Melléklet

Tájékoztató Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi
nemzetközi kapcsolatairól
I.

Külföldi kiküldetések:

1. 2019. 01. 04. Nagyvárad, Románia
A dr. Papp Csaba tanácsnok által vezetett delegáció projektmegbeszélésen vett részt az
INTERREG V-A Románia- Magyarország Program, ROHU343 CBC Incubator és ROHU344
EduCultCentre, a 2019. február 28-i határidővel Full Application szakaszra benyújtandó
pályázat műszaki dokumentációjához szükséges anyagokkal kapcsolatban.
Résztvevők: dr. Papp Csaba tanácsnok, dr. Varga Anett irodavezető-helyettes, Ács Judit
gazdaságfejlesztési referens, Benke Eszter tanácsnoki referens
2. 2019. 01. 10. Nagyvárad, Románia
Szentei Tamás a Kulturális Osztály vezetője a Magyar Kultúra Napjával kapcsolatos
sajtótájékoztatóra látogatott Nagyváradra. 2019-ben is közösen és több napon át ünnepeltük a
magyar kultúrát a két Bihar és a két Hajdú-Bihar megyei városban, azaz Nagyváradon,
Margittán, Debrecenben és Berettyóújfaluban. Az ünnepi rendezvényekről – ki-ki a saját
városáról – Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere, Szentei Tamás, a Debreceni
Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályának vezetője, Demián Zsolt, a margittai RMDSZkörzet vezetője és Szabó Ödön parlamenti képviselő, a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnöke
tájékoztatott közös sajtótájékoztatón Nagyváradon.
Résztvevő: Szentei Tamás osztályvezető
3. 2019. 01. 11. Nagyvárad, Románia
A dr. Papp Csaba tanácsnok által vezetett delegáció projektmegbeszélésen vett részt az
INTERREG V-A Románia- Magyarország Program, ROHU343 CBC Incubator és ROHU344
EduCultCentre, a 2019. február 28-i határidővel Full Application szakaszra benyújtandó
pályázat költségvetése összeállításával kapcsolatban, továbbá bemutatásra került a január 4-i
projektmegbeszélésen egyeztetett műszaki dokumentáció.
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Résztvevők: dr. Papp Csaba tanácsnok, dr. Varga Anett irodavezető-helyettes, Ács Judit
gazdaságfejlesztési referens, Benke Eszter tanácsnoki referens
4. 2019. 01. 17. Nagyvárad, Románia
Debrecen és Nagyvárad közösen emlékezett meg a száz éve meghalt Ady Endréről. Az
évforduló emlékévének jegyében közös programokat rendezett a két város, mely programok
előkészítéséhez kapcsolódóan látogatott Machlik Ádám referens Nagyváradra. Az ünnepi
programsorozat megszervezésében részt vett a Nagyváradi Állami Filharmónia, a Szigligeti
Színház, a Várad folyóirat és az Ady Endre Líceum, valamint a Méliusz Juhász Péter Könyvtár,
a Déri Múzeum és a Debreceni Református Kollégium Múzeuma.
Résztvevő: Machlik Ádám kulturális referens
5. 2019. 01. 22. Nagyvárad, Románia
Dr. Papp Csaba tanácsnok a nagyváradi Szigligeti Színház Magyar Kultúra Napja alkalmából
rendezett gáláján vett részt.
Résztvevő: dr. Papp Csaba tanácsnok
6. 2019. 01. 22. Nagyvárad, Románia
Projektmegbeszélésen vett részt Ács Judit gazdaságfejlesztési referens és Benke Eszter
tanácsnoki referens az INTERREG V-A Románia- Magyarország Program, ROHU343 CBC
Incubator és ROHU344 EduCultCentre és a 2018. december 31-ig megtörtént pénzügyi
teljesítéseket érintő köztes jelentés elkészítésével, a projekt előrehaladása, valamint a 2019.
január 31-i határidővel lezárásra kerülő, Concept Note szakasz partneri- és projektszintű
záróbeszámolója vonatkozásában.
Résztvevők: Ács Judit gazdaságfejlesztési referens, Benke Eszter tanácsnoki referens
7. 2019. 01. 24 – 25. München, Németország
Dr. Barcsa Lajos alpolgármesterrel a Müncheni Bavarian International School-ban tettünk
látogatást, melynek célja elsősorban a tapasztalatszerzés volt. Az iskolában az International
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Baccalaureate (IB) rendszernek megfelelő oktatás folyik. Az iskola igazgatónője részletes
tájékoztatást adott az angol képzés lehetőségeiről.
Résztvevők: dr. Papp László polgármester, dr. Barcsa Lajos alpolgármester, Horváth Andrea a
Deutsches Kulturforum vezetője
8. 2019. 01. 28. Nagyvárad, Románia
Ács

Judit

gazdaságfejlesztési

referens

és

Benke

Eszter

tanácsnoki

referens

projektmegbeszélésen vett részt az INTERREG V-A Románia- Magyarország Program,
ROHU343 CBC Incubator és ROHU344 EduCultCentre, a 2019. február 28-i határidővel Full
Application szakaszra benyújtandó pályázat kötelező mellékleteinek tartalmával kapcsolatban.
Résztvevők: Ács Judit gazdaságfejlesztési referens, Benke Eszter tanácsnoki referens
9. 2019. 01. 31. Nagyvárad, Románia
Az INTERREG V-A Románia- Magyarország Program, ROHU343 CBC Incubator és
ROHU344 EduCultCentre-hez kapcsolódó projektmegbeszélésen és a 2019. február 28-i
határidővel Full Application szakaszra benyújtandó pályázathoz szükséges tervek, engedélyek
és a költségvetés témájában tartott egyeztetésen Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatától dr. Varga Anett irodavezető-helyettes, Ács Judit gazdaságfejlesztési
referens és Benke Eszter tanácsnoki referens vett részt.
Résztvevők: dr. Varga Anett irodavezető-helyettes, Ács Judit gazdaságfejlesztési referens,
Benke Eszter tanácsnoki referens
10. 2019. 03. 01. Nagyvárad, Románia
Az esemény fővédnökeként vettem részt a VII. Katolikus Jótékonysági Bálon Nagyváradon.
Résztvevő: dr. Papp László polgármester
11. 2019. 03. 21. Nagyvárad, Románia
Debrecen város képviseletében Pataki Zsuzsanna kulturális referens Nagyváradra utazott, hogy
a Nagyváradi Borbarátnők Egyesülete és a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által
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kötött szerződéssel kapcsolatban egyeztetéseket folytasson. A támogatási szerződés alapján a
Nagyváradi Borbarátnők Egyesülete bakator oltványokat vásárolt és 5000 db oltványt
adományozott az érmelléki termelőknek.
Résztvevő: Pataki Zsuzsanna kulturális referens
12. 2019. 03. 23. Bihardiószeg, Nagyvárad
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 5000 db oltványt adományozott az érmelléki
termelőknek az Érmelléki Borvidék újjászületésének segítése kapcsán a Nagyváradi
Borbarátnők Egyesületének segítségével, amely eseményen én is részt vettem. Az
adományozás fő célja az ősi szőlőfajta, a "bakator" visszatelepítése, örökítése.
Résztvevő: dr. Papp László polgármester
13. 2019. 04. 23 – 26. Peking, Kína
Az általam vezetett delegáció kétnapos látogatásra érkezett Pekingbe április 24 – 26. között.
Peking Haidian városrésze Kína egyik legjelentősebb innovációs központja, egyben 3,2 millió
lakosával a város második legnépesebb körzete. A kínai metropolisz, Haidan városrészének
polgármesterével, Dai Bianbin úrral folytattunk tárgyalásokat. A tárgyalás keretében
feltérképezésre kerültek a potenciális együttműködési területek az oktatás, innováció, turizmus
és kultúra szakterületeket érintve, valamint a jövőbeli testvérvárosi kapcsolat kialakításának
lehetősége is. A megbeszélés során meghívtam Dai Bianbin urat Debrecenbe az
együttműködési kapcsolatok elmélyítése és a megkezdett tárgyalások utókövetése céljából. Az
utazás célja a politikai kapcsolatok felvétele mellett a kínai innovációs környezet megismerése
volt, melynek keretében látogatást tettünk Kína első innovációs utcájába, megtekintettük az
ország első mesterséges intelligencia parkját, továbbá egyeztetést folytattunk a Zhongguancun
Dongsheng Innovációs Park vezetésével is. A Haidian kerületben található Zhongguancun (ZPark) innovációs park több száz helyi és nemzetközi technológiai vállalat számára biztosít
férőhelyet. A találkozók a Compass Ventures Group izraeli vállalat helyi képviseletének
közreműködésével, valamint a pekingi nagykövetség TéT szakdiplomatájának szervezésében
kerültek megvalósításra.
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Résztvevők: dr. Papp László polgármester, dr. Barcsa Lajos alpolgármester, dr. Jenei Réka
nemzetközi referens

14. 2019. 05. 02. Nagyvárad, Románia
Komolay Szabolcs alpolgármester a 28. Festum Varadinum sajtótájékoztatóján vett részt
Nagyváradon 2019. május 2-án. A beharangozó sajtótájékoztatót alpolgármester úr közösen
tartotta Koncsek Vadnai Zitával, a Varadinum Kulturális Alapítvány kuratóriumának elnökével
és Szabó Ödön parlamenti képviselővel, az RMDSZ Bihar Megyei Szervezetének ügyvezető
elnökével, kiemelve, hogy ez a rendezvénysorozat arra hivatott, hogy összefogja a magyarságot
és minden korosztályban erősítse az összetartozás tudatát. Idén nagy hangsúlyt helyeztek a
fiatalok bevonására, hiszen ők azok, akik a jövőben tovább éltethetik a Festum Varadinumot.
Résztvevő: Komolay Szabolcs alpolgármester
15. 2019. 05. 07. Nagyvárad, Románia
Komolay Szabolcs alpolgármester nyitotta meg a 27. Debreceni Tavaszi Tárlat díjazottjainak
közös kiállítását Nagyváradon. A tárlatot a Festum Varadinum keretében nyitották meg a
Körösvidéki Múzeumban.
Résztvevő: Komolay Szabolcs alpolgármester
16. 2019. 05. 10. Nagyvárad, Románia
Az V. Nagyváradi Bor-bál fővédnöke voltam, amely a Nagyváradi Botbarátnők Egyesülete és
a Külhoni Magyar Borászok Egyesülete közös szervezésében jött létre.
Résztvevő: dr. Papp László polgármester
17. 2019. 05. 19. Nagyvárad, Románia
Hagyományos gálával zárult Nagyváradon a 28. Festum Varadinum rendezvénysorozat a
Nagyváradi Szigligeti Színházban, amelyen különdíjat adtam át a sikeres Bor-bál szervezéséért
a Nagyváradi Borbarátnők Egyesület vezetőjének, Pálfi Noéminek és ünnepi beszédet
tartottam.
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Résztvevő: dr. Papp László polgármester
18. 2019. 05. 20 - 23. Brassó, Románia
Debrecen városát, mint steakholder-t, Harsányi Zsolt, az EDC vállalkozásfejlesztési
csoportvezetője képviselte az INTERREG EUROPE Program keretében megvalósuló STRING
(Strategies for Regional INnovative Food Clusters) projekt projektmenedzsmenti találkozóján.
Résztvevő: Harsányi Zsolt EDC vállalkozásfejlesztési csoportvezető
19. 2019. 05. 21. Nagyvárad, Románia
Az INTERREG V-A Románia- Magyarország Program, ROHU445 CBC Incubator és
ROHU446 EduCultCentre projekt megvalósítására kötött támogatási szerződés és mellékletei
benyújtásával kapcsolatos tájékoztatón vett részt Ács Judit gazdaságfejlesztési referens a
BRECO munkatársával.
Résztvevő: Ács Judit gazdaságfejlesztési referens
20. 2019. 05. 28 – 29. Bécs, Ausztria
Az általam vezetett delegáció kiküldetésének célja Bécs új, zöldmezős beruházással épített
városrészének (Seestadt/Aspern) városfejlesztési és üzemeltetési tevékenységei, és a projekttel
kapcsolatos főbb lépések, mérföldkövek megtekintése. A program során ellátogattunk Seestadt
Aspern városrészbe, illetve megtekintettük az Aspern Smart City Research (ASCR) épületét,
valamint egy találkozón vettünk részt az Eurocomm-PR képviselőjével.
Résztvevők: dr. Papp László polgármester, dr. Barcsa Lajos alpolgármester, Pacza Gergely
főosztályvezető, Gábor István főépítész, Póser Zoltán EDC ügyvezető, Kukai Tibor DIF
projektmenedzser, dr. Barabás László tiszteletbeli konzul
21. 2019. 05. 29. Nagyvárad, Románia
Az INTERREG V-A Románia- Magyarország Program, ROHU445 CBC Incubator és
ROHU446 EduCultCentre projekt megvalósítására kötött támogatási szerződés és mellékletei
benyújtásával kapcsolatos megbeszélésen vett részt Debrecen város részéről Ács Judit
gazdaságfejlesztési referens.
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Résztvevő: Ács Judit gazdaságfejlesztési referens
22. 2019. 06. 11 – 16. Hämeenlinna, Jyväskylä, Finnország
Debrecen város delegációja Komolay Szabolcs alpolgármester vezetésével Markku Virri finn
nagykövet meghívására érkezett Hämeenlinnaba a XIV. Finn-Magyar Testvérvárosi
Konferenciára, amelyen részt vettek Debrecen mellett Miskolc, Nyíregyháza, Esztergom,
Balatonfüred, Püspökladány és számos más magyar és finn testvérvárosok képviselői is. A
debreceni delegáció kiemelten foglalkozott az oktatás és tanulás témakörét érintő kérdésekkel,
valamint ehhez kapcsolódó workshopon és intézménylátogatáson vett részt. A látogatás
második felében a delegáció testvérvárosunkba, Jyväskylä-be utazott. Itt Komolay Szabolcs,
valamint a küldöttség tagjai megbeszéléseket folytattak Timo Koivistoval Jyväskylä
polgármesterével, Juha Suonnperä-val a városi tanács alelnökével, valamint kulturális és
urbanisztikai szakemberekkel. A megbeszélések során a felek kölcsönösen tájékoztatták
egymást a városaikat az elmúlt években érintő változásokról, illetve a tervezett fejlesztések fő
irányairól. Szó esett továbbá a már meglévő szoros kapcsolatok tovább fejlesztéséről, valamint
a jövőre 50 éves testvérvárosi kapcsolat méltó megünnepléséről.
A delegáció tagjai látogatást tettek Jyväskylä újonnan létrehozott Kangas városrészébe, ahol az
innovatív építészeti és az azzal szorosan összehangolt kulturális fejlesztések lehetőségeit
tanulmányozták.
Résztvevők: Komolay Szabolcs alpolgármester, dr. Marosi-Rácz Julianna főosztályvezető,
Heller Zsolt alpolgármesteri referens, dr. Ferenczy-Léka Dóra nemzetközi referens
23. 2019. 06. 14 – 17. Paderborn, Németország
A Debrecen és Paderborn között fennálló testvérvárosi kapcsolat negyedszázados évfordulójára
dr. Barcsa Lajos alpolgármester vezette debreceni küldöttség látogatott Padernbornba 2019.
június 15-17. között. A találkozón részt vett Michael Dreier, Padernborn polgármestere, Segner
Balázs düsseldorfi főkonzul, Izsák András berlini nagykövet-helyettes, Elmar Brok volt európai
parlamenti képviselő és Margit Keikutt, a Német-Magyar Baráti Társaság elnöke. Az
eseményen írásban is megerősítették Debrecen és Padernborn testvérvárosi kapcsolatát. A
delegáció emellett a debreceni német nyelvű oktatásról is tárgyalt. Debrecen városa kulturális
programokkal is képviseltette magát, fellépett a Debrecen Dixieland Band, a Bürkös zenekar és
a Hajdú Táncegyüttes.
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Résztvevők: dr. Barcsa Lajos alpolgármester, Omaisz István rendezvényszerevő, dr. Jenei Réka
nemzetközi referens, Erdei Nóra PR és közösségi média menedzser, Horváth Andrea, a
Deutsches Kulturforum vezetője, Pallósné Bodnár Erika, a Dózsa György Általános Iskola
igazgatója, Dr. Molnárné Szecskó Ágnes, a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium igazgatója.
24. 2019. 06. 17 – 21. Brüsszel, Belgium
Debrecen város képviseletében Kiss László Zoltán beruházási ügyintéző vett részt a „European
Sustainable Energy Week” programon Brüsszelben. A konferencián az alábbi témákban
tartottak előadásokat és üléseket: Smart Grid alkalmazások, információtovábbító rendszerek,
energiaforrások használata, energiaunió, az energiafelhasználás rétegződése, a geotermikus
energiafelhasználás technikai és finanszírozási kihívásai, a városok és az ipari ágazat
együttműködése és törekvése a zéró emisszió irányába, energiafelhasználás és tárolás.
Résztvevő: Kiss László Zoltán beruházási ügyintéző
25. 2019. 06. 19. Nagyvárad, Románia
Komolay Szabolcs alpolgármester a Szent László Napokat beharangozó sajtótájékoztatón vett
részt Nagyváradon a várban. Az eseményen bejelentették, hogy Debrecen fog bemutatkozni a
nagyváradi Szent László Napokon, amelyet június 24. és 30. között szerveztek a városban.
Résztvevők: Komolay Szabolcs alpolgármester, Heller Zsolt alpolgármesteri referens, Iván
Aurél társadalmi-kapcsolati csoportvezető
26. 2019. 06. 20. Nagyvárad, Románia
Debrecen város képviseletében Ács Judit gazdaságfejlesztési referens vett részt az INTERREG
V-A Románia- Magyarország Program, ROHU445 CBC Incubator és ROHU446
EduCultCentre projektek BRECO-hoz 2019. június 21-i határidővel benyújtott, Full
Application szakaszának megvalósítására vonatkozó támogatási szerződés mellékleteinek
véglegesítésén és aláíratásán.
Résztvevő: Ács Judit gazdaságfejlesztési referens
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27. 2019. 06. 24. Nagyvárad, Románia
Komolay Szabolcs alpolgármester vett részt a Szent László Napok ünnepélyes megnyitóján,
amely a nagyváradi Szigligeti Színházban került megrendezésre.
Résztvevők: Komolay Szabolcs alpolgármester, Heller Zsolt alpolgármesteri referens
28. 2019. 07. 09 – 11. München, Németország
Magyarország Müncheni Főkonzulátusa 2019. július 10-én rendezte meg a Sommerfest-et, azaz
a Nyárünnep nevet viselő társadalmi eseményt, amelyre Debrecen városát, mint az est
díszvendégét hívták meg. Az esten részt vettek a müncheni gazdasági, politikai, kulturális és
társadalmi élet képviselői, a bajor-magyar baráti társaság tagjai és a BMW Group debreceni
fejlesztésének vezetői. Tordai-Lejkó Gábor főkonzul, Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter mellett én is köszöntöttem a közel háromszáz meghívott vendéget. Városunk
egy sokoldalú és nagyszabású – Debrecen turisztikai és gazdasági adottságait bemutató –
kiállítás keretében mutatkozott be a Főkonzulátuson. A résztvevők nagy érdeklődést mutattak
a Debrecent ismertető gazdasági és turisztikai információk iránt. Az eseménynek köszönhetően
tovább bővült Debrecen ismertsége és kapcsolatrendszere Bajorországban.
Résztvevők: dr. Papp László polgármester, dr. Jenei Réka nemzetközi referens, dr. FerenczyLéka Dóra nemzetközi referens, Tóth-Megyesi Enikő turisztikai referens, Erdei Nóra PR és
közösségi média menedzser, Horváth Andrea, a Deutsches Kulturforum vezetője
29. 2019. 07. 22 – 24. Isztambul, Törökország
A dr. Széles Diána alpolgármester által vezetett delegáció Isztambulba látogatott 2019. június
22-24 között, ahol turisztikai célú befektetési ügyekben folytattak tárgyalásokat.
Résztvevők: dr. Széles Diána alpolgármester, Tóth – Megyesi Enikő turisztikai referens, Gábor
István főépítész, Cservák Sándor külső szakértő
30. 2019. 08. 07. Nagyvárad, Románia
Komolay Szabolcs alpolgármester a Debreceni Virágkarnevált beharangozó sajtótájékoztatón
vett részt, amelyen Debrecen – Nagyvárad, valamint a Hajdú-Bihar – Bihar megye közös
virágkocsijai is bemutatásra kerültek.
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Résztvevők:
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alpolgármester,

Iván

Aurél

társadalmi-kapcsolati

csoportvezető
31. 2019. 08. 21. Nagyvárad, Románia
Az általam vezetett delegáció Ilja Bolojan, Nagyvárad polgármestere meghívására érkezett a
városba, ahol fogadott bennünket a Városháza polgármesteri tárgyalójában. Ezt követően részt
vettünk az ünnepi koncerten, amelyet Havasi Balázs és társulata adott, az előadásnak a város
főtere adott otthont.
Résztvevők: dr. Papp László polgármester, dr. Barcsa Lajos alpolgármester, Komolay Szabolcs
alpolgármester
32. 2019. 08. 26 – 28 Lipcse, Németország
Debrecen város képviseletében Gábor István látogatott el Lipcsébe, ahová elkísérték az EDC,
valamint a DIF munkatársai is. Az utazás során látogatást tettek a BMW Werk, leipzigi
gyárában. A gyárlátogatást követően a Városházán folytattak tárgyalásokat a város
gazdaságfejlesztési irányairól, a BMW-t kiszolgáló városszerkezeti elemekről, illetve a
közlekedési rendszerek alakulásáról és terheltségéről.
Résztvevő: Gábor István főépítész
33. 2019. 09. 13 – 15. Ungvár, Ukrajna
Ungvár polgármestere, Bohdan Andrijiv meghívására Debrecen város képviseletében dr.
Mazsu János tanácsnok vett részt az ungvári „Város Napja” rendezvénysorozaton és az ehhez
kapcsolódó polgármesteri fogadáson.
Résztvevő: dr. Mazsu János tanácsnok
34. 2019. 09. 17 – 20. Magdeburg, Németország
Debrecen város képviseletében dr. Ferenczy-Léka Dóra vett részt az URBACT III. program Transfer networks – Welcoming International Talent című projekt 4. partneri találkozóján
Magdeburgban 2019. szeptember 17 – 20 között. A két napos rendezvény célja a Groningen
városában alkalmazott jó gyakorlati módszerek és módszertanok bemutatása volt az
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„Integráció” témakörében, valamint a német partnerváros nemzetköziesítés folyamatának
megismerése.
Résztvevő: dr. Ferenczy-Léka Dóra nemzetközi referens
35. 2019. 10. 01. Nagyvárad, Románia
A Partiumi Keresztény Egyetem tanévnyitó ünnepségén vettem részt Nagyváradon, ahol
köszöntőbeszédet mondtam.
Résztvevő: dr. Papp László polgármester
36. 2019. 10. 02. Nagyvárad, Románia
Zatykó Gyula, Nagyvárad polgármesterének tanácsosa felkérésére dr. Mazsu János tanácsnok
2016 óta szakértőként közreműködik a Nagyváradi Értéktár működésében. Az együttműködés
soron következő megbeszélésének helyszíne 2019. október 2-án Nagyvárad volt.
Résztvevő: dr. Mazsu János tanácsnok
37. 2019. 10. 07 – 09. Isztambul, Törökország
A dr. Barcsa Lajos alpolgármester által vezetett delegáció külföldi befektetőkkel, valamint a
Türkish Airlines képviselőivel folytatott tárgyalásokat.
Résztvevők: dr. Barcsa Lajos alpolgármester, Gábor István főépítész, Cservák Sándor külső
szakértő
38. 2019. 10. 24. Nagyvárad, Románia
Debrecen város képviseletében Kovács Zoltán pályázati referens vett részt a ROHU445 CBC
Incubator és ROHU446 EduCultCentre projektmegbeszélésen Nagyváradon. A megbeszélés
során mindkét projekt vonatkozásában áttekintésre kerültek a kötelező kommunikációs elemek,
illetve kiosztásra kerültek az ezzel kapcsolatban felmerülő feladatok. Az elkészült kötelező
partnerségi megállapodás módosítása a helyszínen aláírásra került.
Résztvevő: Kovács Zoltán pályázati referens
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39. 2019. 11. 13 – 15. Madrid, Spanyolország
Debrecen városa részt vett a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által utazásszervezőknek
és utazási irodák képviselőinek szervezett workshop-on, Madridban. A rendezvény célja
Magyarország turisztikai kínálatának népszerűsítése volt, továbbá ehhez kapcsolódóan
Debrecen beutazó turizmusának erősítése, szakmai kapcsolatok építése a spanyol piacon. A
Debrecen és Barcelona közti közvetlen légijárat megnyitásának apropóján, Debrecen kiemelt
megjelenési, bemutatkozási lehetőséget kapott az eseményen, valamint Szégner Zsuzsanna, az
MTÜ spanyol piacért felelős szakértője előadásában beszélt a város és a régió értékeiről,
lehetőségeiről. A programon részt vett Odrobina László, Magyarország madridi nagykövete is.
Résztvevők: Tóth – Megyesi Enikő turisztikai referens, Cservák Sándor külső szakértő
40. 2019. 11. 18 – 21. Barcelona, Spanyolország
Az IBTM World a világ egyik legjelentősebb hivatásturisztikai kiállítása. A Magyar Turisztikai
Ügynökség (MTÜ) nemzeti standján társkiállítóként Debrecen is megjelent. A rendezvényen
való részvétel fő célja a Debrecen és Barcelona közti Wizz Air menetrend szerinti légi járathoz
kapcsolódóan a spanyol beutazó turizmus erősítése volt. A vásáron számos szakmai
megbeszélés volt a város és a régió turisztikai lehetőségeiről a spanyol piacon főbb partnereink,
a Tensi Holiday utazási iroda és az MTÜ képviselői, szakemberei közreműködésével.
Résztvevők: dr. Széles Diána alpolgármester, dr. Vértessy Zsuzsa Beutaztatás és Kongresszusi
Iroda Vezető (Tensi Kft.), Cservák Sándor külső szakértő
41. 2019. 12. 16. Nagyvárad, Románia
A megújult Nagyváradi Állami Színház közös magyar-román uniós pályázat segítségével újult
meg, amely megnyitóján beszédet mondtam.
Résztvevők: dr. Papp László polgármester, Iván Aurél társadalmi-kapcsolati csoportvezető,
Harangi Zsanett fejlesztéspolitikai csoportvezető, dr. Jenei Réka nemzetközi referens, Kovács
Zoltán pályázati referens
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II.

Nagyköveti, konzuli látogatások, testvérvárosi küldöttségek,
delegációk fogadása:

2019. február 22.
2019. február 22-én hivatalos látogatáson fogadtam Pascale Andreani-t, Franciaország
magyarországi nagykövetét. A találkozó során tájékoztattam nagykövet asszonyt a város elmúlt
években elért gazdasági eredményeiről. A megbeszélésen a növekvő munkaerő igények
kielégítése kapcsán szó esett Debrecen oktatási rendszerének fejlesztéséről, a bővülő
középiskolai és egyetemi tanulói létszámról. A találkozón Pascale Andreani nagykövet úgy
fogalmazott: szeretné, hogyha a francia cégek is nagyobb számban jelennének meg
Debrecenben. A nagykövet asszony a Fazekas Mihály Gimnáziumba is ellátogatott, ahol átadta
az iskolának a LabelFrancÉducation kiválósági díjat.
2019. február 26.
Dr. Barcsa Lajos alpolgármester 2019. február 26-án bemutatkozó látogatáson fogadta a
kolumbiai nagykövetség ügyvivőjét, Duván Reynerio Ocampo Pinzon-t. Kolumbia 2019-ben
ünnepelte függetlenségének 200. évfordulóját, ebből az alkalomból szeretné a dél-amerikai
ország diplomáciai kapcsolatait elmélyíteni magyar városokkal is. A megbeszélésen szó esett
együttműködési lehetőségekről a gazdaság, az oktatás, a kultúra és a sport területén. Duván
Reynerio Ocampo Pinzon ügyvivő felajánlotta, hogy szívesen segít diákcsere-program
kialakításában Debrecen és Kolumbia fővárosa, Bogota között.
2019. március 1.
Dr. Széles Diána alpolgármester 2019. március 1-jén bemutatkozó látogatáson fogadta a
Ciprusi Köztársaság Nagykövetségének budapesti ügyvivőjét, Panayiotis Papadopoulos-t.
2019. március végétől Ciprus és Debrecen között menetrend szerinti járat indul a Debreceni
Nemzetközi Repülőtérről a ciprusi Larnakába. A megbeszélésen a turisztika mellett szó esett
az egyetemi oktatásban rejlő együttműködési lehetőségekről is. Panayiotis Papadopoulos és dr.
Széles Diána megállapodtak abban, hogy szorosabbra fűzik a kapcsolatot Ciprus és Debrecen
között.
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2019. március 7.
Bemutatkozó látogatáson fogadtam Anunciada Fernández de Córdova spanyol nagykövetet,
2019. március 7-én. A találkozó legfontosabb témája az oktatási együttműködés volt, szó esett
a magyar-spanyol kéttannyelvű középiskolák színházi találkozójáról (ENIBE), amelyet 2019.
április 5-én és 6-án rendeztek meg a Kölcsey Központban. A találkozót a Debreceni Fazekas
Mihály Gimnázium szervezte és a Debreceni Tankerületi Központ mellett DMJV
Önkormányzata és a Spanyol Nagykövetség is támogatta. Nagykövet asszony Debrecen
gazdasági fejlődéséről is érdeklődött és elismerően szólt arról, hogy a város oktatási
rendszerének fejlesztésével és a diáklétszám növelésével akar megfelelni a munkaerőpiaci
kihívásoknak. Örömmel látta azt is, hogy a városban a spanyol CAF vállalat villamosaival
közlekedhetnek a debreceniek és 2018 decembere óta közvetlen járat köti össze Debrecent
Barcelonával. A felek megállapodtak abban, hogy a jövőben folytatják a sikeres oktatási és
gazdasági együttműködést. A nagykövet a Fazekas Mihály Gimnáziumban is járt. Nyári
kinevezése után megfogadta, hogy meglátogatja azokat az intézményeket, ahol spanyol kéttannyelvű képzés folyik. A hét állomás egyike volt Debrecen.
2019. március 18.
Kristi Karelsohnt, az Észt Köztársaság budapesti nagykövetét, Komolay Szabolcs
alpolgármester fogadta 2019. március 18-án Debrecenben. A tárgyaláson Komolay Szabolcs
felvázolta a gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés debreceni modelljét. Kristi Karelsohn
úgy értékelte, hogy tekintettel arra, hogy Debrecenben világcégek fektettek be az elmúlt
években, arra fog javaslatot tenni, hogy az észt vállalatok Budapest mellett Debrecennel is
működjenek együtt a gazdasági kapcsolatok fejlesztése terén. A találkozón az észt diplomata
felvetette, hogy hazája és Debrecen fűzzék szorosabbra a kulturális kapcsolatokat. Kristi
Karelsohn emlékeztetett: a Debreceni Egyetemen már működik finnugor altanszék és az észt
nyelvet is oktatják, a napokban pedig észt filmhetet tartanak a városban. Mindez jó alap arra,
hogy még több közös kulturális rendezvényt tartsanak a jövőben. Komolay Szabolcs többek
között a Debreceni Virágkarnevált és a Campus Fesztivált ajánlotta a további kulturális
együttműködés lehetőségeként, amit a nagykövet örömmel fogadott.
2019. március 21.
Gazdasági és oktatási kérdésekről tárgyaltam Klaus Dieter Streicherrel, Németország budapesti
nagykövetségének helyettes vezetőjével 2019. március 21-én. Klaus Dieter Streicher második
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alkalommal járt Debrecenben, először a német Continental új gyárának alapkőletételére
érkezett a városba 2018 szeptemberében. Mostani látogatásán elsősorban gazdasági és oktatási
kérdésekről esett szó. A német diplomata a Debreceni Nemzetközi Iskola és a Debreceni
Egyetem képzései iránt érdeklődött, amelyek szerinte hosszú távon is vonzóvá tehetik a várost
a német vállalatok számára. Klaus Dieter Streicher úgy látja, a képzések fejlesztésével lehet
elérni, hogy egyre több diák találjon munkát a Debrecenben működő nemzetközi cégeknél.
2019. március 26.
Kumar Tuhint, India magyarországi nagykövetét fogadtam 2019. március 26-án. A
tanácskozáson gazdasági, oktatási és turisztikai együttműködésről volt szó. A találkozón
bemutattam a város gazdasági, oktatási és turisztikai lehetőségeit, különös tekintettel az ipari
parkok fejlesztésére, a Debreceni Nemzetközi Iskolára és a Debreceni Nemzetközi Repülőtérre.
Kuman Tuhin nagykövet reményét fejezte ki, hogy szorosabb kapcsolat alakulhat ki debreceni
és indiai cégek között, tekintettel arra, hogy India gazdasága a világon a hatodik legnagyobb.
2019. április 11.
Dr. Barcsa Lajos alpolgármester 2019. április 11-én hivatalos látogatáson fogadta Moldova
magyarországi nagykövetét, Oleg Țulea-t. A nagykövet gratulált Debrecennek az elmúlt évek
jelentős gazdasági eredményeihez, ahhoz pedig külön is, hogy a BMW a városban létesít gyárat.
A találkozón tárgyaltak a gazdasági együttműködés lehetőségeiről. Szóba került, hogy 2019.
május 7. és 9. között Magyar-Moldova Üzleti Fórumot tartanak Kisinyov-ban, amelyre
Debrecenből is várják az érdeklődő üzletembereket. Felmerült továbbá a testvérvárosi
együttműködés lehetősége Debrecen és egy moldáv város között. A találkozó után Oleg Tulea
a Debreceni Egyetem rektorával is megbeszéléseket folytatott oktatási kérdésekben.
2019. május 22.
Áthelyezése előtti utolsó nagyköveti látogatására érkezett Debrecenbe Juraj Chmiel,
Csehország budapesti nagykövete, akit 2019. május 22-én fogadtam a Régi Városháza
épületében. Juraj Chmiel 2014 óta vezette Csehország budapesti nagykövetségét, munkája
során számtalan alkalommal járt Debrecenben. Szolgálati ideje alatt erősödött Debrecen és cseh
testvérvárosa, Brno kapcsolata gazdasági és turisztikai területen egyaránt. Köszönetet mondtam
a diplomatának elkötelezettségéért és segítségéért, amelyet a két ország és a két város
kapcsolatának erősítése érdekében végzett.
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2019. június 6.
Dr. Barcsa Lajos alpolgármester 2019. június 6-án fogadta a Bangladesi Népi Köztársaság bécsi
nagykövetét Mohammed Abu Zafar-t és feleségét. A találkozó keretében gazdasági- és oktatási
kérdésekről beszélgettünk. Június 7-én a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában
tett látogatást Őexcellenciája. A találkozó célja a protokolláris kapcsolatfelvétel mellett a
lehetséges gazdasági és kulturális együttműködések kialakításának áttekintése volt.
2019. június 21. – Mongol nagykövet
Dr. Zeneemyadar Batbayar-t, Mongólia magyarországi nagykövetét hivatalos látogatáson
fogadtam 2019. június 21-én Debrecenben a Régi Városházán. A találkozó során tájékoztattam
a nagykövetet a város elmúlt években elért gazdasági eredményeiről, valamint a
gazdaságfejlesztési folyamatokról. Nagykövet úr elmondta, hogy 2019. szeptemberében
Mongólia & Magyarország - Barátság Kupa sakkverseny sorozat korcsoportos rapid versenyét
rendezik meg Debrecenben, az Újkerti Közösségi Házban. A nagykövet üdvözölte, hogy
Debrecenben is ápolják a mongol-magyar baráti kapcsolatokat. A nagykövet látogatást tett a
Debreceni Egyetemen is, ahol találkozott a mongol hallgatókkal.
2019. július 22.
Hivatalos látogatáson fogadtam Dr. Robert Kokalj-t, a Szlovén Köztársaság magyarországi
nagykövetét 2019. július 22-én. A találkozó során bemutatásra kerültek az elmúlt években
Debrecenben véghezvitt gazdaságfejlesztési folyamatok. A nagykövet gratulált Debrecennek
az elmúlt évek jelentős gazdasági eredményeihez, külön azért, hogy a BMW a városban létesít
gyárat. Érdeklődött a gyárépítésről, valamint arról, hogy várhatóan mikor kezdődik meg az
autók gyártása. A találkozó során szóba került az oktatásfejlesztés, illetve a Debreceni
Nemzetközi Iskola is.
2019. augusztus 18 – 21.
Delegáció érkezett orosz testvérvárosunkból, Moszkva északkeleti közigazgatási körzetéből.
Az Andreev Boris prefektus helyettes vezette delegáció több napra érkezett Debrecenbe. A
prefektus helyettessel a bemutatkozó látogatása során megbeszélést folytattam a Régi
Városházán.

Ismertettem

gazdaságfejlesztési

elképzeléseinket, bemutattam Debrecen

régióközpont-szerepét. A delegáció nagy érdeklődést mutatott a leendő BMW gyár építése
iránt, illetve gratuláltak Debrecennek az elért sikerekhez. A találkozó során a helyettes
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prefektus részletesen ismertette Moszkva északkeleti közigazgatási körzetét. A megbeszélést
követően a delegáció megtekintette a város nevezetességeit is. A látogatás célja a Virágkarnevál
megtekintése mellett az volt, hogy a jövőben a testvérvárosi kapcsolat a korábbinál aktívabb
legyen.
2019. augusztus 18 – 21.
Delegáció érkezett testvérvárosunkból Japánból, Toyama városából, amelynek tagjai Yukihito
Funamoto, a Toyama prefektúra Művészeti és Kulturális Egyesületének elnöke és Kiyoshi Kato
ügyvezető igazgató voltak. A japán delegáció több napra érkezett Debrecenbe, mely során
tárgyalásokat folytattak a város életének kulturális vezetőivel, illetve részt vettek a
Virágkarnevál minden programján. A látogatásuk során beszélgetést folytattunk Toyama és
Debrecen régóta fennálló kapcsolatáról, illetve a jó kapcsoltunk megőrzéséről. A delegáció
idelátogatása kiemelt esemény volt, hiszen 2019-ben ünnepeltük a japán-magyar diplomáciai
kapcsolatok felvételének 150. évfordulóját. A japánból érkezett Demachi Középiskola
Fúvószenekara 65 fővel képviseltette magát a debreceni Virágkarneválon.
2019. augusztus 18 – 21. Paderborn
Delegáció érkezett németországi testvérvárosunkból Paderbornból 2019. augusztus 18-21.
között. A nagy létszámú német delegáció vezetője Michael Dreier, Paderborn polgármestere
volt. Debrecen és Paderborn 2019-ben ünnepelte a testvérvárosi szerződés megkötésének 25.
évfordulóját, amelyet a két város vezetői a páneurópai piknik 30. évfordulóján újítottak meg.
Az esemény fontosságára tekintettel a Régi Városháza adott helyszínt az ünnepi közgyűlésnek,
ahol sor került a jubileumi szerződések ünnepélyes átadására. Debrecen a jövőben is együtt
kíván működni Paderbornnal az oktatás és a kultúra területén. A 25 éves jubileum alkalmából
Paderborn és Debrecen közös virágkocsit indított az 50. Debreceni Virágkarneválon, valamint
az eseményen fellépett a paderborni Saxoholics fúvószenekar is.

2019. augusztus 20.
Delegáció érkezett Ukrajnából, Ungvárról:
-

Ihor Fartushok alpolgármester és felesége

Delegáció érkezett Ukrajnából, Beregszászból
-

Babják Zoltán Beregszász polgármestere és felesége

Delegáció érkezett Ukrajnából, Salánkról, amelynek tagja:
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-

Viktor Aljokhin Salánk polgármestere

Az Orosz Föderáció Főkonzulátusáról vendégünk volt:
-

Baranov Dimitrij orosz főkonzul

-

Balitszkij Andrej attasé

A Cseh Nagykövetségtől vendégünk volt:
-

Bial Tibor nagykövet és felesége.

A delegációk tagjai augusztus 20-án a reggeli órákban a Virágkarnevál felvonulását nézték meg
a Nagytemplom előtt felállított dísztribünről. Az este folyamán a Karneváléj elnevezésű
rendezvényen vettek részt a Nagyerdei Stadionban.

2019. augusztus 29.
Hivatalos látogatáson fogadtam Libanon magyarországi nagykövetét, Azzi Joanna-t és Japán
magyarországi nagykövetét, Sato Kuni-t 2019. augusztus 29-én. Bemutattam a várost a két
nagykövet asszonynak, valamint kitértem többek között a gazdaságfejlesztési sikerekre, a
Debreceni Nemzetközi Iskolára, illetve a Debreceni Nemzetközi Repülőtérre is. Őexc. Sato
Kuni, Japán magyarországi nagykövet asszonya beszélt a Toyama és Debrecen között fennálló,
gyümölcsöző kulturális kapcsolatokról, reményét fejezte ki, hogy a jövőben is folytatódnak
ezek az együttműködések. Őexc. Azzi Joanna, Libanon magyarországi nagykövet asszonya a
világhírű libanoni költő-filozófus-festő Gibran Khalil Gibran – ről tett említést.
A találkozót követően a nagykövet asszonyok ellátogattak a Nagytemplomba, elmentek a Déri
Múzeumba, ahol megnézték a Munkácsy trilógiát és a japán kiállítást, a Református Kollégium
Nagykönyvtárát, valamint a Kölcsey Központ japán fotókiállítását is.
2019. október 14.
Iain Lindsay-t, az Egyesült Királyság Magyarországra akkreditált nagykövetét fogadtam 2019.
október 14-én Debrecenben a Régi Városházán. Lindsay nagykövet ezen a napon több keletmagyarországi városban is látogatást tett. Vásárosnaményban meglátogatta a brit tulajdonú
Berwin Ruhagyárat, Mátészalkán pedig a szintén brit tulajdonú Specsavers optikai üzemét. A
debreceni találkozót követően ellátogatott a British Telecom helyi irodájába is. Gratulációját
fejezte ki a BMW gyárához kapcsolódó befektetéssel összefüggésben, elmondta, reméli, hogy
brit cégek is követni fogják a gyárat Debrecenbe. A beszélgetés során érintettük a munkaerő
hiányának kérdéskörét, illetve beszélgettünk arról, hogy Debrecen az oktatási rendszerben látja
a kérdés megoldását. Szó esett a közelgő brüsszeli Brexit tárgyalásokról is.
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2019. október 28.
Emil Kuchár, a Szlovák Köztársaság által 2019-ben kinevezett békéscsabai főkonzul tett
bemutatkozó látogatást a debreceni Régi Városházán 2019. október 28-án. Dr. Barcsa Lajos
alpolgármester fogadta a vendéget, akivel elsősorban a gazdaságfejlesztés terén megvalósítható
magyar-szlovák együttműködési lehetőségekről beszélgettek, valamint szóba került az is,
milyen jótékony hatásai lehetnek a Miskolc és az országhatár között megépíteni tervezett
gyorsforgalmi útnak, ami által Debrecenből a korábbiaknál is elérhetőbbé válik Szlovákia.
2019. október 30.
Fiatal amerikai politikusok látogattak Debrecenbe, hogy a magyar politikai és önkormányzati
rendszer tanulmányozása mellett megismerkedjenek a város hagyományaival. Dr. Barcsa Lajos
alpolgármester 2019. október 30-án, Debrecenben fogadta a Fiatal Amerikai Vezetők Politikai
Tanácsának (ACYPL) 6 fős delegációját. Dr. Barcsa Lajos felvázolta azokat a gazdasági
eredményeket, amelyeket Debrecen az elmúlt években ért el. Alpolgármester úr az új
befektetések mellett bemutatta az amerikai politikusoknak a város oktatási rendszerét is. A
demokrata és republikánus párt fiatal képviselői nagy érdeklődést mutattak Debrecen iránt,
elismeréssel szóltak arról, hogy a várost hosszú évek óta komoly politikai stabilitás jellemzi,
továbbá méltatták Debrecen gazdasági sikereit. A látogatás célja az volt, hogy megismertesse
az amerikai delegáció tagjait a magyar politikai rendszerrel, annak főbb szereplőivel mind
országos, mind önkormányzati szinten, illetve a magyar kultúrával, gasztronómiával. A
program az 1960-as évek óta sikeresen működik, célja a közös gondolkodás előmozdítása.

2019. november 15.
A Kínai Népköztársaság Magyarországra akkreditált nagykövetét, Duan Jielong-ot 2019.
november 15-én fogadtam a Régi Városházán Debrecenben. A nagykövet részt vett a Debreceni
Egyetemen létesült Konfucius Intézet megnyitóján. A megbeszélés során elsősorban gazdasági
és kulturális kérdések kerültek szóba.

2019. november 26.
Dag Hartelius-t, Svédország nagykövetét 2019-ben nevezték ki a magyarországi követség élére.
Első vidéki útja Debrecenbe vezetett, ahol elsősorban gazdasági és környezetvédelmi
kérdésekről egyeztettünk 2019. november 26-án. A találkozó során bemutattam Debrecen
gazdaságfejlesztési stratégiáját és az Új Főnix Tervet. A fenntarthatóság témakörét, valamint a
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Civaqua programot is érintettük a megbeszélés során. Megállapodtunk, hogy a jó gyakorlatok
lehetséges cseréjének érdekében tartani fogja egymással a kapcsolatot a nagykövetség és a
város.

2019. november 26.
Rajabi Yazdi Gholamali-t, az Iráni Iszlám Köztársaság budapesti nagykövetét fogadtam
Debrecenben 2019. november 26-án. Ez alkalommal a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara meghívására érkezett a városba. A találkozó során gazdasági, tudományos,
valamint turisztikai ügyekben egyeztettünk, valamint szóba került a Debreceni Egyetemmel
történő kapcsolatfelvétel is.
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