Partnerská spolupráca
Mestskej časti Košice – Juh s XIII. obvodom mesta
Budapešť
Spolupráca Mestskej časti Košice – Juh s partnerským XIII. obvodom hlavného mesta Maďarska Budapešť sa rozvíja od roku 2000, kedy boli položené základy partnerstva. V roku 2002 bola podpísaná
oficiálna dohoda oboch strán o partnerstve. Za roky aktívnej a úspešnej spolupráce bolo
zorganizovaných množstvo spoločných akcií v oblasti kultúry, športu, mládeže, seniorov, alebo v oblasti
odbornej spolupráce zamestnancov miestnej samosprávy; partneri mali možnosť usporiadať výstavy
obrazov a fotografií. Spoločne sme prezentovali aj obe mestské časti na medzinárodnej výstave
cestovného ruchu v Košiciach.
Cieľom spolupráce je pravidelná vzájomná výmena poznatkov, skúseností a prezentácia partnerských
mestských častí na verejnosti v oboch krajinách. Snažíme sa o sprostredkovanie vzájomného poznávania
spôsobu života našich obyvateľov, histórie, súčasnosti, spoločenských a politických podmienok života.
Veríme, že takýmto spôsobom prispievame k podpore vzájomného porozumenia oboch národov.

Podujatia, ktoré sa už niekoľko rokov tešia vzájomnej obľube:
- Seniorolympiáda – športovo-spoločenské podujatie (od r. 2002.), na ktorom sa zúčastňujú aj
partnerské mestá, s ktorými nemáme uzavreté zmluvné partnerstvá ako je Ostrava – Poruba, Osijek.
- Medzinárodný tábor vo Velence – jazykový tábor pre deti základných škôl (od r. 2003)
- Výmenné návštevy delegácií z oboch partnerských miest (každoročne)
- Výstavy umeleckých diel umelcov z partnerských mestských častí (Budapešť: roky 2006 a 2012,
Košice: roky 2008 a 2013 - výstava fotografií k 75.výročiu XIII. obvodu)
- Účasť na medzinárodných projektoch EÚ
- Výmenné návštevy klubov dôchodcov z partnerských mestských častí (každoročne)
- Výmenné návštevy a odborné konzultácie zamestnancov samosprávy
Zaujímavá a inšpirujúca pre južanských pedagógov bola návšteva riaditeliek materských a základných
škôl v XIII. obvode, ako aj výsadby stromov priateľstva (v Jarnom parčíku v MČ Košice-Juh a v parku
na námestí Béke v XIII. obvode Budapešti). V roku 2013 sme sa zapojili spoločne do projektu Budovanie

kapacít miestnej samosprávy pre efektívnu cezhraničnú spoluprácu cez Program cezhraničnej
spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013.
Partnerské vzťahy našich mestských častí sa rozvíjajú v obojstranný prospech. Nadväzujú sa kolegiálne
vzťahy a nové priateľstvá nielen medzi predstaviteľmi samosprávy oboch mestských častí, ale aj medzi
deťmi zo základných a stredných škôl, seniormi, umelcami, či ďalšími obyvateľmi – čo je cieľom tohto
partnerstva.

