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Az projekt záró konferenciája előtti napokban bekövetkezett zord téli időjárás, a 
nagy hó és mínusz 20 fok körüli hideg miatt a testvérvárosi delegációk nem 
mertek útnak indulni. Ebből adódóan a záró konferencia a Balassagyarmat és a 
Slovenské Darmoty részvételével került megrendezésre. 
A találkozón elsőként a házigazdák nevében 
Medvácz Lajos Balassagyarmat város 
polgármestere köszöntötte a résztvevőket, 
melyet követően értékelte a 2010 júniusától 
2012 januárjáig tartó projektet, összefoglalta az 
eseményeket és azok eredményeit.  
Országaink Európához való tartozása révén a 
projekt kapcsolataink erősítését és kiszélesítését 
teszi lehetővé.  Programjaival, konferenciák, 
tapasztalatcserék, fesztiválok szervezésével közelebb hoztuk egymáshoz a 
testvérvárosok polgárait, elősegítettük egy működőképes hálózati rendszer 
kialakulását. A mindenki számára nyitott programokon a lakosságnak is 
lehetősége volt bekapcsolódni az Európa jövőjéről való közös gondolkodás 
folyamatába. A konferenciákon, tapasztalatcseréken, fesztiválokon résztvevő 
polgárok a társadalmi és gazdasági megújulás folyamatának nem passzív 
szemlélői, hanem aktív formálóiként lehettek jelen, ezáltal generálói tudnak 
lenni nemzeti és nemzetközi szintű változásoknak, együttműködési 
folyamatoknak. A programban résztvevő testvértelepülések képviselői 
megismerték egymás kultúráját, művészeti és környezeti értékeit, 
gasztronómiáját, hagyományait, betekintést nyertek egymás gazdasági és 
társadalmi rendszerébe, megtapasztalták vendégszeretetüket, ezáltal képessé 

váltak hatékony együttműködésre, a közösségi 
kapcsolatok céltudatosabb szervezésére. 
A projekt rendezvényeit sikeresen 
lebonyolítottuk, melynek eredményességét a 
személyes barátságok kialakulásán túl számos 
dolog igazolja: 
A projekt a tervezetten túl újabb 
együttműködéseket is generált. A projekt 



balassagyarmati programjaiba bevont turisztikai intézmények és szervezetek 
közül többen újabb hálózatépítési projektet indítottak el, melyekbe 
Balassagyarmat testvértelepülései közül Heimenkirch-et és Ostrolek-át is 
bevonták, illetve további európai nemzetek városaira terjesztették ki ami 
kapcsolataink erősítését és az európai hálózatépítés további kiszélesítését teszik 
lehetővé. 
A projekt szervezése közben Slovenské Darmoty és Balassagyarmat között 
elmélyült a testvértelepülési kapcsolat. A földrajzi közelség is elősegítette, hogy 
a projekten túlmenően szinte mindennapossá vált az együttműködés. 
A projektben az eredetileg tervezettnél több alkalommal fogadta el 
Balassagyarmat a  szlovák-német-lengyel-olasz testvérvárosok meghívását, és 
küldött delegációt, a kapcsolatainkat még szorosabbra kötő eseményekre, ünnepi 
alkalmakra. 
A konferenciák, szakmai beszélgetések és 
közös élmények további testvérvárosi 
együttműködések kialakulását segítették elő, 
például az augusztusi testvértelepülések és 
gyarmatok találkozója keretében Slovenské 
Darmoty és Heimenkirch között 
testvértelepülési szándéknyilatkozat aláírására 
került sor. A diákjuniálisok és az ifjúsági 
konferencia résztvevői között is új együttműködések alakultak ki. Szlovák és 
magyar diákok több ízben szerveztek már közös sport és kulturális 
rendezvényeket.  Szakmai együttműködés alakult ki magyar-szlovák- olasz 
iskolák között a fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű tanulók nevelésével 
kapcsolatos jól bevált gyakorlatok cseréjére, melynek keretében oktatásfejlesztő 
eszközök beszerzésére közös pályázat benyújtását tervezik. Vendéglátó 
képzésben balassagyarmati diákoknak lehetőségük nyílt arra, hogy nyári 
szakmai gyakorlatukat olasz testvérvárosunkban végezzék. 
Az által, hogy a testvértelepülések is bevonták más testvértelepüléseiket a 
programba további illetve, hogy a Gyarmat nevet viselő településeket meghívtuk 
a nyári találkozóra ez a kialakult testvérvárosi hálózat tovább bővült. 
Szlovákgyarmat polgármester asszonya megköszönte Balassagyarmatnak a 
projekt színvonalas és eredményes lebonyolítását. Kijelentette, hogy örömmel 
vettek részt a lebonyolítási munkában és reményét fejezte ki a további sikeres 
együttműködést illetően, illetve a hálózat jövőbeni működésére vonatkozóan. 
Az értékelések elhangzása után a delegációk átvették a projektről készült foto 
dokumentációt. 
 A projekt utolsó programja előző napon ért véget, ezért a projektet összegző 
kiadványt, és filmet nem tudtuk elkészíteni, a későbbiek folyamán postai úton 
eljuttatjuk vagy következő  látogatásunkkor kerül átadásra. 
A találkozó végén a résztvevők megerősítették a kialakult hálózati 
együttműködés hosszú távú fenntartásának szándékát.  


