédelmi és üdülőövezetben 
Nyírjespusztán. Délben EUROPICNIC-en 
megkóstolták egymás gasztronómiai csemegéit, 
édes,- savanyú,- sós specialitásait, 
italkülönlegességeit. A települések helyi 
viseletben, zeneszó mellett kínálták egymást. 



Délután került sor a „Gyarmat királya” játékos ügyességi versenyre, melyen a 
településeket képviselő 4 fős csapatok küzdöttek 
meg a Gyarmat királya címért. A kiváló 
hangulatú, látványos és ötletes feladatokból 
összeállított vetélkedőt sport és íjászbemutató 
színesítette. A győzelmet az Ostroleka csapata 
szerezte meg. A Slovenské Darmoty 
Kultúrházában elfogyasztott vacsora utáni 
műsoros táncesten megünnepelték a résztvevők 
a vetélkedőn elért sikereiket.                            

Harmadik napon közös kirándulást szerveztünk. 
Autóbuszokkal Szécsénybe utaztunk, ahol a belvárosban sétáltunk és 
megtekintettük a Ferences templomot, Tűztornyot és a Forgách Kastélyt. 
Ebéd után Nyugat-nógrádi kirándulásra indultunk. Először a Dejtár Tájházban 
látták vendégül a csoportot, ahol színvonalas folklór bemutatót láttunk és 
kórusműsort hallottunk. Majd a hőségtől 
elgyötörten megpihentünk a Szűz Mária 
gyógyító fényének forrását körülvevő árnyas 
fák alatt, hűs vizével csillapítottuk szomjunkat. 
Végül a Drégelypalánki Művelődési Házba 
értünk, ahol a vacsorát követően a 
vendégdelegációk mutatták be ötletes 
műsorszámaikat. A hangulatos estet közös 
népzenei táncház és palóc tánctanulás zárta. A találkozó negyedik napján a 
delegációk részt vettek az Államalapító Szent István tiszteletére rendezett városi 
ünnepen. A közös ebédet követően a delegációktól a Polgármesteri Hivatalban 
búcsút vettünk hazautazásuk előtt. A heimenkirchi és a szlovákiai delegációval 
együtt vettünk részt a délutáni szórakoztató ünnepi műsoron, melynek végén 
Slovenské Darmoty ajándék tűzijátékkal lepte meg a rendezvény résztvevőit és a 
város lakosságát.  

 
                    
      
 
 
 
 
 
 

 


