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A kommunikáció céljának, célcsoportjainak bemutatása (1000 karakter)*
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat küldetésének egyik megkülönböztetett
területeként, legfontosabb feladatai között tartja számon a városrész természeti-, épített-, és
kulturális örökségének ápolását, értékeink megőrzését, népszerűsítését és – lehetőség szerint –
további gyarapítását. Összetett és színes értékvédelmi tevékenységének egyik területe a jelzett
célkitűzésének megfelelő kiadványok megjelenésének támogatása. Ezek sorába tartozik
pályázatunk tárgya, a „VÍZ - TÜKÖR Díszkutak - természetes vizek - csobogók a XIII.
kerületben” című reprezentatív kötet (https://www.budapest13.hu/13kerulet/kiadvanyok/) is,
amelynek fontosabb adatai a következők:
Szöveg: Jolsvai András
Szerkesztette: Gellért Lajos
Kiadó: Sprint Kft. Ügyvezető igazgató: Machos Ferenc
ISBN: 978-615-80997-6-9
Kiadás éve: 2019
Készült Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat megbízásából
A kiadvány célcsoportja: a XIII. kerületben élő emberek, a városrész természetes és épített
értékei iránt érdeklődő hazai és külföldi polgárok, várostervező szakemberek.
A kommunikáció megbízója, gazdája, ha nem a pályázó szervezet az.*
A pályázat tárgyát képező kiadvány a pályázó Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
megbízásából készült.
A külső kommunikáció tervezésének, lebonyolításának bemutatása (5000 karakter)*
Az önkormányzat értékvédelmi tevékenysége rendkívül színes, összetett képet mutat.
• Költségvetésében jelentős forrást biztosít az értékvédelemre,
• támogatásban részesíti a városrész hagyományainak, történeti értékeinek összegyűjtésére,
dokumentálására, bemutatására, ismertetésére létrehozott, jelentős gyűjteménnyel
rendelkező és folyamatosan gyarapodó Helytörténeti Gyűjteményt (az intézmény a József
Attila Művelődési Központban működik, itt tekinthetők meg időszakos kiállításai is),
• támogatja a hagyományőrző civil szervezeteket (közülük kiemelkedik a XIII. Kerületi
Lokálpatrióták Egyesülete) és rendezvényeiket (pl. Pozsonyi Piknik, Utcazenei Fesztivál,
stb.), továbbá saját hagyományőrző rendezvényeket szervez (Szent Mihály Napi Búcsú,
XIII. Kerületi Nemzetiségek Fesztiválja, Angyalföldi Utcabál, stb.),
• pályázatokat hirdet és támogat hagyományőrző és örökségvédelmi tárgykörökben (pl.
Kassák Lajos irodalmi pályázat),
• sokoldalú támogatást biztosít a helyi médiumok (XIII. Kerületi Hírnök című, kéthetenként
megjelenő lap, TV13 helyi kábeltelevízió, https://media13.hu internetes portál)
megjelenéséhez,
szerkesztőségeik
munkájához,
valamint
saját
honlapján
(https://www.budapest13.hu/) is jelentős felületet biztosít a helyi értékek bemutatásához,
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• a városrész értékeit bemutató, népszerűsítő kiadványokat jelentet meg, illetve ilyen

kiadványok megvalósításához támogatást biztosít (felsorolásuk és rövid ismertetésük
megtalálható az önkormányzat honlapján (budapest13.hu/13kerulet/kiadvanyok/).
Mint a jelzett, az önkormányzati honlap „kiadványok” rovatában megtekinthető kötetek
témaválasztása mutatja, az önkormányzat a helyi értékek ápolása, bemutatása tekintetében a
városrész egészét átfogó monográfiák mellett (mint pl. az elmúlt napokban immár az 5.
bővített kiadásban napvilágot látott „A XIII. kerület – kezdetektől napjainkig” című kötet),
tematikus tárgyú kiadványok megjelentetését is támogatja. Ilyenek voltak pl. a „Festők és a
XIII. kerület, 1890-2017” ; a „Budapest XIII. kerület védett építészeti értékei”; a „Látta-e már
a XIII. kerületet éjjel?” stb. című könyvek, és ebbe a sorba illeszkedik pályázatunk tárgya, a
„VÍZ - TÜKÖR” című kötet is.
Dr. Tóth József polgármester a könyvhöz írott előszavában – egyebek mellett – a
következőket ajánlja a könyvet forgató közönség figyelmébe, egyúttal megindokolva a kötet
témaválasztását is:
„Csaknem minden évben átadunk egy-egy szökőkutat, csobogót. Vízfelületeink, párakútjaink
mellett kellemesebb a pihenés, a közérzet is javul. Sokszínűek az alkotások: égbetörőek és
finoman gyöngyözőek, egyszerűek és sok színben pompázóak. Természetes vizünk, a Duna
összeköti Angyalföldet, Vizafogót, Újlipótvárost és a Népszigetet. Kerületünkben torkollik a
Dunába a Rákos-patak, legszebb szakasza hozzánk tartozik. Nincs még egy olyan városrész
Budapesten, ahol ennyi szökőkút, csobogó lenne. A VÍZ – TÜKÖR című albumunkban sorra
vesszük ezeket – a teljes körűségre törekedve a főváros és a magánbefektetők tulajdonában
lévőket is –, és a természetes vizeinket sem hagyjuk ki.” A polgármester ajánlásában
végezetül ezt írja: „Keresse fel Ön is a kiadvány helyszíneit, és élvezze a vizek környezetének
frissítő, élénkítő vagy nyugtató hatását!”
A kötet szerzője, Jolsvai András a gazdag képanyag mellé írott, irodalmi igényű karcolatainak
bevezetőjében a könyv témaválasztása kapcsán nem feledkezik meg a környezettudatos
életmód népszerűsítéséről, a víznek az emberi életben játszott, meghatározó szerepéről,
jelentőségéről sem. Shakespeare sorait idézi:
„Az vagy nekem – írja a szerelmes költő, s máris írja a hasonlatot –: mint testnek a kenyér, s
tavaszi zápor fűszere a földnek. Ennél már nincsen feljebb, ez tovább nem fokozható, ez a
szerelmi szenvedély csimborasszója. A víz mindent visz.”
Fontos, hogy a kötetben a természetes vizek, mint a Duna és a Rákos patak kerületi szakasza
mellett bemutatott szökőkutak és csobogók nem csak mint épített vízforrások és rekreációs
helyek érdemelnek figyelmet, hanem művészeti értékük is számottevő. A Debreceni parkban
látható szökőkút fontos alkotó eleme, Kisfaludi Strobl Zsigmond „Kis makrancos” című
szobra, vagy Minya Mária szobrászművész Fiastyúk utcai-, illetve a Gyöngyösi sétányon
található szökőkút alkotásai, Vedres Márk különös hangulatú installációja önmagukban is
jelentős értéket képviselnek.
Említésre méltó a könyv szerkesztőjének személye. Gellért Lajos, a közelmúltban történt
nyugállományba vonulását megelőzően negyedszázadon át vezette a polgármesteri hivatal
Sajtó-, és nemzetközi csoportját, számtalan helyi kiadvány szerkesztője, gondozója, a
városrész helytörténetének kutatója, önzetlen és elkötelezett lokálpatrióta. A „VÍZ –TÜKÖR”
című kötet ötlete is tőle származik. Javaslatát az önkormányzat vezetése a 2019. évi Sajtó- és
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kommunikációs terv részeként fogadta el, a könyv megvalósításának felelőse, egyúttal a
szerkesztői feladatok címzettje Gellért Lajos lett, aki sikerrel tett eleget feladatának, a könyv a
polgármester és a szerző előszavának, valamint tartalmi összegzésének angol nyelvű
fordításával határidőre megjelent.
A kommunikáció pénzügyi forrás és költségstruktúrájának bemutatása (2000
karakter)*
A kiadvány megjelentetésével kapcsolatos költséget ( 1000 darab) a polgármesteri hivatal
Sajtó-, és nemzetközi csoportja a hivatal 2019. évi Sajtó-, és kommunikációs tervében
szerepeltette, a javaslatot az önkormányzat vezetése jóváhagyta. A kiadás költségvetése a
következőképpen alakult:
• Szerzői díjak (külső munkatársak: szerző, fotósok, tipográfiai terv, tördelés): 350 000,Ft.
• A kötet szerkesztése munkaköri feladatként, külön díjazás nélkül történt.
• Nyomdaszámla: 2 300 000,-Ft.
• A könyv népszerűsítésével kapcsolatban nem merült fel külön költség, mivel azt a
helyi média szerkesztőségei, illetve az önkormányzat honlapjának szerkesztője
szakirányú feladataik részeként végezték el.
• A kötet előállítási költségeinek egy része a fizetős példányok forgalmazása során
megtérül majd, azonban a kiadvány nonprofit céllal született, az önkormányzat a
könyv kiadásánál nem tervezett pozitív pénzügyi mérleget.
A kommunikáció céljai elérésének, eredményességének bemutatása (2000 karakter)*
A VÍZ – TÜKÖR című reprezentatív, 104 oldalas, keménytábla kötésű, irodalmi igényű
szöveget, és a XIII. kerület területén található természetes vizeket, szökőkutakat-díszkutakat
és csobogókat gazdag képanyaggal bemutató illusztrációkat tartalmazó kötetet az
önkormányzat 2019 decemberében, az Újlipótvárosi Klub Galériában mutatta be a
meghívottakból, a kerület lakosaiból, valamint a helyi média munkatársaiból álló
közönségnek. A TV13 interjút készített a könyv szerzőjével Jolsvai Andrással, amit a
kábeltelevízió többször is sugárzott Magazinműsorában (Az első sugárzás időpontja 2019.
december 16-án volt, az adás linkjét a dokumentáció „További információk” fejezete
tartalmazza). A könyv megjelenéséről hírt adott az önkormányzat honlapja, a XIII. Kerületi
Hírnök, és a media13.hu honlap. Az érdeklődők a könyvet letölthetik az önkormányzat
honlapjáról, megtekinthetik a XIII. Kerületi Helytörténeti Gyűjteménynél a József Attila
Művelődési Központban, a kiadvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján
megvásárolható 2780 forintért. A megjelenés óta eltelt hónapokban több mint száz példány
talált vásárlóra, ami a kiadvány jellegét tekintve érdemleges érdeklődést bizonyít. A könyvet
az önkormányzat felhasználja a testvérvárosi kapcsolatok ápolása, hazai és külföldi vendégek
fogadása, ajándékozása, illetve elismerésekkel kapcsolatos jutalmazások (pl. Jó tanuló, jó
sportoló, A XIII. Kerület ifjú Művésze, A virágos kerületért, stb.) alkalmával. Mindez
hozzájárul a kerület értékeinek mind szélesebb körben történő megismertetéséhez,
népszerűsítéséhez, az itt élő emberek lokálpatriotizmusának további erősítéséhez.
A VÍZ – TÜKÖR című kötet tovább gyarapította a városrész értékeit bemutató önálló,
specifikus témaválasztású monográfiák sorát, és a civil szervezetektől, hazai és külföldi
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vendégeinktől, valamint a lakosságtól érkezett visszajelzések szerint a közönség elismerően és
szeretettel fogadta azt.
További információk (2000 karakter)
• „VÍZ - TÜKÖR Díszkutak - természetes vizek - csobogók a XIII. kerületben” című
könyv Pdf formátumban letölthető az önkormányzat honlapjáról:
https://www.budapest13.hu/wp-content/uploads/2019/09/VIZ-TUKOR.pdf
• A kerületi kiadványok bemutatása - közöttük a pályázat tárgyát képező kötettel - a
következő címen tekinthető meg:
https://www.budapest13.hu/13kerulet/kiadvanyok/
• A könyv megjelenéséről szóló tudósítás az önkormányzati honlapon is olvasható volt,
a következő címen:
https://www.budapest13.hu/2019/12/14/harom-uj-konyv-keruletrol-nem-csakkeruletieknek/
• A TV13 helyi kábeltelevízió 2019. december 16-i Magazin című műsora, amely az
Újlipótvárosi Klub Galériában a könyv bemutatása alkalmából készült, a következő
címen tekinthető meg:
http://media13.hu/tv13-191216-magazin.html

