A határozati javaslat melléklete

Tájékoztató Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi
nemzetközi kapcsolatairól
I.

Külföldi kiküldetések:

1. 2017. 01. 12. Nagyvárad, Románia
Dr. Papp Csaba tanácsnok Komolay Szabolcs alpolgármester delegáltjaként vett részt a Magyar
Kultúra Napja című sajtótájékoztatón Nagyváradon. Debrecen a tavalyi évben csatlakozott a
Magyar Kultúra Ünnepe elnevezésű programsorozathoz. A programokat beharangozó
sajtótájékoztatón felidézték Nagyvárad és Berettyóújfalu hosszú időre visszanyúló kapcsolatát.
Résztvevő: dr. Papp Csaba tanácsnok
2. 2017. 01. 18 – 22. Brno, Csehország
A 2016-ban megrendezett magyar-cseh üzleti fórum keretében felmerült Debrecen és Brno
városok közötti testvérvárosi kapcsolat kialakítása, mely 2017. január 19-én hivatalosan is
megtörtént. A testvérvárosi szerződést Petr Vokral-lal, Brno polgármesterével a Go-Regiontour
nemzetközi turisztikai kiállításon írtuk alá. A megállapodás értelmében Brno és Debrecen a
gazdaságfejlesztés, a befektetés, a tudomány, a kutatás, az innováció, az oktatás, a turizmus, a
kultúra és a sport területén kíván együttműködni. A kiállításon felkerestem a testvérvárosi
standok között felállított debreceni standot, valamint egyeztetést folytattam Pető Tibor prágai
nagykövettel és Kolozsvári István attaséval.
Résztvevők: dr. Papp László polgármester, Tóth-Megyesi Enikő turisztikai referens, dr. Jenei
Réka nemzetközi referens
3. 2017. 01. 22. Nagyvárad, Románia
Hajdú-Bihar megyéből Debrecen és Berettyóújfalu, Bihar megyéből pedig Nagyvárad és
Margitta ünnepli közösen a több napon át tartó Magyar Kultúra Hete programsorozatot. A
programokról tájékoztatót tartott Kolozsvári István, Berettyóújfalu kulturális menedzsere, dr.
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Papp Csaba tanácsnok, Szabó Ödön, a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnöke és dr. Kahler
Ilona, a Debreceni Törvényszék elnöke. A debreceni programokat dr. Papp Csaba tanácsnok
mutatta be, aki beszélt az Interreg V-A Románia- Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési program keretében megvalósítandó „Kulturális Inkubátor”-ról.
Résztvevő: dr. Papp Csaba tanácsnok
4. 2017. 01. 23 – 28. Essen, Németország
Kuhn András városi főkertész az IPM Essen 2017 szakmai kiállítás alkalmából utazott a
németországi Essen városába. A vásáron a szakma főbb képviselői vettek részt és a világ
minden tájáról érkeztek kiállítók. Faiskolai termékek, fák, cserjék, évelők, egynyári és kétnyári
virágok, új fajták és fajta-kombinációk kerültek bemutatásra. Újdonságokat mutattak be a
parkfenntartásról és a korszerű gépekről. A kiállításon egyedi és innovatív megoldásokat
helyeztek előtérbe a zöldfalakról és a vertikális kertekről. A külföldi kiállítók mellett a
meghatározó magyar faiskolák részvétele lehetőséget adott arra, hogy egy helyen lehessen
tárgyalni az újdonságaikról, valamint az aktuális készleteikről egyeztetni.
Résztvevő: Kuhn András városi főkertész
5. 2017. 02. 01 – 04. s-Hertogenbosch, Hollandia
A STRING (Strategies for Regional Innovative Food Clusters) Kick-off találkozón bemutatásra
kerültek a projekt célok, a pénzügyi és menedzsment, illetve a kommunikációs feladatok. A
vezető partner ismertette a projekt szakmai tartalmát és az elkövetkezendő szakmai feladatokat.
PP8 tréning keretében kerültek ismertetésre a helyi csoportok tagjainak bevonását célzó
módszertanok.
Résztvevők: dr. Varga Anett jogi referens, Ács Judit gazdaságfejlesztési referens
6. 2017. 02. 01 – 03. Varsó, Lengyelország
Idén ötödik alkalommal díjazták a nemzetközi üzleti szolgáltatások iparág kiválóságait a CEE
Shared Services and Outsourcing Awards (Közép- és Kelet-Európai Üzleti Szolgáltatások
Díjai) keretében, amelyen Debrecen az „Év Feltörekvő Városa” kategóriában került a döntőbe
Kaunas (Litvánia), Plovdiv (Bulgária) és Kassa (Szlovákia) mellett. A döntőt február 2-án
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rendezték Varsóban, ahol Debrecen az „Év Feltörekvő Városa” kategóriában első helyezést ért
el. Az elismerést a lengyel fővárosban dr. Barcsa Lajos alpolgármester vette át. A gálán a világ
vezető SSC cégei voltak jelen, így a díj megnyithatja az utat további nemzetközi szolgáltató
cégek debreceni szerepvállalása előtt.
Résztvevő: dr. Barcsa Lajos alpolgármester
7. 2017. 02. 18. Bihardiószeg, Románia
16. alkalommal rendezték meg a Bihardiószegi borversenyt, ahol megdöntötték a megyei
rekordot: 163 borász 311 bora került a zsűri elé. A rendezvény egyik fő célja, hogy felhívja a
figyelmet a bakator nevű borra, mely egy helyi különlegesség és melynek újrahonosításáért
valamint termeléséért dolgoznak a szakemberek. Az ünnepségsorozaton dr. Papp Csaba
tanácsnok vett részt.
Résztvevő: dr. Papp Csaba tanácsnok
8. 2017. 02. 24. Nagyvárad, Románia
Dr. Barcsa Lajos és Komolay Szabolcs alpolgármesterek vettek részt a Nagyváradon tartandó,
2014-2020-as programozási periódusban megvalósuló Interreg V-A Románia-Magyarország
Együttműködési Program megbeszélésén. A partner egy áttekintést adott a fő problémákról, és
a lehetséges lépésekről.
Résztvevők: dr. Barcsa Lajos alpolgármester, Komolay Szabolcs alpolgármester
9. 2017. 03. 21 – 25. Róma, Olaszország
A Római Magyar Akadémia meghívására debreceni delegáció utazott Rómába. A látogatás
célja a diplomáciai kapcsolatok ápolása mellett elsősorban a város kulturális kapcsolatainak
erősítése volt. Komolay Szabolcs alpolgármesterrel 2017. március 22-én részt vettünk Ferenc
pápa, Szent Péter téren tartott audienciáján, ahol személyesen is találkozhattunk Őszentségével,
akinek a város nevében ajándékot adtam át. Ezt követően a pápa jókívánságait küldte Debrecen
polgárainak. Küldöttségünk részt vett azon, a Római Magyar Akadémián megrendezésre kerülő
hivatalos kiállításmegnyitón, mely a Modem közreműködésével került bemutatásra az AntalLusztig gyűjteményből. A kulturális misszió másik kiemelkedő eseménye Debrecen
díszpolgárának, Vásáry Tamásnak a zongorakoncertje volt. A koncerten, melyet a Római
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Magyar Akadémián rendeztek meg, számos olasz művész és kulturális szakember vett részt,
ízelítőt kapva Debrecen kultúrájából. A delegáció tagjaival és a debreceni Európa Kulturális
Fővárosa Programiroda képviselőivel, tárgyalásokat folytattunk a római önkormányzat
kulturális rendezvényeiért felelős szervezetének (Zetema) munkatársaival, valamint
találkoztunk az olasz Kulturális Javak Minisztériumának az Európa Kulturális Fővárosa
programjaiért

felelős

vezetőivel.

Komolay

Szabolcs

alpolgármesterrel

találkoztunk

Magyarország római nagykövetével, Paczolay Péterrel. Nagykövet úrral egyeztetést folytattunk
az olasz-magyar kapcsolatokról, mind kulturális, oktatási, jogi és gazdasági téren.
Hivatalos látogatást tettünk továbbá Habsburg Eduárd szentszéki nagykövet rezidenciáján. A
megbeszélésen szó esett városunk gazdasági és kulturális helyzetéről és a városban jelenlévő
egyházakról.
Résztvevők: dr. Papp László polgármester, Komolay Szabolcs alpolgármester, dr. Jenei Réka
nemzetközi referens
10. 2017. 03. 07 – 10. Øvre Eiker, Norvégia
Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakában Budapest
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata főpályázóként, DMJV Önkormányzatával, a
hódmezővásárhelyi székhelyű Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központtal, a budapesti
Önkéntes Központ Alapítvánnyal, valamint Norvégiából Øvre Eiker Önkormányzatával,
„Egészséges és Aktív Időskor” címmel sikeres pályázatot nyújtott be. A projekt általános célja:
az egészséges időskor, és az időskorúak tevékeny otthoni életvitele feltételeinek javítása. Øvre
Eiker Önkormányzatának – mint az önkéntesség terén nagy hagyományokkal rendelkező
partnernek – a feladata a norvégiai jó gyakorlatok megosztása a magyarországi
projektpartnerekkel. Az ismeretek és a tapasztalatok átadása, a 2017. március 7 – 10. között
megrendezett, norvégiai tanulmányút keretében történt.
Résztvevők: dr. Marosi-Rácz Julianna osztályvezető, Malinkó Ágnes csoportvezető, Békési
Tiborné pályázati referens, dr. Bene Edit főosztályvezető, Mustosné Matula Györgyi népjóléti
referens
11. 2017. 03. 02. Nagyszalonta, Románia
Komolay Szabolcs alpolgármester vett részt az Arany-emlékév megnyitóján, amelyet
Nagyszalontán rendeztek meg 2017. március 2-án. Az eseményt Áder János, Magyarország
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köztársaság elnöke nyitotta meg, a díszvendég pedig Kövér László volt, az Országgyűlés
elnöke. A rendezvény keretében a Városháza Nagytermében az MTA gyűlést tartott, ahol
tudományos előadásokra került sor. Ezt követően ünnepi megemlékezést tartottak a
szoborparkban, az eseményt a Szigligeti Színház előadása zárta.
Résztvevő: Komolay Szabolcs alpolgármester
12. 2017. 03. 01. Bors, Románia
A Nagyváradi Metropolisz Övezet szervezésében megrendezésre került a Bihar és Hajdú-Bihar
megyei polgármesterek találkozója. A Bors községben megtartott találkozón, amelyre Bihar és
Hajdú-Bihar megyékből érkeztek polgármesterek, a Közös Titkárság is részt vett. Dr. Papp
Csaba tanácsnok, dr. Barcsa Lajos alpolgármester delegáltjaként a 2014-2020-as programozási
periódusban megvalósuló Interreg V-A Románia- Magyarország Együttműködési Program
találkozóján vett részt. Tanácsnok úr a rendezvényen bemutatta a magyar oldal programját.
Résztvevő: dr. Papp Csaba tanácsnok
13. 2017. 03. 01 – 04. London, Anglia
Dr. Mazsu János tanácsnok meghívást kapott Peter Broadbent-től, a Joyful Company of Singers
(a továbbiakban: JCS) zenei igazgatójától a Kodály Zoltán halálának 50. évfordulója
alkalmából megrendezett hangversenyre. A koncert, a Szent Pál-székesegyházban volt
megtartva a JCS és a londoni Balassi Intézet közös szervezésében. Tanácsnok úr megbeszélést
folytatott Peter Broadbent-tel, mely megbeszélés alapján a JCS nyitott arra és támogatja, hogy
egyfajta „zenei-híd” jöjjön létre a JCS és a debreceni kórusok között.
Résztvevő: dr. Mazsu János tanácsnok
14. 2017. 03. 10. Nagyvárad, Románia
Dr. Papp Csaba tanácsnok részt vett a 2014-2020-as programozási periódusban megvalósuló
Interreg V-A Románia- Magyarország Együttműködési Program megbeszélésén, melyen
egyeztetést folytatott Liviu Banu asszonnyal, a BRECO- romániai Irányító Hatóság
vezetőjével. Tanácsnok úr egyeztetett a pályázat nyitott kérdéseiről, a State Aid-ről (állami
támogatás) és a beadható pályázatok számáról.
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Résztvevő: dr. Papp Csaba tanácsnok
15. 2017. 03. 31. – 04. 02. Brno, Csehország
A „Brno Open 2017” táncverseny egyik programjaként Brno városa testvérvárosai számára
szervezett házi versenyt. Truczkó Ivett, mint a testvérvárost képviselő – a Valcer Táncstúdió
táncosait segítő – referens vett részt az eseményen.
Résztvevő: Truczkó Ivett szervezési és idegenforgalmi referens
16. 2017. 05. 02. Nagyvárad, Románia
A Szent László emlékévre Nagyvárad két nagyszabású rendezvénysorozattal készült, melyek
sikeres lebonyolításában a Debreceni Értéktár Bizottság is közreműködött. A Festum
Varadinum kulturális fesztivált 2017. május 8-21. között rendezték meg, kiemelt vendégvárosai
Debrecen és Székesfehérvár voltak. 2017. május 2-án dr. Mazsu János tanácsnok részvételével
Nagyváradon egyeztettek a szervezőbizottság tagjai és a debreceni fellépő művészek.
Résztvevők: dr. Mazsu János tanácsnok, dr. Iklódy Georgina
17. 2017. 05. 04. Ungvár, Kárpátalja
Dr. Kovács Ádám kabinetvezetővel találkozón vettem részt a gazdasági kapcsolatok fejlesztése
érdekében.
Résztvevők: dr. Papp László polgármester, dr. Kovács Ádám kabinetvezető
18. 2017. 05. 04 – 07. Paderborn, Németország
Az Európai Hét elnevezésű esemény 19. alkalommal került megrendezésre a Paderborni
Önkormányzat közreműködésével. A nemzetközi találkozón 16 országból több mint 60
résztvevő volt jelen, testvérvárosok önkormányzatai, partner intézmények és szervezetek
képviseletében. A nemzetközi találkozó több helyi intézmény és szervezet összefogásával
valósult meg. Az idei volt az első olyan alkalom, hogy a testvérvárosi partnerek mellett az
önkormányzat projekt partnereit és leendő partnereit is meghívta a rendezvényre.
A találkozónak kettős célja volt, az egyik, hogy közös platformra hozza a Paderborni
Önkormányzat partnereit. A közös platform és találkozó lehetőséget teremthet a későbbi
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együttműködések kialakítására és nemzetközi projektek generálására. A másik cél, az
önkormányzat által kidolgozott projektötlet és benyújtásra váró pályázati anyagok ismertetése.
Résztvevő: Ács Judit gazdaságszervezési referens
19. 2017. 05. 05. Nagyvárad, Románia
Meghívást kaptam a III. Nagyváradi Bor-Bálra, ahol a rendezvény fővédnökeként köszöntöttem
a megjelenteket.
Résztvevő: dr. Papp László polgármester
20. 2017. 05. 10 – 12. Sumen, Bulgária
A Komolay Szabolcs alpolgármester vezette delegáció hivatalos találkozón vett részt Lyubomir
Hristov-val, Sumen város polgármesterével és a város önkormányzati vezetőivel. A sumeni
városi tanács ünnepi ülést tartott, melyen a kiküldöttek is jelen voltak. Ellátogattak a Madara
Horseman történelmi és régészeti rezervátumba. Ezt követően megtekintették a “városi élet a
XIX. század végétől a 30-as évekig” címmel megrendezett kiállítást. A debreceni delegáció az
Osvobojdenie téri, ünnepi szabadtéri koncertre kapott meghívást, ahol ismételten találkoztak
Sumen város vezetőségével. Komolay Szabolcs alpolgármester és Szobonya Péter az EDC
gazdaságfejlesztési csoport vezetője a sumeni üzleti parkba szervezett utazás során
megbeszélést folytattak a bolgár város gazdasági helyzetéről, a városban zajló fejlesztésekről,
ismertették a Debrecenben jelenleg is zajló fejlesztéseket és az Új főnix tervet.
Résztvevők: Komolay Szabolcs alpolgármester, Szentei Tamás osztályvezető, dr. Németh Ilona
osztályvezető
21. 2017. 05. 14. Nagyvárad, Románia
Komolay Szabolcs alpolgármester Egyházmegyei Szent László zarándoklaton vett részt 2017.
május 14-én Nagyváradon. A programot a Római Katolikus Püspökség, Mons. Fodor József
általános helynök és Csorba Sándor levéltáros szervezte. A főcelebráns Erdő Péter bíboros,
Budapest – Esztergom érseke volt.
Résztvevő: Komolay Szabolcs alpolgármester
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22. 2017. 05. 18. Nagyvárad, Románia
Komolay Szabolcs alpolgármesterrel együtt, részt vettem a Múzeumok Nemzetközi Napja
alkalmából átadásra kerülő Körösvidéki Múzeum ünnepélyes megnyitásán.
Résztvevő: dr. Papp László polgármester, Komolay Szabolcs alpolgármester
23. 2017. 05. 19. Beregszász, Ukrajna
Debrecen városa meghívást kapott a „Beregszász város napja” elnevezésű rendezvényre. A
debreceni delegáció a Beregszász főterén rendezett város napi ünnepségen vett részt, ahol a
meghívott küldöttségek vezetői köszöntötték a résztvevőket. Dr. Kovács Ádám kabinetvezető
ezt követően megbeszélést folytatott Babják Zoltánnal, Beregszász polgármesterével.
Résztvevők: dr. Kovács Ádám kabinetvezető, dr. Jenei Réka nemzetközi referens
24. 2017. 05. 20. Nagyvárad, Románia
A Szent László emlékévre Nagyvárad két nagyszabású rendezvénysorozattal készült, melyek
sikeres lebonyolításában a Debreceni Értéktár Bizottság is közreműködött. A Festum
Varadinum programsorozat egyik jelentős eseménye volt a Református Egység Fesztivál,
amelyre május 20-án került sor. Ekkor a Csokonai Színház és a Kodály Filharmónia Debrecen
a Bánk bán című operát adta elő, az előadás előtt dr. Mazsu János tanácsnok köszöntötte a
megjelenteket.
Résztvevő: dr. Mazsu János tanácsnok
25. 2017. 05. 21. – Nagyvárad, Románia
2017. május 21-én került sor a Nagyvárad – Debrecen kulturális intézményei partnerségi
szerződéseinek aláírására Nagyváradon. A partnerségi szerződések célja a Debrecen és
Nagyvárad közötti kulturális kapcsolatok megerősítése és Debrecen Európa Kulturális
Fővárosa 2023 pályázatának támogatása. Az eseményen Komolay Szabolcs alpolgármester és
Szentei Tamás osztályvezető vettek részt.
Résztvevők: Komolay Szabolcs alpolgármester, Szentei Tamás osztályvezető
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26. 2017. 05. 27. Bihardiószeg, Románia
Mados Attila, Bihardiószeg polgármesterének meghívására ellátogattam Bihardiószegre, ahol
részt vettem a Bihardószegi Borfesztiválon, valamint Debrecen város képviseletében beszédem
során köszöntöttem a megjelenteket az eseményen.
Résztvevő: dr. Papp László polgármester
27. 2017. 06. 14 – 17. Bologna, Olaszország
A STRING (Strategies for Regional Innovative Food Clusters) találkozóján Ács Judit
gazdaságfejlesztési referens vett részt. Ez alkalommal a program projektmenedzsment
találkozójára került sor.
Résztvevő: Ács Judit gazdaságszervezési referens
28. 2017.06. 14. Nagyvárad, Románia
Komolay Szabolcs alpolgármester meghívást kapott Florin Birta alpolgármestertől, hogy
vegyen részt a Szent László Napok sajtótájékoztatóján, Nagyváradon. A sajtótájékoztató során
bejelentésre került, hogy Debrecen városa, mint a kulturális fesztivál díszvendége, milyen
programokkal fogja képviseltetni magát az eseményen. A találkozó során egyeztetésre is sor
került a Debrecen Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázatról.
Résztvevők: Komolay Szabolcs alpolgármester, Iván Aurél társadalmi kapcsolati csoportvezető
29. 2017. 06. 18 – 20. London, Anglia
A Global Expansion Summit a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által is javasolt
Londonban megrendezésre került SSC fókuszú szakmai rendezvény volt. A konferencia több
témát is bemutatott, többek között a külföldi terjeszkedés lehetőségeit, illetve a Közép-Kelet
Európai régió térnyerését a szolgáltatószektorban. A rendezvényen „Doing Business in
Hungary” címmel tartott közös, Magyarországot bemutató előadást a Nemzeti Befektetési
Ügynökség (HIPA) és a British Telecom (BT) a nemzetközi vállalatok vezetői részére. Az
általános információk mellett a legújabb trendeknek megfelelően a vidéki nagyvárosokban,
többek között Debrecenben és az SSC iparágban rejlő lehetőségeket is bemutatta a HIPA. A
központi helyen lévő Magyarországot bemutató standon Debrecen is lehetőséget kapott a
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bemutatkozásra, amelyet nagy érdeklődés övezett. Dr. Barcsa Lajos alpolgármester és Póser
Zoltán az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetője képviselte Debrecent a rendezvényen.
Résztvevő: dr. Barcsa Lajos alpolgármester
30. 2017. 06. 16. Ungvár, Ukrajna
Dr. Kovács Ádám kabinetvezetővel oktatási együttműködés témájú találkozón vettem részt.
Résztvevők: dr. Papp László polgármester, dr. Kovács Ádám kabinetvezető
31. 2017. 06. 19. Nagyvárad, Románia
Debrecen 2017-ben több alkalommal, több területen működött együtt Nagyváraddal. 2017.
május 18-án nyílt meg a Körösvidéki Múzeum Nagyváradon, ahol a debreceni Déri Múzeum
gyűjteményének egyes darabjait is láthatják az érdeklődők. A két város együttműködéséről
2017. június 19-én a Szent László napok megnyitója előtt, Komolay Szabolcs alpolgármesterrel
együtt egyeztettem Ilie Gavril Bolojannal, Nagyvárad polgármesterével.
Résztvevők: dr. Papp László polgármester, Komolay Szabolcs alpolgármester
32. 2017. 06. 23. Nagyvárad, Románia
A Szent László napok eseményei 2017. június 19-25. között zajlottak. A rendezvénysorozat
keretében a debreceni önkormányzat a Tímárház-Kézművesek Házával közösen lehetőséget
kapott arra, hogy a Debreceni és a Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba felvett értékekből kiállítást
rendezzen a felújított nagyváradi várban, a Fejedelmi udvar kiállítótérben. A megnyitó 2017.
június 23-án volt, ahol többek között dr. Mazsu János tanácsnok is köszöntő beszédet mondott.
Résztvevők: dr. Mazsu János tanácsnok
33. 2017. 06. 23 – 25. Paderborn, Németország
Michael Dreier polgármester és Margit Keikutt elnök asszony meghívására, dr. Barcsa Lajos
alpolgármester vezetésével debreceni delegáció utazott német testvérvárosunkba, Paderbornba. A 25 éves német-magyar baráti társaság ünnepi díszvacsoráján részt vettek német európai
parlamenti és országos képviselők is, valamint Györkös Péter nagykövet és Szegner Balázs
gazdasági ügyekért felelős konzul is. A Debreceni Népi Együttes, a Bürkös Zenekar és a
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Debrecen Dixieland Jazz Band több alkalommal is fellépett az ünnepség kapcsán a német
városban, mellyel már 23 éve él a testvérvárosi kapcsolatunk.
Résztvevők: dr. Barcsa Lajos alpolgármester, Ács Judit gazdaságszervezési referens, Omaisz
István rendezvényszervező, dr. Jenei Réka nemzetközi referens
34. 2017. 07. 23 – 25. Paderborn, Németország
A Libori fest Észak-Németország egyik legnagyobb rendezvénye, komoly turisztikai esemény,
melyre Michael Dreier polgármester meghívást küldött Debrecenbe. Az esemény miatt ezrek
látogatnak Paderborn-ba. Komolay Szabolcs alpolgármester a paderborni városházán
megrendezett ünnepségen találkozott Paderborn két másik testvérvárosa, Bolton és Le Mans
városvezetőivel is, akikkel oktatási együttműködési lehetőségekről tárgyaltak.
Résztvevők: Komolay Szabolcs alpolgármester, dr. Jenei Réka nemzetközi referens
35. 2017. 07. 29. Salánk, Ukrajna
Debrecen és Salánk közös oktatási pályázata kapcsán folytattam megbeszéléseket Viktor
Aljokhin polgármesterrel és Gál Zsuzsanna oktatási tanácsadóval.
Résztvevő: dr. Papp László polgármester
36. 2017. 08. 14 – 16. Lublin, Lengyelország
Részvétel Lublin Város fennállásának 700 éves évfordulója alkalmából rendezett
ünnepségeken. Az eseményen dr. Szekeres Antal jegyző, dr. Kovács Ádám kabinetvezető és
Truczkó Ivett szervezési és idegenforgalmi referens vett részt, melynek alkalmával ünnepi
keretek között Lublin testvérvárosai számára emlékplakettet adott át a város Polgármestere.
Résztvevők: dr. Szekeres Antal jegyző, dr. Kovács Ádám kabinetvezető, Truczkó Ivett
szervezési és idegenforgalmi referens
37. 2017. 08. 27. Szatmárnémeti, Románia
A Partiumi Magyar Napokon vettem részt, ahol köszöntöttem a megjelenteket.
Résztvevő: dr. Papp László polgármester
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38. 2017. 08. 29 – 30. Novi – Sad, Szerbia
Az Európa Kulturális Főváros pályázati tapasztalatairól, valamint gazdasági alapú
kultúrafejlesztésről tárgyalt Újvidéken Komolay Szabolcs alpolgármester, Somogy-Tóth
Dániel, az EKF Debrecen 2023 Programiroda ügyvezetője, Porkoláb Gyöngyi, az EKF
Debrecen 2023 Programiroda operatív igazgatója és Méhes Márton, nemzetközi kulturális
menedzser, a debreceni EKF pályázat Tanácsadó Testületének tagja 2017. augusztus 30-án. A
szerbiai város 2021-ben lesz Európa Kulturális Fővárosa Temesvárral és Eléfszina városával
együtt. A megbeszélésen részt vett Szrdan Kruzevics, Újvidék alpolgármestere, Dalibor Rozics
kulturális főosztályvezető, Vuk Radulovics, az újvidéki Kulturális Főváros Programiroda
külkapcsolati igazgatója. Az egyeztetéseknek köszönhetően gazdasági, kulturális és a sportra is
kiterjedő együttműködés indulhat el a két város között.
Résztvevő: Komolay Szabolcs alpolgármester
39. 2017. 09. 23. Ungvár, Ukrajna
Dr. Kovács Ádám kabinetvezető vett részt az „Ungvár város napja” elnevezésű rendezvényen
Bohdan Andrijiv polgármester meghívására. Polgármester úr a Városházán fogadta az
érkezőket. Az ungvári várban ünnepélyes díjkiosztó ünnepségre került sor, ahol a Kárpátalja
Megyei Filharmónia is fellépett. Ünnepi fogadás zárta az eseményt, melyen Ungvár
testvérvárosainak képviselői és a város vezetése volt jelen.
Résztvevő: dr. Kovács Ádám kabinetvezető
40. 2017. 09. 26. Salánk, Ukrajna
Dr. Kovács Ádám kabinetvezető vett részt a Debrecen és Salánk oktatási pályázata kapcsán
folytatott megbeszélésen.
Résztvevő: dr. Kovács Ádám kabinetvezető
41. 2017. 10. 02 – 04. München, Stuttgart, Németország
Dr. Széles Diána alpolgármester tárgyalásokat folytatott a „Debrecen Advent” elnevezésű nagy
rendezvény turisztikai attrakcióiról Stuttgartban és Münchenben, Christian Göbel-el,
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Németország egyik legnagyobb vidámparki attrakciókat forgalmazó cégének, a Christian Göbel
GmbH-nak a tulajdonosával, és Andreas Pick-el a cég Európai értékesítési vezetőjével.
Résztvevő: dr. Széles Diána alpolgármester
42. 2017. 10. 11 – 13. Milánó, Olaszország
Massimo Rustico Olaszország budapesti nagykövete meghívására Debrecen városa is
képviseltette magát a Milánóban megrendezett olasz-magyar üzleti fórumon, amelyen részt vett
Angelino Alfano Olaszország külügyminisztere és Szijjártó Péter Magyarország külgazdasági
és külügyminisztere is. Az üzleti fórumon egyedüli magyar városként volt lehetőségünk a
debreceni fejlesztésekről, gazdasági-üzleti és befektetési lehetőségekről tájékoztatást adni az
olasz üzletemberek számára, ami egyértelműen azt mutatja, az olaszok érdeklődnek a város
gazdaságpolitikája és fejlesztési programja iránt. A közös fejlődési lehetőségek elmélyítése
érdekében egyeztetés történt többek között a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara
tanácsadójával, Luigi Piccarozzi-val, valamint az Effegi Property Management srl.
képviselőjével, Giancarlo De Col-al is.
Résztvevők: dr. Papp László polgármester, dr. Barcsa Lajos alpolgármester
43. 2017. 10. 16 – 19. Oslo, Norvégia
A norvégiai szakmai tanulmányút a Miniszterelnökség, mint a „Hu 11-Kapacitásfejlesztés és
Intézményközi Együttműködés Program” programoperátora és a Helyi és Regionális
Önkormányzatok Norvég Szövetsége (KS) közös szervezésében valósult meg. A tanulmányút
célja az együttműködés erősítése a felsőoktatási intézmények, illetve a közintézmények között
a hivatali apparátus képzettségének és a hosszú távú munkáltatói stratégiák javításáért, különös
tekintettel a közintézmények iránti bizalom erősítésére. A tanulmányút során látogatást tettünk
a KS szervezeténél, az oslói University College-nél, a nittedali önkormányzatnál, valamint a
sandvikai Tudás és Képzési Központnál. Tapasztalatokat szereztünk a települési és a regionális
önkormányzatok működéséről, az egyetemekkel való együttműködési lehetőségeikről,
valamint az önkormányzati érdekszövetség munkájáról. Az elhangzott előadások,
kerekasztalbeszélgetések számos, a hazai önkormányzati gyakorlatban is alkalmazható modellt
vázoltak fel, illetve kiindulási pontjaként szolgálhatnak több általunk kidolgozandó eljárásnak
is.
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Résztvevő: dr. Németh Ilona osztályvezető
44. 2017. 10. 25 – 29. Tel-Aviv, Izrael
2017. október 25-én és 26-án Tel-Aviv-ban ismételten megrendezték a Magyar Napok
elnevezésű rendezvényt. A rendezvény fő szervezője a helyi Magyar Nagykövetség volt. Az
általam vezetett küldöttség tagjai dr. Széles Diána alpolgármester, Tóth-Megyesi Enikő
turisztikai referens, Bódor Edit, a Főnix Rendezvényszervező kft. ügyvezető igazgatója, dr.
Jenei Réka külügyi referens, Gődény Gábor, a Visit Debrecen ügyvezető igazgatója, Erdei
Nóra, menedzser asszisztens, a Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület részéről és
Horovitz Tamás a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke voltak. A Debreceni Hajdú
Néptáncegyüttestől 8 fiatal táncos utazott, hogy városunkat az eseményen képviseljék. A
küldöttség elsőként a Nagykövetségre utazott, ahol dr. Nagy Andor tel-aviv-i magyar
nagykövet és Berényi László kulturális attasé fogadták a Debrecenből érkezőket. Nagykövet
úrral külön megbeszélést folytattam Debrecen városfejlesztési elképzelésiről, a Debrecen-TelAviv járattal kapcsolatos tapasztalatokról, annak eredményességéről és jövőbeli tervekről. Ron
Huldai, Tel-Aviv polgármestere és Nagy Andor nagykövet mellett, én is beszédet mondtam a
Magyar Napok megnyitó ünnepségén. A Hajdú néptáncegyüttes nagy sikerű fellépése mellett
Debrecen turisztikai kínálatát is megismerhették a látogatók. Ellátogatottam izraeli
testvérvárosunkba, Rishon LeZion-ba is. Az Agam múzeum hivatalos megnyitó ünnepségén
való részvétel mellett megbeszélést folytattunk Dov Zur polgármesterrel és Annette Ben
Shachar külügyi referenssel. A debreceni delegáció ellátogatott Rishon LeZion egyik
legszínvonalasabb gimnáziumába, a Harealit gimnáziumba, ahol az ún. „fiatal nagykövetek”
programról folytattak megbeszéléseket a gimnázium igazgatójával és az illetékes tanárokkal.
Ezen túlmenően az izraeli oktatás főbb célkitűzésit ismerhették meg. Megegyeztünk abban,
hogy a rishon-i gimnázium és egy debreceni gimnázium testvérgimnázium lesznek. A
testvérkapcsolatok hozadékaként, az általános tapasztalatcsere mellett a tehetséges diákok
csereprogramban vehetnek majd részt. Jeruzsálembe is elutazott a delegáció, ahol Shmuel
Rabinovich Rabbival és kollégáival hivatalos találkozón vettünk részt. A főrabbi a találkozó
során kiemelte a debreceni repülőjárat fontosságát és üdvözölte annak sikerességét. A
megbeszélés során szó esett a Debrecenben lévő egyházak helyzetéről és a városban zajló
fejlesztésekről is.
Résztvevők: dr. Papp László polgármester, dr. Széles Diána alpolgármester, Tóth-Megyesi
Enikő turisztikai referens, dr. Jenei Réka nemzetközi referens
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45. 2017. 11. 15. Nagyvárad, Románia
Dr. Papp Csaba tanácsnok a 2014-2020-as programozási periódusban megvalósuló Interreg VA Románia- Magyarország Együttműködési Program keretében létrejövő projektek kapcsán
partnerségi együttműködési megbeszélést folytatott az Irányító Hatóság vezetőjével. Továbbá
áttekintésre kerültek, a megnyitott stratégiai- és nyílt projektek kapcsán felmerült tisztázandó
kérdések a sikeres együttműködés érdekében.
Résztvevő: dr. Papp Csaba tanácsnok
46. 2017. 11. 17. Nagyvárad, Románia
Dr. Barcsa Lajos alpolgármester, Komolay Szabolcs alpolgármester és dr. Papp Csaba
tanácsnok, 2017. november 17-én, Nagyváradon, Pásztor Sándorral a Bihar megyei tanács
elnökével tartott egyeztetést. A találkozón Jámbor Erika, a HBMO munkatársa is részt vett. Az
egyeztetés fő célja az Interreg V-A Románia- Magyarország 2014-2040 Program keretében
megvalósítandó projektek kapcsán a partnerségi megállapodás részleteinek tisztázása, továbbá
a projekt beadását érintő nyitott kérdések áttekintése volt.
Résztvevők: dr. Barcsa Lajos alpolgármester, Komolay Szabolcs alpolgármester, dr. Papp
Csaba tanácsnok
47. 2017. 11. 29. Eperjes, Szlovákia
Mons. Jan Babjak, eperjesi érsek metropolitától érkezett meghívás az Eperjesi Görögkatolikus
Érsekség és Eperjes város látogatására. Ellátogattam az eperjesi Érseki palota rezidenciájába,
ahol Jan Babjak eperjesi érsek metropolitával és Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolitával
találkoztam. A látogatás során találkoztam Turcan Andrea polgármesterrel is. Polgármester
asszony a megbeszélés során részletesen bemutatta Eperjes városát, és szóba került egy
esetleges együttműködés is a két város között.
Résztvevők: dr. Papp László polgármester, dr. Léka Dóra nemzetközi referens
48. 2017. 12. 11 – 14. Matera, Olaszország
A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara projektpartnerként részt vett az Inside Out
EU című Interreg Europe projektben, amely projektbe DMJV Önkormányzata Ács Judit
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gazdaságszervezési referenst delegálta. 2017. december 12-13. között az olaszországi Materaban került sor a projekt harmadik szakmai találkozójára, amelyen bemutatásra került Basilicata
régió Intelligens Szakosodási Stratégiája, a District TerN (Technologies for Earth Observations
and Natural Hazards). Előadás hangzott el arról, hogyan lehet az innovációt és a
nemzetköziesedést sikeresen ötvözni a KKV-k esetében, továbbá a Materai Kereskedelmi
Kamara beszámolt a „Project Mirabilia, internationalization of Unesco sites” c. projektjéről,
amely arról szól, hogy milyen kapcsolódási lehetőségek vannak a kulturális örökség és a
nemzetközi piaci lehetőségek között.
Résztvevő: Ács Judit gazdaságszervezési referens
49. 2017. 12. 20. Nagyvárad, Románia
Dr. Papp Csaba tanácsnok 2017. december 20-án egyeztetést tartott az Interreg V-A RomániaMagyarország Program keretében megvalósítandó projektek kapcsán a Nagyváradi
partnerekkel. A találkozás alkalmával egyeztetett a projekt beadását érintő legfontosabb
kérdésekről, többek között „A pályázók előzetes együttműködési megállapodásának”
aláírásáról.
Résztvevők: dr. Papp Csaba tanácsnok, Benke Eszter tanácsnoki referens

II.

Nagyköveti, konzuli látogatások, testvérvárosi küldöttségek,
delegációk fogadása:

2017. február 15.
Jerzy Snopek Lengyelország magyarországi nagykövete feleségével érkezett Debrecenbe. A
megbeszélésen szó esett a testvérvárosunkkal, Lublinnal való együttműködés szorosabbra
fűzésének lehetőségeiről, a Debrecenben folyó lengyel nyelvoktatás helyzetéről valamint
egyeztettünk Lengyelország és városunk kulturális együttműködési lehetőségeiről is.
2017. március 28.
Kárpátalja politikai vezetésével folytattunk megbeszélést, melyen Hennadiy Moskal-al,
Kárpátalja kormányzójával, Mihajlo Rivis-el, a Kárpátaljai megyei tanács elnökével és annak
alelnökével, Barta Józseffel a kárpátaljai települések és Debrecen együttműködési
lehetőségeiről tárgyaltunk.
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2017. május 15.
Olaszország magyarországi nagykövete, Massimo Rustico látogatta meg városunkat, mely
látogatás keretén belül megbeszélést folytattunk Olaszország és Debrecen együttműködési
lehetőségeiről a gazdaságfejlesztés és az oktatás területein. A megbeszélésen jelen volt
Francesco Maria Mari, a magyarországi Olasz Kereskedelmi- és Iparkamara elnöke, továbbá
Alberto és Roberto Massucco, a debreceni székhelyű Eurings Zrt. képviseletében. Ígéretet
tettem, hogy városunk szeptemberben otthont ad az első Olasz Üzleti Napnak.
2017. május 25.
Jennifer Kane-Zabolotskaya, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének
kereskedelmi tanácsosa hivatalos látogatást tett városunkban. A beszélgetés során bemutattam
a küldöttségnek az Új Főnix Terv hat pillérét, külön kiemelve a gazdaságfejlesztés és az oktatás
területét. Kereskedelmi tanácsos asszony pedig arról beszélt, hogy a Debrecenben működő
amerikai cégek vezetői nagyon elégedettek városunkkal és az a célja, hogy újabb amerikai
befektetők, vállalatok érkezzenek Debrecenbe.

2017. augusztus 18.
A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara meghívására fehérorosz delegáció érkezett
Debrecenbe Mogilev megyéből, akiket dr. Barcsa Lajos alpolgármester fogadott.
A találkozón jelen voltak:
A Mogilev-i Regionális Önkormányzat részéről:
- Ruslan Strakhar a Gazdasági Bizottság elnöke
- Siaminoau Valery a Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Bizottság elnöke
A Mogilev-i Gyártók és Vállalkozások Szövetsége részéről:
- Krasouski Viktar, ügyvezető igazgató
A Belorusz Nagykövetség részéről:
- Vadim Pakhomchik kereskedelmi tanácsos
A minszki Magyar Nagykövetség részéről:
- Szentpéteri Bertalan külgazdasági attasé
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részéről:
- Dr. Kiss András gazdaságfejlesztési és innovációs osztályvezető
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Dr. Barcsa Lajos alpolgármester a város rövid és hosszú távú fejlesztési terveiről adott
tájékoztatást, külön kiemelve a Debreceni Nemzetközi Iskola, a Debreceni Nemzetközi
Repülőtér és az új, Déli Ipari Park lehetőségeit.
A fehérorosz küldöttség beszámolt arról, hogy Mogilev megye rendkívül keresett a befektetők
körében, az elmúlt öt évben 250 partner 2 milliárd euró értékben fektetett be az egymillió lakosú
térségben. Elsősorban mezőgazdasági, vegyipari és élelmiszeripari cégek működnek náluk. A
küldöttség felvetette, hogy ahogyan a két megyei kamara együttműködik, úgy a két megye is
köthetne hasonló megállapodást.
2017. augusztus 19 – 20.
Delegáció érkezett Oroszországból, melynek tagjai:
-

Szergejev Vlagyimir az Oroszországi Föderáció rendkívüli és meghatalmazott
nagykövete

-

Baranov Dimitrij orosz főkonzul és felesége

-

Balitszkij Andrej orosz attasé és felesége

Delegáció érkezett Romániából, Székelyudvarhelyről és Szatmárnémetiből, melynek tagjai:
-

Kereskényi Gábor Szatmárnémeti polgármestere és felesége

-

Szabó Ödön RMDSZ képviselő

-

Pásztor Sándor a Bihar megyei tanács elnöke

Delegáció érkezett Ukrajnából: Ungvárról, Beregszászból, Salánkról, melynek tagjai:
-

Bohdan Andrijiv Ungvár polgármestere

-

Babják Zoltán Beregszász polgármestere és felesége Babják Brigitta

-

Viktor Aljokhin Salánk polgármester és felesége

-

Hennadiy Moskal Kárpátalja kormányzója

A delegációk tagjai 2017. augusztus 19-én érkeztek meg Debrecenbe, az este folyamán részt
vettek a polgármesteri fogadáson, majd megtekintették a Nagytemplom 3D fényfestését.
A delegációk tagjai augusztus 20-án a Virágkarneváli felvonulást nézték meg a Nagytemplom
előtt felállított dísztribünről. Az este folyamán a Karneváléj elnevezésű rendezvényen vettek
részt a Nagyerdei Stadionban.

2017. augusztus 20.
Batbayar Zeneemyadar mongol nagykövet és Dalaidorj Ukhnaa konzul 2017. augusztus 20-án
érkeztek a Mongol Nagykövetségről Debrecenbe, ahol megtekintették a Virágkarneváli
felvonulást, a Nagytemplom előtt felállított dísztribünről.
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2017. szeptember 18.
Bemutatkozó látogatáson fogadtam a budapesti Amerikai Nagykövetség követtanácsosi rangú
helyettes misszióvezetőjét, David Kostelancik ideiglenes ügyvivőt. Bemutattam ügyvivő úr
számára Debrecen rövid és hosszú távú fejlesztési elképzeléseit, különös tekintettel a Déli Ipari
Parkban és a Debreceni Nemzetközi Iskolában rejlő lehetőségekre hívtam fel a figyelmét. David
Kostelanic köszönetet mondott, hogy Debrecen nemcsak az itt működő amerikai cégekkel ápol
jó viszonyt, de gondot fordít az Amerikai Kuckó kulturális tevékenységének támogatására is,
valamint hangsúlyozta, hogy mint elődei, úgy ő is segíti az amerikai partnerekkel való
együttműködéseket és amint teheti, újra Debrecenbe látogat.

2017. szeptember 28.
Delegáció érkezett a Morovka Trebovai cseh katonai középiskolából. A debreceni Kratochvil
Károly Honvéd Középiskola meghívására Debrecenbe látogatott a Cseh Védelmi Minisztérium
Moravska Trebovai Katonai Középiskolájának küldöttsége. A 19 diákból és 4 tisztből álló
csoportot dr. Széles Diána alpolgármester fogadta a Városházán.
2017. október 19.
Diplomáciai látogatásra érkezett Debrecenbe David Najera, Mexikó rendkívüli és
meghatalmazott nagykövete akit, 2017. október 19-én fogadtam. A találkozón bemutattam az
Új Főnix Terv gazdaságfejlesztési elképzeléseit. Nagykövet úr a város dinamikus fejlesztési
elképzelései kapcsán megemlítette, célul tűzte ki, hogy a mexikói befektetőknek is bemutassa
Debrecen kiváló adottságait. Szó esett arról is, hogy 2015 augusztusában Debrecen, valamint a
mexikói Toluca testvérvárosi megállapodást kötött. A diplomata segítené a gazdasági, a
kulturális és az oktatási együttműködést a két város között.
2017. október 24.
Marius Gabriel Lazurca Románia magyarországi nagykövete és Toma Ştefan Savu ezredes
katonai attasé a „Román Hadsereg Napja” alkalmából látogatott el Debrecenbe,
virágkoszorúkat helyeztek el a román katonai emlékműnél, majd ellátogattak a debreceni
Városházára is ahol fogadtam őket. Nagykövet úr megköszönte, hogy az „Ősi arany- és
ezüstkincsek Romániából" c. kiállításnak helyszínt adott Debrecen. Ismertettem a Főnix tervet,
valamint kifejtettem annak legfontosabb fejlesztési terveit (repülőtér fejlesztése, pályaudvar
kialakítása, Ipari park). A beszélgetésen elhangzott, hogy Debrecen a határközeli városokkal
szeretne együttműködést kialakítani és egy régiós térségben gondolkodva megállapodást kötni
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Nyíregyházával, Temesvárral és Nagyváraddal. Nagykövet úr elmondta, hogy Bukarestet és a
Külügyminisztériumot is tájékoztatni fogja erről a kezdeményezésről.
Nagykövet úr elmondta, hogy Románia fontos feladatának tartja, a már meglévő kohéziós
projektek életben tartását, és közös mezőgazdasági politika kialakítását. Valamint jelezte, hogy
a közeljövőben, levélben fogja megkeresni Debrecent, egy új közös kulturális projekttel
kapcsolatban.

2017. november 9.
Hivatalos látogatáson fogadta Petri Toumi-Nikula-t, Finnország budapesti nagykövetét
Komolay Szabolcs alpolgármester 2017. november 9-én. Látogatásának apropóját az adta, hogy
Finnország idén ünnepli függetlenségének 100. évfordulóját. Komolay Szabolcs alpolgármester
ismertette Debrecen gazdaságfejlesztési elképzeléseinek legfontosabb elemeit, hangsúlyozva a
potenciális külföldi befektetések lehetőségét. A találkozón szóba került Debrecen és finn
testvérvárosa, Jyväskylä kapcsolata. Jyväskylä városa Finnország egyik jelentős központja, a
finn nyelvű kultúra bölcsője. Komolay Szabolcs alpolgármester elmondta, hogy több mint 100
éve oktatják a finn nyelvet és kultúrát Debrecenben, s a debreceni városvezetés arra fog
törekedni, hogy kulturális és gazdasági téren is bővüljön a két város kapcsolata. Ennek
érdekében a tervek szerint 2018 elején debreceni küldöttség látogat Jyväskylä-be.

2017. november 17.
A budapesti Svéd Nagykövetség (Véderőattasé Hivatal) azzal a kéréssel fordult a Honvédelmi
Minisztériumhoz, hogy nyújtson segítséget a Svéd Katonai Emlékműveket Gondozó Szövetség
delegációja

2017. november 16-17. között

esedékes

magyarországi

látogatásának

megszervezésében. Ez alapján kereste meg Debrecen városát a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatósága. A négy fős delegációt dr. Mazsu János
tanácsos fogadta. A látogatás keretében felkeresték a Széchényi utca 6. sz alatt található, XII.
Károly svéd király emléktábláját, amelyről dokumentációt és fotódokumentációt készítettek. A
megbeszélés során egyeztetés folytattak az emléktábla jövőbeli gondozásáról és
állagmegőrzéséről.

2017. november 22.
Ilie Bolojan, Nagyvárad polgármesterével

áttekintettük azokat az együttműködési

lehetőségeket, amelyeket elsősorban az uniós pályázatok nyitnak meg a települések előtt. A
jelenlegi és a 2020 utáni uniós fejlesztési koncepciók kiemelten támogatják a határon átnyúló
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és a városok közötti együttműködéseket, Ilie Bolojan polgármester kiemelte, hogy mivel
mindössze 75 kilométer a távolság a két város között, olyan hatással van egymásra Nagyvárad
és Debrecen, melynek előnyeit ki kell használni.

2017. november 23.
Vinogradov Valerij Jurjevics urat, Moszkva észak-keleti körzetének prefektusát és delegációját
fogadtam a Városházán. Az orosz küldöttség azzal a szándékkal érkezett Debrecenbe, hogy
testvérvárosi kapcsolat kialakítását kezdeményezze. A megbeszélés során szó esett a DebrecenMoszkva repülőjárat fontosságáról, Ismertettem a Debrecenben történő fejlesztéseket.
Megállapodtunk, hogy oktatási, kulturális, gazdasági és turisztikai területeken keressük a
jövőben az együttműködési lehetőségeket. Ennek érdekében egy közös memorandumot írtunk
alá Prefektus úrral.

III. Egyéb nemzetközi események Debrecenben
2017. szeptember 12. Olasz Üzleti Nap
A rendezvény kapcsán hivatalos látogatást tett a Városházán Massimo Rustico, Olaszország
magyarországi nagykövete, a nagykövetség gazdasági hivatalának kereskedelmi attaséja, a
Magyarországi Olasz Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a kamara főtitkára, az Olasz
Kereskedelmi Ügynökség képviselője, valamint az Olasz Kultúrintézet vezetője is. A
beszélgetésen szó esett a Debrecenben működő gazdasági társaságok és a város jó kapcsolatáról
is, de nagykövet úrral a meglévő olasz-magyar kereskedelmi, gazdaságfejlesztési, oktatási és
nem utolsó sorban kulturális együttműködési, közös befektetési lehetőségekről is tárgyaltunk.
A nagykövet úr és delegációja ezt követően megismerte Debrecen hosszú távú fejlesztési
terveit, és részletes tájékoztatást kaptak az Új Főnix Terv elemeiről is.
Az Olasz Üzleti Napok esemény hivatalos megnyitóját sajtótájékoztató előzte meg, majd
folytatásaként a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az olasz nagykövetség, az
Olasz Külkereskedelmi Intézet, az Olasz Kultúrintézet, az Olasz Kereskedelmi Kamara, s nem
utolsó sorban Debrecen város közös szervezésében létrejött üzleti fórumon a résztvevők az
európai uniós finanszírozásból megvalósuló olasz-magyar projekteket, a magyar vállalkozók
együttműködési igényeit és ennek lehetőségeit is megismerhették.
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2017. december 2. „Gyermekfutball a békéért”
A „Gyermekfutball a békéért” elnevezésű, nemzetközi szociális ifjúsági projekt keretében
barátságos gyermekfutball mérkőzést szerveztünk Debrecen városában. A projekt célja az
egészséges életmód népszerűsítése mellett a magyar-ukrán baráti kapcsolatok erősítése volt, a
gyermeksporton keresztül. A barátságos mérkőzés előtt köszöntőt mondott Ljubov Nepop
ukrán nagykövet, valamint dr. Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere is. A háború sújtotta
Kelet-Ukrajnából érkezett fiatalok az Olasz focisuli játékosaival mérték össze tudásukat. Az
esemény megnyitóján dr. Barcsa Lajos alpolgármester elmondta: a város fontos stratégiai
partnerként tekint Ukrajnára, az ide látogató keleti szomszédainkat pedig mindig szívesen látják
a városban.
Az eseményen Ukrajna nagykövete a kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztését hangsúlyozta.
Elmondta, hogy számára nagyon fontos Debrecen, hiszen a nyári egyetemen magyar nyelvet
tanult, valamint itt került megrendezésre a legnagyobb ukrán-magyar üzleti fórum, amelynek
keretében a miniszterelnök is idelátogatott.
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