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kategória
Az érintett város, település:
Budapest XIII. Kerület
Dunán innen Dunán túl
A stratégiai és programterv céljának bemutatása (1000 karakter)*
Budapest Főváros XIII. kerülete rendkívül gazdag olyan építészeti, kulturális, sportolási és
rekreációs értékekben, intézményekben és természeti adottságokban, amelyek a főváros egyik
kiemelt turisztikai célpontjává tették. Mivel nevezetességeink, értékeink kedvelt célpontjai a
hazai és a nemzetközi turizmusnak is, az önkormányzat feladatának tekinti a kerület jó
hírének országhatáron belüli és országhatáron túli öregbítését, értékeink népszerűsítését.
Felismerve a testvérvárosi kapcsolatokban rejlő indirekt marketing lehetőségét, az elmúlt
évben olyan programsorozat megvalósítására törekedett - Kerületi Napok rendezvénysorozat;
Idősek olimpiája; Testvárosaink jubileumi kiállításai; Testvérvárosi emlékkő avatás,
közterület elnevezések; diák-, nyugdíjas találkozók -, amelynek segítségével a kerület
testvérvárosainak lakói a sikeres rendezvények keretében, illetve a programokban résztvevők
által sok információhoz juthattak a XIII. kerületről, értékeiről, szépségeiről.
A program megbízója, gazdája, ha nem a pályázó szervezet az.*
A program az önkormányzat és testvérvárosainak önkormányzati intézményei révén valósult
meg, a program gazdái: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat és testvérvárosainak
(Bécs – Floridsdorf, Varsó – Ochota, Kassa – Délváros, Eszék, Szováta) önkormányzatai.
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A stratégiai és programterv tervezésének, megvalósításának bemutatása (5000
karakter)*
A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat megalakulása óta törekszik nemzetközi
kapcsolatrendszer kiépítésére, melynek egyik legfontosabb pillére a testvér-, és partnervárosi
együttműködés, a kapcsolatok kölcsönös ápolása. Legjelentősebb területei a kultúra, az
oktatás, a sport, a gazdaságfejlesztés, az idegenforgalom, az önkormányzati feladatok közül
pedig a településfejlesztés, a szociálpolitika és a közigazgatás korszerűsítése. A nemzetközi
kapcsolatok ápolása az önkormányzat rövid-, közép-, és hosszú távú stratégiai tervében
kiemelt feladatként jelenik meg, amely megfelelő szervezeti keretek meglétét, folyamatos
kapcsolattartást és rendszeres hivatalos találkozókon túl a lakosságot megszólító közvetlen
programok szervezését feltételezi. A lakosság széles körű bevonása valódi tartalommal tölti
meg a testvérvárosi kapcsolatot, és elősegíti egymás jobb megismerését, a különböző
országokban, különböző kulturális és nyelvi környezetben élő emberek közötti megértést.
Ennek jegyében kezdtünk neki a 2019. évi testvérvárosi programterv, ezen belül a szépkorúak
számára Kassán szervezett testvérvárosi olimpián való közreműködés és aktív részvétel
előkészítésének, a rendezvényen a kerületünk bemutatását segítő tudatos desztinációmarketing kidolgozásának.
A testvérvárosok közös szervezésében megvalósítandó sportrendezvény céljának megfelelően
„a résztvevők ne az eredményért, hanem a kultúra és az egészség érdekében vetélkedjenek
egymással” nem a kerület senior élsportolóit kértük fel a részvételre, hanem a hatvan évüket
betöltött, amatőr, sportos életvitelt folytató nyugdíjasok jelentkezését vártuk. A részvételi
lehetőségre a XIII. Kerületi Szolgáltató Központ munkatársai nyugdíjas klubokban,
szórólapokon, az önkormányzat honlapján, a TV13 és a XIII. Kerületi Hírnök című kéthetilap
segítségével hívták fel a kerületben élő, közel harmincezer nyugdíjas figyelmét. A jelentkezők
háziversenyeken készültek a nemzetközi megmérettetésre, a XIII. kerületet a selejtezőkön
első helyezést elért 60 év feletti versenyzők petangue, tenisz, asztalitenisz, darts, és úszás
sportágakban kerültek a hazai csapatba. A rendezvény előtti utolsó két hétben a szakmai
felkészítők a csapatépítésre helyezték a hangsúlyt. A szervező bizottságot képviselő delegáció
tagjai (alpolgármester asszony, szociális és egészségügyi munkatársak, sportszakemberek,
tolmácsok) a „versenyzők” sport és a kerületi kötődéséről szóló előadás anyagán túl,
elkészítettek egy,
• a XIII. kerület értékeiről, a városrész nevezetességeiről szóló kisfilmet, és
• összeállítottak a rendezvényen versenyző idős sportolók és a viadalokat megtekintő
közönség részére a kerület történetét, értékeit bemutató, a kerület népszerűsítését
szolgáló tájékoztató, szóróanyagot.
Az eseményre készült filmet és a városrészt népszerűsítő tájékoztató kiadványt a kiutazó
csapat, az idős sportolók és kísérőik felkészítésének folyamatában felhasználtuk.
Tudatosítottuk a csapat tagjaiban, hogy a nemzetközi részvétellel megrendezett esemény az
annak keretéül szolgáló sportrendezvények mellett kitűnő alkalmat biztosít arra, hogy a lehető
legszélesebb körben bemutathassuk kerületünket, felhívhassuk a testvérvárosok és a közönség
figyelmét Budapest Főváros XIII. Kerület történeti, kulturális, épített és természeti értékeire,
tájékoztatást adhassunk az önkormányzat küldetéséről, a városrészben élő emberek
életminőségének folyamatos javítása, a komplex városfejlesztési tevékenység minőségének
emelése érdekében kifejtett munkájáról, annak eredményeiről és további célkitűzéseiről.
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Önkormányzatunk elkötelezett a bevált, jó gyakorlatok eredményeinek átadásában, a
folyamatos tapasztalatcsere fejlesztésében, területeinek bővítésében: nem titkolt célunk volt,
hogy az Idősek olimpiájának nemzetközi eseményét is amennyire lehetséges, ennek a célnak a
szolgálatába állítsuk.
Az Idősek olimpiájára történő kiutazás előtt – a 2019. évi Kerületi Napok rendezvény sorozat
keretén belül – a testvérvárosokról kerületi közterületek elnevezésére került sor. Az ünnepi
keretek között megtartott névadó rendezvényeken a testvérvárosok önkormányzatainak
vezetőin kívül részt vettek a verseny kerületi delegáltjai is. Így személyes kapcsolatok
kiépítésére kerülhetett sor, ami a csapattagok Kassa – délvárosi utazása során jól
gyümölcsöztethető volt.
A 2019. július 1-3. között, Kassa – Délvárosban megrendezésre került Idősek olimpiáján
kerületünk csapata szép eredményt ért el: a testvérvárosok csapatversenyében a dobogó
második fokán végeztek, második helyezést értek el. A csapat tagjai a versenyeket megelőző
fogadáson történt bemutatkozás alkalmával, a verseny nemzetközi résztvevőivel történt
kötetlen programok során, és az eredményhirdetést követő záró rendezvényen bemutathatták
és népszerűsíthették Budapest Főváros XIII. Kerületet bemutató filmünket, és széles körben
terjeszthették az eseményre készített tájékoztató anyagunkat.
A program arculattervezése és eredményeinek bemutatása (2000 karakter)
Kitűnő hangulat, tökéletes időjárás és frappáns szervezés – így foglalható össze pár szóban a
18. „senior” olimpia, a XIII. kerület testvérvárosai csapatainak részvételével, Kassa –
Délvárosban 2019. július 1-3. között megrendezett Idősek olimpiájának története. Az
eseményen, amelyet Jaroslav Hlinka polgármester nyitott meg, öt település tíz csapatának
közel kétszáz résztvevője remek hangulatú viadalokon, petangue, darts, asztalitenisz, tenisz és
úszás sportágakban mérte össze tudását, fizikai állóképességét. tudását.
A kiutazó magyar csapat formaruháját, amelyet Budapest Főváros XIII. Kerületi
Önkormányzat biztosított a versenyzők és kísérőik számára, a kerület színei: a piros és kék
szín alkalmazása, valamint a felsőruházaton látható kerületi címer tette egyedivé és könnyen
felismerhetővé.
A kerület színei és címere jelentek meg a városrészt bemutató, értékeit népszerűsítő, az
önkormányzat eredményeiről és célkitűzéseiről szóló film bevezető képsoraiban, és az
alkalomra készült tájékoztató kiadványon, továbbá a piros és a kék szín, valamint a címer
dominált a házigazdák, és az eseményen résztvevő többi testvérváros delegáltjainak készített
és átadott ajándéktárgyak csomagolásán is.
Csapatunk az esemény különböző állomásain, versenyszámainak helyszínein szerepeltette a
kerület zászlajának kicsinyített másolatait, valamint a nyitó és záró rendezvényen az
önkormányzatot népszerűsítő roll-up molinót, ami a formaruhát viselő csapattagok és kísérőik
mellett egyértelművé tette az összetartozást, a hangsúlyos megjelenést, és a XIII. kerület
képviseletét. A vendéglátóktól és a többi csapattól érkezett visszajelzések alapján
megállapítható volt, hogy filmünk, tájékoztató anyagunk, valamint csapatunk egységes, jól
megtervezett megjelenése jó benyomást keltett, és elismerést váltott ki az Idősek olimpiája
2019. évi rendezvényének nemzetközi résztvevőiből és a publikum tagjaiból.
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A program céljai elérésének, eredményességének bemutatása (2000 karakter)*
Az Idősek olimpiája program megerősítette a résztvevő városok azon korábbi nyilatkozatát,
hogy társulásuk a városmarketing sajátos „image” kiépítésének eszköze: európai
perspektívájú tevékenység, egymás jobb megismerése, problémáik összevetése, gazdasági
együttműködés, szakmai tapasztalatcsere és baráti kapcsolataik mind szélesebb körű
fejlesztése céljából. A rendezvény révén ismét megerősítést nyert, hogy a kulturális és
sportesemények a leginkább alkalmasak a
nagy múltra visszatekintő testvérvárosi
kapcsolatok elmélyítésére, hiszen a városrészek önkormányzatai mellett a lakosság nagy
részéhez szólnak, és közvetítenek értékeket.
A rendezvényhez kapcsolódó különböző eseményeken (a nyitó-, és záró rendezvényen, a
különböző sportágakban megrendezett versenyek, és a versenynapokat követő kötetlen
összejövetelek során) célkitűzésünknek megfelelően tudtuk népszerűsíteni értékeinket,
amihez nagyon jó szolgálatot tettek az alkalomra készült film, és tájékoztató anyag. A
résztvevő idős sportolók között országhatárokon átívelő, személyes kapcsolatok teremtődtek,
amelyek egy része a mai napig élőnek, gyümölcsözőnek bizonyult. A közreműködők
tapasztalatai alapján a testvérvárosok megjelent képviselői, sportolói nagy érdeklődést
tanúsítottak Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzatának munkája, eredményei, és a
városrészben élő emberekért végzett tevékenységének további célkitűzései iránt. Különösen
elismerésre méltónak találták a környezetvédelem területén elért eredményeinket (100 lakásos
passzívház, passzív óvoda, intelligens irodaépületek, stb.), valamint a szociális és
egészségügyi területen bizonyított teljesítményt (idősekről való gondoskodás, idősek
klubhálózata, Gondozóház, egészségügyi szűrőprogramok, CT és MR Diagnosztikai Központ,
egynapos sebészet, stb.).
Mindent egybevetve a program végrehajtását az önkormányzat vezetése a terveknek
megfelelőnek, eredményesnek, és folytatásra méltónak minősítette.
További információk (2000 karakter)
A pályázatban bemutatott Idősek olimpiája egy csaknem két évtizeddel ezelőtt megkezdett
program-sorozat 18. állomása volt, amely a továbbiakban is folytatódni fog. Az esemény
2020. évi megrendezését megakadályozta ugyan a pandémia, a világméretű (SARS-CoV-2)
koronavírus járvány következtében bevezetett veszélyhelyzet, de bizonyos, hogy 2021. évben
a program elé már semmi sem gördíthet akadályt. Önkormányzatunk feltett szándéka, hogy
változatlanul aktív közreműködői, szervezői és résztvevői leszünk a testvérvárosainkkal
kialakított, nagy hagyományokra visszatekintő kapcsolattartásnak, amelynek keretében jól
tudjuk majd értékesíteni és fejleszteni a 2019. évi Kassa – délvárosi Idősek olimpiájával
kapcsolatos városmarketing tapasztalatainkat.
1. A XIII. Kerületi Hírnök felhívása a versenyre történő jelentkezésre a következő linken
érhető el:
http://media13.hu/hirnok/hirnok_2019_11.pdf
2. Az önkormányzat lapjának beszámolója az eseményről:
http://media13.hu/hirnok/hirnok_2019_13.pdf és
http://media13.hu/hirnok/hirnok_2019_15.pdf

