PROGRAM SPOLUPRÁCE NA ROK 2016
V roku 2015 spolupráca MČ Košice – Juh a XIII. obvodu Budapešti úspešne napredovala
a rozvíjala sa. V doterajšom trende spolupráce by sme radi pokračovali aj v roku 2016. Pripájame
sa k myšlienke našich maďarských partnerov: organizovať viac spoločných programov, akcií a
zapojiť do spolupráce viac organizácií či fyzických a právnických osôb.
Návrh programu spolupráce na rok 2016 od partnerského XIII. obvodu Budapešti:
-

pozvanie na oslavy Dní XIII. obvodu v dňoch 31.mája – 1.júna 2016 pre delegáciu vedenú
starostom mestskej časti

-

ozvanie na medzinárodný jazykový tábor pri jazere Velence v máji – júni 2016. Návrh
maďarskej strany je dať príležitosť študentom a pedagógom z inej školy z MČ Košice Juh. V súlade s tým sme oslovili vedenie Základnej školy na Požiarnickej ulici v našej
mestskej časti. Myšlienku zúčastniť sa tábora s radosťou prijali a súhlasili.

-

Dôchodcovia by tiež radi pokračovali v spolupráci v roku 2016. Pozvanie je pre dôchodcov
z MČ Košice – Juh na návštevu klubov dôchodcov XIII. obvodu Budapešti v októbri 2016

-

Zo strany maďarských kolegov je ponuka výmeny znalostí a skúseností pre odbornú
delegáciu vedúcich zamestnancov, resp. odborných zamestnancov mestskej časti vedených
pani prednostkou miestneho úradu. Naposledy navštívili vedúci zamestnanci MÚ v rámci
výmeny skúsenosti samosprávu XIII. obvodu v roku 2011. Navrhujeme, aby sa návšteva
uskutočnila niekedy v priebehu septembra - októbra 2016.

-

Účasť na spoločných projektoch vyhlásených EÚ, ktoré budú zamerané na oblasti
samosprávy, podľa možností a výziev

-

Sme radi, že sa nám podarilo po niekoľkých jednaniach sprostredkovať účasť našej
materskej školy s maďarským vyučovacím jazykom na Žižkovej ulici v Košiciach – MČ
Juh na pedagogickej konferencii v Budapešti na dni 25.-27. februára 2016.
Návrh programu spolupráce na rok 2016 zo strany MČ Košice – Juh:

-

Pozvanie pre starostu Dr. Józsefa Tótha a ním vedenú delegáciu z XIII. obvodu na
návštevu Košíc v máji 2016 v rámci programu osláv Dňa mesta Košice

-

V rámci osláv Dňa mesta Košice sa uskutoční v našej mestskej časti opätovne podujatie
„Šport troch generácií“. Mesto Košice sa stalo v tomto roku držiteľom titulu „Európske
mesto športu“, preto sa bude toto podujatie niesť aj v znamení tohto titulu. Pozvanie je pre
športovcov troch generácií z XIII. obvodu.

-

Olympiádu seniorov v roku 2016 usporiada naša mestská časť. Tentokrát bude
v slávnostnejšom duchu, lebo, ako sme už spomínali – Košice sú držiteľom titulu
„Európske mesto športu“. Športovcov - seniorov z XIII. obvodu a ich sprievodnú delegáciu
srdečne na olympiádu pozývame, termín podujatia predbežne plánujeme na jún 2016.

Veríme, že počas roka 2016 sa uskutočnia aj ďalšie spoločné akcie. Ešte raz ďakujeme za
návrhy spolupráce a veríme, že vzájomné dobré vzťahy sa budú naďalej úspešne rozvíjať.
Košice, 25.2.2016
JUDr. Júlia Pavčíková, odd.OPaM

