
     
 

Ostroleka partnertalálkozó. 

Delegációnk, testvértelepülésünk meghívására 2011. május 26-án érkezett meg 
Ostroleka-ba. Aznap este találkoztunk a város vezetőivel és az ünnepre érkező 
vendégekkel.  
Másnap a város tűzoltóinak szervezett ünnepségeken vettünk részt, ahol 
delegációnk tagjaként a balassagyarmati tűzoltó parancsnok is jelen volt. 
A reggel a tűzoltóknak szervezett istentisztelettel indult, majd a vendégek a 
városházára vonultak, ahol a város vezetői ismertették a 
találkozó programjait, és a vendégek is bemutatkoztak. 
Egy rövid városnézés után a tűzoltók ünnepi 
állományülésén vettünk részt, majd bemutatták 
épületüket, felszereléseiket, és működésüket. Az 
ünnepség díszebéddel zárult. 
Késő délután a városi sportcsarnokban egy nagyszabású 
kick-box versenyt tekintettünk meg. A vacsora a városhoz közeli falusi 
turizmust bemutató étterem és szállóhelyen volt, ahol bemutatták e 
tevékenységüket. 

Május 28-án, szombaton a várossal ismerkedtünk. 
Megnéztük a nemrég átadott uszodát, és annak 
speciális gépészetét. Látogatást tettünk az épülő ipari 
parkban, majd a város sport intézményeit, tekintettük 
meg. Bemutatták a pályázati pénzből felújított 
játszótereket. Végül delegációnk a város felújított 
szennyvíz tisztítóját, majd vízmű szolgáltatóját 

tekintette meg. 
Délután a városban vendégszereplő Lengyel „Honvéd Művészegyüttes” 
fergeteges műsorát láthattuk. A műsor után egy régi kolostor szolgált 
helyszínéül annak a csatának a bemutatására, amit évek 
óta megrendeznek a városban. A csata Ostroleka 
múltjának nevezetes, dicső napja. Itt vívta meg 
sikeresen harcát és védte meg a várost Józef Bem 
vezetésével a lengyel hadsereg, meghátrálásra 
készttetve a francia csapatot. A látványos rendezvény 
után, a város melletti folyó a Narev partján, a csatában 
résztvevő katonai hagyományokat ápoló csoportok sátras táborhelyén zárult a 
nap, a helynek megfelelő svédasztalos fogadással. 



Delegációnk május 29-én vasárnap délelőtt a vendéglátók búcsúztatása után 
indult haza. 

Ostroleka-i látogatás programjai: 
2011. május 26. : 
 A delegáció megérkezés, vacsora a vendéglátókkal és a 

meghívott vendégekkel. 
2011. május 27. : 
 Mise a tűzoltók részére. 
 Delegációk találkozója a polgármesteri hivatalban a város 

vezetőivel.  
 Tűzoltók ünnepi állománygyűlése.  
 Kick-box verseny a sportcsarnokban. 
 Vacsora a falusi turizmus vendéglátóhelyen. 
2011. május 28. : 
 Városi fejlesztések megtekintése; uszoda, ipari park, játszóterek, 

sportintézmények, szenyvíztisztító. 
 Lengyel Állami Katonai Művészegyüttes bemutatója. 
 Történelmi csata bemutatója. 
 Tábori fogadás a csata résztvevőivel. 
2011. május 29. : 
 Hazautazás 

   

   

   


