Program spolupráce so samosprávou partnerského XIII. obvodu Budapešti na rok 2018
V roku 2017 úspešne pokračovala spolupráca MČ Košice – Juh a XIII. obvodu Budapešti,
v rámci stále napredujúcich obojstranných vzťahov. Na úspechy z roku 2017 by sme radi
nadviazali aj v roku 2018 a pokračovali v tomto trende spolupráce.
Návrh programov zo strany XIII. obvodu Budapešti na rok 2018:
- Starosta XIII. obvodu Dr. József Tóth pozval na oslavy Dní XIII. obvodu v Budapešti
v dňoch 31. mája – 1. júna 2017 delegáciu z MČ Košice – Juh.
- Opätovne sme dostali od maďarských partnerov pozvanie na medzinárodný jazykový tábor
pri jazere Velence. Tento rok sme oslovili opäť ďalšiu základnú školu v našej mestskej
časti, aby sme poskytli možnosť zúčastniť sa tábora čo najväčšiemu počtu mladých ľudí.
Oslovili sme vedenie Základnej školy na Užhorodskej ulici.
- Dostali sme aj pozvanie na odbornú pedagogickú konferenciu pre pedagógov materských
škôl, v maďarskom jazyku. Oslovili sme opätovne vedenie materskej školy s maďarským
vyučovacím jazykom v našej mestskej časti, aby sa zúčastnili tejto konferencie v Budapešti
v dňoch 27.2. -28.2. 2018. Konferencie sa zúčastnila jedna pedagogička z tejto MŠ.
- Maďarská strana nám ponúkla možnosť z príležitosti osláv 80. výročia samostatnosti XIII.
obvodu, aby sme vybrali niekoľkých účastníkov z našej mestskej časti na krátky poznávací
pobyt v Budapešti, v rámci ktorého by sa oboznámili so samotným XIII. obvodom,
fungovaním samosprávy a organizácií patriacich pod samosprávu. Predpokladáme termín
na jeseň 2018.
- Naši maďarskí partneri podali za podpory partnerských miest a mestských častí, teda aj
našej MČ, prihlášku do projektu EÚ, v rámci programu: Európa pre občanov,
podprogramu: Sieť miest. Projekt je zameraný na oblasť spolupráce samospráv, pričom
v ňom pôjde o vzájomné spoznávanie kultúrnych, voľnočasových a športových aktivít
medzi zúčastnenými partnermi priamo v lokalitách účastníkov projektu, v priebehu mája
2018 až augusta 2019. Veríme, že sa podarí získať podporu EÚ pre tento spoločný projekt.
- V r.2018 organizuje tradičnú Medzinárodnú olympiádu seniorov partnerský XIII. obvod
v Budapešti, a to v auguste 2018. Na podujatie sme dostali pozvanie, ktoré radi naši
seniorskí športovci prijmú.
-

Spoločné podujatia dôchodcov sa tešia veľkej obľube na oboch stranách. Dôchodcovia
z oboch partnerských mestských častí by radi pokračovali v spolupráci v roku 2018.
V tomto roku by sa malo stretnutie dôchodcov uskutočniť v XIII. obvode.
Vyberáme niektoré návrhy programov zo strany MČ Košice –Juh na rok 2018:
- Pozvanie starostu Dr. Józsefa Tótha a delegácie pod jeho vedením v máji 2018 do Košíc,
v rámci programu osláv Dňa mesta Košice.
- Radi by sme pozvali športovcov troch generácií z XIII. obvodu Budapešti na akciu „Šport
troch generácií“.

Veríme, že v roku 2018 sa uskutočnia aj ďalšie spoločné akcie a naše vzájomné dobré vzťahy
sa budú takýmito formami naďalej úspešne rozvíjať, aj po pätnástich rokoch spolupráce.
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