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A szlovákgyarmati tapasztalatcsere két témaköre 
a wellness és gasztro turizmus, valamint a 
közigazgatási rendszer működése volt. Szakmai 
kiránduláson vettünk részt, Dudincébe utaztunk 
autóbusszal. A délelőtti szakmai tanácskozáson 
neves szlovák turisztikai szakemberek 
bemutatták a losonci régió a wellness turisztikai 
kínálatát. 

A tudatos egészségmegőrzés, azaz az egészségtudatos magatartás előtérbe 
kerülésével a turisztikai kínálatnak immár tendenciózusan növekvő szegmense a 
turizmus azon ágazata, ahol a turista utazásának fő motivációja: egészségi 
állapotának megőrzése, javítása. Tehát a megelőzésre a wellness, illetve a 
gyógyulás érdekében, az egészség-turizmus egyre népszerűbb. A prezentáció 
során a régió ez irányú fejlesztési terveiről és eredményeiről kaptunk 
tájékoztatást. 
Ezt követően látogatást tettünk a térség egyik 
legdinamikusabban fejlődő wellness 
centrumában a hokovcei Park Hotelben. Az 
intézmény megtekintése után a résztvevők 
gyakorlatban kipróbálták az intézmény wellness 
szolgáltatásait. A wellness profilú létesítmény 
speciális ajánlatokkal is várja vendégeit, így a 
szokásosnak mondható frissítő és energetizáló 
masszázsokon, pezsgőfürdőn, szaunán, kozmetikai kezeléseken túl választhatók 
természetgyógyászati kezelések, táplálkozáscentrum, termálvizes fürdő, 
konferencia & wellness, családi üdülés, távol-keleti gyógymódok és 
mozgásformák kipróbálása. 
Az élménydús nap méltó zárása volt a 330 éves Kastély Pincében megtartott 
borkóstolóval egybekötött vacsora. 
Másnap délelőtt a testvér-települési küldöttségek részt vettek az Államalapító 
Szent István Ünnepségen, melyen ünnepélyes keretek között fogadtuk a 
hazaérkező „Testvérvárosok” Nonstop Triatlon résztvevőit. 



Délután a vendégdelegációk a több száz főnyi helyi polgárral együtt szórakoztak 
a balassagyarmati és a szlovákgyarmati térség sport, folklór és egyéb művészeti 
bemutatóin és az esti táncmulatságon. 

A párbeszéd és tapasztalatcsere negyedik 
napjának témaköre a közigazgatási 
rendszerekről szólt.  Szlovákia közigazgatási 
rendszerét mutatták be a szlovák közigazgatási 
szakemberek. 
A közigazgatási, oktatási, kulturális és sport 
intézmények működtetése, fenntartása minden 
önkormányzat számára kiemelt, a település 
jövőjét meghatározó feladat, hiszen ezek az 

intézmények határozzák meg a polgárok életminőségét. A prezentációk alapján 
megállapíthatjuk, hogy ezek az értékrendek és célok a találkozón résztvevő 
országokban egyformán fontosak. Az önkormányzatok feladatai azonban a 
település nagyságához mérten eltérő nagyságrendűek. 
Délután Apátújfaluban folytatódott a bor és 
gasztro-turisztikai tapasztalatcsere. Itt, a 
Történelmi Pincében, egy másik borvidék szőlő 
és bortermelésével ismerkedtek meg, a 
szlovákgyarmati és zelovcei pincészetek borait 
kóstolták meg a tapasztalatcsere résztvevői. 
Késő éjszakába nyúlóan szakmai és baráti 
beszélgetések zajlottak. Együtt táncoltak a 
delegációk az európai slágereket is remekül játszó szlovák együttes zenéjére. 
A tapasztalatcsere ötödik napján a Városháza dísztermében a tapasztalatcsere 
résztvevői összegezték élményeiket, további együttműködési javaslatokat és 
célokat fogalmaztak meg. 
A tapasztalatcsere közös élményei és tapasztalatai alapján felmerült a 
testvérvárosi kapcsolat kialakításának gondolata Szlovákgyarmat és 
Heimenkirch között. 
 
 
 


