
 

 
 
Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása 

A kedvezményezett neve: Ostoros Községi Önkormányzat 
A projekt címe: „Az államalapítás ünnepe határon innen és túl – Ostoros és 
Lemhény” 
A pályázat kódszáma: TTP-KP-1-2021/1-000063 
Program megvalósításának kezdete: 2021.08.19. 
Program megvalósításának befejezése: 2021.08. 22. 
Program teljes elszámolható költsége (Ft): 1.052.400,- Ft 
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %. 

 

A projekt tartalmának bemutatása 

A Magyar Kormány támogatásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. lebonyolításával 
testvértelepülési programok megvalósítására pályázott az Ostoros Községi Önkormányzat. 

Testvértelepülésünk, az Erdélyben található Lemhény községben élő barátainkat láthattuk 
vendégül nemzeti ünnepünk, az államalapítás ünnepe alkalmából tartott rendezvényünkön 
2021. augusztus 19-22. között. 

A támogatásnak köszönhetően a vendégek részére szállást, étkezést tudtunk biztosítani, míg 
a programokat az önkormányzat saját forrásból finanszírozta. 

A program Ostoros és Lemhény települések együttműködésén alapul. Projektünk alapvető 
célja a már kialakított kapcsolat elmélyítése mellett a magyar nemzeti azonosságtudat 
erősítése, egymás nemzeti értékeinek megismerése az anyaország és a határon túli magyarok 
egymáshoz kötődésének erősítése, kialakult barátságok ápolása. A két település között 2007. 
év óta élő kapcsolat egyik eleme a képviselő-testületek évenkénti találkozása, 
tapasztalatcseréje. Minden második évben Ostoros látja vendégül a lemhényi delegációt. Ez 
évben az Augusztus 20.-ai ünnepi hétvégére hívtuk barátainkat. A négynapos együttlétet 
tartalmas programokkal töltöttük meg. Az ostorosi római katolikus templom Szent István nevét 
viseli, az Augusztus 20-ai ünnepi szentmisét, kenyérszentelést a lemhényi plébános Hölgyes 
Pál Zsolt tartotta. A mise után a Szent István parkban, a székelykapunál megtartott állami 
ünnepségen, a helyi kitüntetések átadásán is részt vettek a testvértelepülésünk képviselői, a 
lemhényi polgármester, Jénáki Csongor ünnepi beszédet mondott. Szerveztünk baráti 
találkozókat, vadgasztronómia bemutatót számukra. Kulturális élményként egri 
nevezetességek (Érseki Palota, Egri Vár), valamint a Gödöllői Királyi Kastély látogatását.  

A program jó lehetőséget nyújtott arra, hogy folytassuk hagyományainkat, a két település 
közötti barátság további erősítését, hozzájárult továbbá a régóta fennálló együttműködés 
elmélyítéséhez, melynek ápolása, megőrzése közös feladatunk. 

 



 

Lemhény delegációja 

 

Ünnepi szentmise képei 

 

 



 

 

 



 

 

 



Államalapítás ünnepe  

 

 

 



 

 

 



 

Baráti találkozó képekben 

 

 



 

 

 



 

Gödöllői Kastélylátogatás 

 

 



 

 


