Tájékoztató Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi
nemzetközi kapcsolatairól
I.

Külföldi kiküldetések:

1. 2018. 01. 08. Nagyvárad, Románia
Dr. Papp Csaba tanácsnok projektmegbeszélésen vett részt a CBC Incubator és EduCultCentre
projektek kapcsán, Nagyváradon. A megbeszélés alkalmával aláírásra került a Concept Note
beadásához szükséges Partnerségi megállapodás az Interreg V-A Románia- Magyarország
Program keretében megvalósuló „Romanian – Hungarian cross-border cultural incubator for
performing arts” és „Romanian – Hungarian Cross – Border Education Centre of Cultural and
Historical Heritage” projektek kapcsán. Továbbá a CN pályázat beadásához kapcsolódóan
nyilatkozatok is áttekintésre kerültek.
Résztvevő: dr. Papp Csaba tanácsnok
2. 2018. 01. 11. Nagyvárad, Románia
A magyar kultúra napja köré szervezett rendezvényekről tartott sajtótájékoztatón vett részt
Szentei Tamás osztályvezető, Nagyváradon. A tájékoztatón az ünnepi hét rendezvényeiről
számolt be Szentei Tamás, Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere, Szabó Ödön, a
Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnöke és Demián Zsolt, a margittai RMDSZ-körzet vezetője.
Debrecen városa harmadik éve részese a 19. alkalommal megrendezésre kerülő
programsorozatnak.
Résztvevő: Szentei Tamás osztályvezető
3. 2018. 01. 23 – 26. Essen, Németország
Kuhn András városi főkertész, az IPM Essen 2018 szakmai kiállítás alkalmából utazott a
németországi Essen városába. A vásáron a szakma főbb képviselői vettek részt és a világ
minden tájáról érkeztek kiállítók.
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Résztvevő: Kuhn András főkertész
4. 2018. 01. 30 – 31. Koszovó
Ruszin Romulusz dandártábornok, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár
parancsnokával, illetve Csáfordi Dénes, Hajdúhadház polgármesterével hivatalos látogatást
tettem Koszovóban, az MH KFOR Kontingens 17. váltásának katonáinál. Megtekintettem a
Dragon Fire elnevezésű gyakorlatra felkészülő lövészszázad helységharc-kiképzését és az új
Role 1-es egészségügyi sátorkomplexumot. Ezt követően Ruszin Romulusz dandártábornok
állománygyűlést tartott, ahol megköszönte a zászlóalj eddigi munkáját, és szólt a kontingens
elismertségéről.
Résztvevő: dr. Papp László polgármester
5. 2018. 02. 05 – 09. Valladolid, Madrid, Spanyolország
A „STrategies for Regional INnovative Food Clusters” projekt keretében helyszíni szemle
során a helyi jó gyakorlatokkal ismerkedhettek meg a projektpartnerek a Castilla y León-i
Mezőgazdasági Technológiai Intézetben, a Boecillo Tech Parkban és a Sheep Development
Farmon, amelyeket Tudáscsere Találkozók követtek. Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatának delegáltjaként, Ács Judit vett részt a rendezvényen.
Résztvevő: Ács Judit gazdaságfejlesztési referens
6. 2018. 02. 13 – 14. Székelyudvarhely, Románia
Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármesterének meghívására érkeztem a városba, ahol egy
találkozó keretében egyeztettünk a két várost érintő kérdésekről.
Résztvevő: dr. Papp László polgármester
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7. 2018. 03. 12 - 16. Cannes, Franciaország
Az általam vezetett delegáció megtisztelő díjat vehetett át Cannes-ban, a MIPIM elnevezésű
nemzetközi ingatlanpiaci szakvásáron. A Financial Times a jövő európai városának választotta
a várost. Debrecen a legígéretesebb város kategóriában nyert, és egy éven át viselheti a címet,
melyet a rangos brit napilap nemzetközi tőkeáramlásokkal és befektetésekkel foglalkozó
egysége, az fDi Intelligence ítélt oda. Debrecen városa a HIPA-val közös szervezésben
mutatkozott be a Magyarországot prezentáló standon, a Forest Offices építésével és a
nemzetközi repülőtér melletti ipari park fejlesztésével.
Résztvevők: dr. Papp László polgármester, dr. Barcsa Lajos alpolgármester
8. 2018. 02. 21 – 22. Belfast, Észak-Írország
A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara projektpartnerként részt vett a New
approaches to improve SME internationalisation support policies/Új megközelítések a KKV-k
nemzetköziesedését támogató politikák fejlesztésére című, Inside Out EU rövidcímű Interreg
Europe projektben, amely projektbe Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Ács Judit
gazdaságszervezési referenst delegálta. 2018. február 21 – 22. között az észak-írországi
Belfastban került sor a projekt hatodik szakmai találkozójára, amelyen a résztvevők áttekintést
kaptak az észak-ír gazdasági hivatal előadása alapján Észak-Írország gazdasági stratégiájáról
és az exportot, nemzetköziesedést támogató rendszerekről. Bemutatásra került, hogy az állam
milyen szerepet játszik a vállalkozások nemzetközi piacra juttatásában, miként látják az
innovációt állami szinten és milyen módon ösztönözi az állam a vállalkozások innovációját. Az
Intertrade Ireland szakembere bemutatta, hogy milyen programok állnak rendelkezésre a KKVk nemzetközi piacra juttatásához, ezeknek mik a tapasztalatai, ill. milyen eredménnyel
működnek.
Résztvevő: Ács Judit gazdaságfejlesztési referens
9. 2018.04. 11 – 14. Madrid, Spanyolország
Dr. Barcsa Lajos alpolgármester a Debreceni Egyetem és a Debreceni Sportcentrum vezetésével
dr. Bács Zoltán kancellárral, Becsky András ügyvezető igazgatóval és Dékán Tamás gazdasági
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igazgatóval Madridban vett részt az Európai Egyetemi Sportszövetség ülésén. Miskolc és
Debrecen közösen pályázott az Európai Egyetemi Játékok 2024-es megrendezésére. A
pályázatokat mintegy 40 ország 130 képviselője előtt kellett bemutatni Madridban. A magyar
prezentációt a két egyetemi kancellár, a sportigazgatók, az alpolgármesterek, valamint az
Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség képviselője és az Emberi Erőforrások
Minisztériumának helyettes államtitkára közösen tartották. Két ország jutott át a végső rostán
az Európai Egyetemi Játékok (EEJ) rendezésére benyújtott pályázatok alapján, Magyarország
(Debrecen-Miskolc) és Lengyelország (Lodz) küzdöttek a 2022-es és 2024-es rendezési
jogokért az EUSA Végrehajtó Bizottsága előtt. Magyarország a két dátum közül a 2024-es
időpontot preferálta, hiszen ez év második felében tölti be országunk az EU soros elnöki tisztét.
A magyarok a 2024-es rendezés jogát nyerték el.
Résztvevő: dr. Barcsa Lajos alpolgármester
10. 2018. 04. 17 – 19. Kolozsvár, Románia
Debrecen város képviseletében dr. Mazsu János tanácsnok vett részt a Smart Cities CEE 2018
nemzetközi konferencián Kolozsváron. A rendezvényen 60 város képviselői tanácskoztak a
hosszú távú fenntarthatóság jövőbeli biztosításáról a már megvalósult és tervezett projektek
tükrében. A konferencia célja nem csak az új technológiák bemutatása volt, hanem a városok
és lakóik közötti együttműködési lehetőségek feltárása is.
Résztvevő: dr. Mazsu János tanácsnok
11. 2018. 04. 17 – 20. Laval, Franciaország
A franciaországi Laval-ban került megrendezésre az EON Experience Fest. Dr. Barcsa Lajos
alpolgármester dr. Mihálydeák Tamás egyetemi docens, dékán, illetve dr. Gilányi Attila László
egyetemi docens kíséretében vett részt a rendezvényen. Az EON Reality a virtuális valóság
megvalósításával támogatja ügyfeleit, 22 globális irodával rendelkezik, és 55 ország
kormányával működik együtt az oktatás területén. A két napos workshopon bemutatták az IDCközpont működését, a technológiát, illetve az embereket, akik ezeket a létesítményeket
működtetik. A részvétel lehetővé tette, hogy teljes legyen az IDC üzleti modelljének megértése,
a technológia előzetes feltárása és vizsgálata.
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Résztvevő: dr. Barcsa Lajos alpolgármester
12. 2018. 04. 26 – 29. Sumen, Bulgária
Debrecen város képviseletében dr. Németh Ilona osztályvezető vett részt a 2018. április 27 –
29. között megrendezésre kerülő XXVI. Bolgár – Magyar Irodalmi Napokon, Sumenben. A
szervezők ebben az évben Petőfi Sándorra és Hriszto Botevre emlékeztek. A 130 versenyző öt
kategóriában mérte össze tudását. Minden résztvevőnek legalább egy magyar költő versét,
illetve prózáját kellett előadnia. Magyarországot a Debreceni Bolgár Nemzetiségi
Önkormányzat versenyzője képviselte. A rendezvény ideje alatt került bemutatásra a 20-as
években Bulgáriában élt Döbrössy Lajos könyve, amely mű megjelentetésével a Reformáció
500. évfordulója előtt tisztelegtek a házigazdák. A kulturális eseményen részt vett a Magyar
Kulturális Intézet vezetője és Magyarország szófiai nagykövete is.
Résztvevő: dr. Németh Ilona osztályvezető
13. 2018. 05. 10. Nagyvárad, Románia
Részt vettem a Fesztum Varadinum alkalmából kötendő együttműködési megállapodások
ünnepélyes aláírásán és az esemény kapcsán tartott sajtótájékoztatón.
Résztvevő: dr. Papp László polgármester
14. 2018. 05. 25. Beregszász, Ukrajna
Beregszász város napjára kapott meghívást Babják Zoltán polgármestertől Debrecen
városvezetése. Dr. Barcsa Lajos alpolgármester vezette delegáció vett részt az eseményen. Az
alpolgármester és Babják Zoltán polgármester megbeszélést folytattak a helyi Vízmű Vállalat
képviselőjével.
Résztvevők: dr. Barcsa Lajos alpolgármester, dr. Szilágyi Fanni alpolgármesteri referens, dr.
Jenei Réka külügyi referens
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15. 2018. 05. 26. Bihardiószeg, Románia
Bihardiószeg önkormányzata második alkalommal rendezte meg a Bakator bor- és
gasztrofesztivált. Az eseményre a bihardiószegi Zichy-kastély kertjében került sor, melyen dr.
Papp Csaba tanácsnok, Debrecen város delegáltjaként vett részt.
Résztvevő: dr. Papp Csaba tanácsnok
16. 2018. 06. 18. Nagyvárad, Románia
Komolay Szabolcs alpolgármester vett részt a Szent László Napok megnyitóján, Nagyváradon.
Az esemény során koszorút helyeztek el Szent László nagyváradi szobránál, valamint sor került
Rhédey Lajos szobrának ünnepélyes felavatására is.
Résztvevő: Komolay Szabolcs alpolgármester
17. 2018. 06. 19. Kassa, Szlovákia
Az Európa Kulturális Főváros 2023 pályázathoz kapcsolódóan látogatott el Komolay Szabolcs
alpolgármester Kassára, ahol Renáta Lenártova alpolgármester asszonnyal találkozott. A
látogatáson Szentei Tamás osztályvezető, Porkoláb Gyöngyi EKF iroda operatív igazgató és
Méhes Márton is jelen volt.
Résztvevők: Komolay Szabolcs alpolgármester, Szentei Tamás osztályvezető
18. 2018. 06. 28 – 29. Arad, Románia
Dr. Barcsa Lajos alpolgármester az „Interreg V-A Romania-Hungary Programme” negyedik
monitoring bizottsági ülésén megfigyelő tagként vett részt.
Résztvevő: dr. Barcsa Lajos alpolgármester
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19. 2018. 07. 05 – 12. New Brunswick, New Jersey, USA
Hatalmas érdeklődés mellett „Cívis Álom” elnevezésű helytörténeti vetélkedőt rendeztek
Debrecenben. A többfordulós versenyt végül a Fazekas Mihály Gimnázium csapata nyerte. A
nyertesek, Aranyi Imre iskolaigazgató, Viski Zoltán kísérő tanár és dr. Jenei Réka külügyi
referens kíséretében elutaztak amerikai testvérvárosunkba, New Brunswick-ba. A látogatás
során a delegáció ellátogatott New York-ba, ahol Magyarország Főkonzulátusán Kumin Ferenc
főkonzul fogadta őket. A látogatók betekintést nyerhettek a konzuli feladatokba. Ezt követően
a diákok és kísérőik elutaztak Washington D.C.-be, ahol Magyarország washington-i
nagykövetségén dr. Hetesy Zsolt nagykövet-helyettes ismertette a nagyköveti feladatokat,
mesélt a Nagykövetség munkájáról.
A delegáció hivatalos látogatást tett a new brunswick-i városházán, ahol Jim Cahill
polgármester úr fogadta a csoportot. A polgármesterrel folytatott megbeszélésen Michael
Tublin amerikai külügyi referens, dr. Jenei Réka külügyi referens mellett, az iskola tagjai is
részt vettek. A találkozón a polgármester elmondta, milyen fontosnak tartja New Brunswick
külügyi kapcsolatait és üdvözölte a diákok érdeklődését.
A diákok és kísérőik megismerhettek egy helyi gimnáziumot is, ahol az iskola igazgatója
számos jó gyakorlatot ismertetve mutatta be az intézményt, majd együttműködési
lehetőségekről tárgyaltak.
Résztvevő: dr. Jenei Réka külügyi referens
20. 2018. 07. 10 – 12. Krakkó, Lengyelország
A 2018. augusztus 11-ei krakkói Magyar Napon, Debrecen és Nyíregyháza közös megjelenés
keretében, részben hagyományőrző arculatát mutatta meg, valamint ízelítőt adott modern
fesztiválvárosi hangulatából is. Az érdeklődőknek lehetőségük volt arra, hogy kézműves
foglalkozás keretében hagyományos debreceni mézeskalácsot díszítsenek és kóstoljanak,
Debrecen

turisztikai

logójának

színeit

használták

fel

karkötők

készítéséhez.

A

fesztiválhangulatot a Feeling Tánc- és Mazsorett Egyesület, valamint a R&B Dance hip hop
tánciskola tagjai teremtették meg. A fiatal tehetségek alkotta Doublée Troublée formáció pedig
az érdeklődőket világzenei műsorral szórakoztatta, melyben saját szerzeményeik és magyar
népdalok is szerepeltek.

7

Résztvevő: dr. Széles Diána alpolgármester, Erdei Balázs alpolgármesteri referens
21. 2018. 07. 18. Nagyvárad, Románia
Komolay Szabolcs alpolgármester és dr. Papp Csaba tanácsnok, egyeztetést tartott a BRECO
Iroda munkatársaival. A megbeszélés legfontosabb kérdése a két flagship projekt – CBC
Incubator és EduCultCentre – vezető partner cseréje. A megbeszélés kulcsfontosságú volt a
projektek tovább folytatása érdekében. Az egyeztetésen a Csokonai Színház igazgatója Gemza
Péter is jelen volt.
Résztvevők: Komolay Szabolcs alpolgármester, dr. Papp Csaba tanácsnok, Benke Eszter
tanácsnoki referens
22. 2018. 08. 15. Nagyvárad, Románia
Találkozón vettem részt Nagyváradon, amelynek keretében egyeztettem dr. Pálfi József
rektorral és Pásztor Sándor Bihar megyei tanácselnökkel.
Résztvevő: dr. Papp László polgármester
23. 2018. 08. 16. Nagyvárad, Románia
Nagyváradon találkoztak a média képviselőivel Debrecen és Nagyvárad, illetve Hajdú-Bihar és
Bihar megye elöljárói. Az esemény témája Debrecen és Nagyvárad, valamint Bihar és HajdúBihar megye összefogása volt. Idén 13. alkalommal Nagyváradra és most első alkalommal
Bihardiószegre is ellátogatott a Debreceni Virágkarnevál.
2018. augusztus 16-án, a nagyváradi Megyeházán Pásztor Sándor a Bihar Megye Tanácsának
elnöke, Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke, Komolay Szabolcs Debrecen
alpolgármestere, Dacian Pallad Nagyvárad városmenedzsere és Mados Attila Bihardiószeg
polgármestere számolt be a virágkarnevál debreceni, valamint nagyváradi és bihardiószegi
eseményeiről.
Résztvevők: Komolay Szabolcs alpolgármester, Zádor Lívia sajtóreferens
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24. 2018. 08. 16. München, Németország
Egész napos megbeszéléseken vettem részt Münchenben, a BMW gyárépítéshez kapcsolódóan.
Résztvevő: dr. Papp László polgármester
25. 2018. 08. 21. Nagyvárad, Románia
Ilie Bolojan polgármester meghívásának eleget téve, egy kulturális rendezvényen vettem részt
Nagyváradon.
Résztvevő: dr. Papp László polgármester
26. 2018. 08. 24. – Nagyvárad, Románia
Nagyvárad és Debrecen együttműködésének fontos állomása a MODEM Imressziók c.
kiállítása. A két város közötti kulturális kapcsolat erősítéséről beszélt Komolay Szabolcs
alpolgármester, Birta Florin, Nagyvárad alpolgármestere és Koroknai Edit, a MODEM
ügyvezetője a Nagyváradon tartott sajtótájékoztatón. Komolay Szabolcs alpolgármester
hangsúlyozta az együttműködés fontosságát Debrecen Európa Kulturális Fővárosa 2023 címre
beadott pályázatának szempontjából is.
Résztvevők: Komolay Szabolcs alpolgármester, Zádor Lívia sajtóreferens
27. 2018. 08. 28. München, Németország
Dr. Barcsa Lajos alpolgármesterrel, valamint az EDC két vezetőjével, Póser Zoltánnal és
Szobonya Péterrel 2018. augusztus 28-án, egy egynapos találkozó keretében a BMW müncheni
székházában tárgyaltunk a tervezett debreceni gyárhoz kapcsolódó logisztikai és egyéb
infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos kérdésekről.
Résztvevők: dr. Papp László polgármester, dr. Barcsa Lajos alpolgármester
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28. 2018. 09. 8 – 13. Burgasz, Bulgária
2018. augusztusában kapott Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata felkérést, hogy
vegyen részt a EUROCITIES soron következő közlekedési fórumán, mely Bulgáriában,
Burgasz városában került megrendezésre. Tekintettel arra, hogy a EUROCITIES hálózatnak
jelenleg még nem tagja Debrecen, ezért városunkat, mint csatlakozni kívánó városként
invitálták meg a burgaszi mobilitási fórumra, lehetőséget biztosítva ezáltal a hálózat munkájába
történő betekintésre, illetve a csatlakozás előnyeivel kapcsolatos informálódásra.
Résztvevők: Bodnár Balázs beruházási ügyintéző, Boros Gábor közlekedési ügyintéző
29. 2018. 09. 14. Ungvár, Ukrajna
Ungvár város napja alkalmából tett látogatást Komolay Szabolcs alpolgármester Ungváron,
ahol találkozott Bohdan Andrijev polgármesterrel is.
Résztvevő: Komolay Szabolcs alpolgármester
30. 2018. 09. 18 – 20. Moszkva, Oroszország
2018. szeptember 18-án utaztunk Moszkvába, Moszkva északkeleti közigazgatási körzetének
Valerij Jurjevics Vinogradov prefektus meghívására.
2017. november 23-án, Debrecenben szándéknyilatkozatot írtunk alá testvérvárosi szerződés
megkötéséről. Az utazás célja ezen szerződés aláírása volt.
Prefektus

úrral

megállapodtunk

gazdasági,

turisztikai,

oktatási

és

kulturális

együttműködésekről, továbbá arról, hogy a jövőben támogatjuk és elősegítjük a kölcsönös
kereskedelmi, gazdasági, idegenforgalmi kapcsolatok kialakítását és fejlesztését.
Moszkvai tartózkodásunk során megbeszéléseket folytattunk Magyarország Nagykövetségén
Fábián Sándor külgazdasági attaséval.
Résztvevők: dr. Papp László polgármester, Komolay Szabolcs alpolgármester, dr. Jenei Réka
külügyi referens
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31. 2018. 09. 26. Nagyvárad, Románia
Komolay Szabolcs alpolgármester Florin Birta alpolgármesterrel találkozott Nagyváradon. Az
Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázathoz kapcsolódó együttműködésről szóló
egyeztetésen jelen volt még Zatykó Gyula és Szentei Tamás osztályvezető is.
Résztvevők: Komolay Szabolcs alpolgármester, Szentei Tamás osztályvezető
32. 2018. 09. 27 – 29. Stuttgart, Németország
Dr. Berényi János György főkonzul meghívására, debreceni delegáció utazott Stuttgart-ba. A
Magyarország Stuttgarti Főkonzulátusán korábban megnyílt a nagy érdeklődést kiváltó AntalLusztig gyűjteményből álló kiállítás. A Főkonzulátuson megrendezett Debrecen-esten
Komolay Szabolcs alpolgármester és Horváth Andrea a Német Kultúrfórum vezetője tartottak
előadást Debrecenről, ismertetve a városban zajló fejlesztéseket, beruházásokat és a kulturális
törekvéseket. Antal Péter tárlatvezetést tartott a kiállításon.
Résztvevők: Komolay Szabolcs alpolgármester, dr. Jenei Réka külügyi referens
33. 2018. 10. 02 – 04. Pamplona, Spanyolország
A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi – és Iparkamara projektpartnerként részt vesz a New
approaches to improve SME internationalisation support policies/Új megközelítések a KKV-k
nemzetköziesedést támogató politikák fejlesztésére című, Inside Out EU rövidcímű Interreg
Europe projektben, amely projektbe Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Ács Judit
gazdaságszervezési referenst delegálta. 2018. október 3-4.-én a spanyolországi Pamplonában
került sor a projekt hetedik szakmai találkozójára, amelyen Navarra régió kormányzatának a
gazdaságért felelős igazgatója tájékoztatást adott a régió 2017-2020 közötti időszakot érintő
nemzetközi terveiről és a piacpolitikai stratégiákról. Előadások hangzottak el a GEX
Programról és az ahhoz kapcsolódó pályázati lehetőségekről.
A helyi kereskedelmi és iparkamara és egy tanácsadó cég képviselői a KKV-k
nemzetköziesedést elősegítő szakpolitikát és eszközt mutatták be, illetve a Lufthansa helyi
képviseletének projektmenedzsere tartott prezentációt arról, hogy a Lufthansa milyen módon
tud hozzájárulni a nemzetköziesedéshez.
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Résztvevő: Ács Judit gazdaságfejlesztési referens
34. 2018. 10. 18. Nagyvárad, Románia
Ács Judit gazdaságfejlesztési referens vett részt az INTERREG V-A Románia- Magyarország
Program, ROHU343 CBC Incubator és ROHU344 EduCultCentre projektek előre haladásáról,
a 2019. január 31.-ig tartó megvalósítás hátralévő feladatairól, valamint a Full Application
aktuális kérdéseiről történő egyeztetésen.
Résztvevő: Ács Judit gazdaságfejlesztési referens
35. 2018. 10. 24 – 26. Visintini, Olaszország
Komolay Szabolcs alpolgármester vezette delegáció, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör
Székesfehérvári Szervezete szervezésében, egy megemlékezésen vett részt a Nagy Háború
befejezésének 100. évfordulója alkalmából, Lado di Doberdo községhez tartozó Visintiniben.
Az ünnepség keretében egy emléktábla elhelyezésére is sor került.
Résztvevők: Komolay Szabolcs alpolgármester, dr. Mazsu János tanácsnok, Szentei Tamás
osztályvezető, Czellér László képviselő
36. 2018. 10. 24 – 27. Tel-Aviv, Rishon LeZion, Izrael
Az izraeli Magyar Napokat 2018. október 25-26. között rendezték meg Tel-Aviv-ban, ahol
Debrecen és Nyíregyháza közösen mutatkozott be. A debreceni küldöttséget elkísérték TelAviv-ba a Debreceni Népi Együttes táncosai, akik több alkalommal is felléptek a rendezvényen.
A VisitDebrecen munkatársai egy várost népszerűsítő turisztikai standdal és VR-szemüveggel
készültek, amelyben Debrecenről készült filmet lehetett látni. Dr. Széles Diána alpolgármester
ellátogatott Debrecen izraeli testvérvárosába Rishon LeZion-ban, ahol a két város jövőbeli
turisztikai és kulturális együttműködéséről egyeztetett a helyi önkormányzat képviselőivel. A
Magyar Napok keretében mutatkozott be Magyarország új izraeli nagykövete, Benkő Levente.
A Magyar Kormányt Takács Szabolcs Ferenc, a Miniszterelnökség európai uniós politikák
kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkár képviselte.
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Résztvevők: dr. Széles Diána alpolgármester, Tóth-Megyesi Enikő turisztikai referens, dr.
Ferenczy-Léka Dóra külügyi referens
37. 2018. 11. 06 – 07. Ljubljana, Szlovénia
Debrecen már több éve tagja a MAGYAR CIVINET hálózatnak. Tagként a város folyamatos
felkéréseket kap a város közlekedésfejlesztési aktualitásaival kapcsolatban a Titkárság által
szervezett közlekedésszakmai kiállításokon, fórumokon és konferenciákon való előadásra, és
folyamatos lehetőségeket is nyújt városunk szakemberei számára magas színvonalú
továbbképzéseken való részvételhez. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.
októberében kapott felkérést, hogy vegyen részt a MAGYAR CIVINET soron következő, 2018.
november 6 – 7. között megrendezésre kerülő tanulmányútján, melynek úticélja Szlovénia
fővárosa, Ljubljana volt. A tanulmányút főbb céljai az alábbiak voltak: egy történelmileg és
gazdaságilag viszonylag hasonló, közép-európai város fenntartható mobilitási politikájának és
intézkedéseinek, azok eredményeinek és hatásainak bemutatása, valamint egy találkozó és
beszélgetés ljubljanai helyi politikusokkal, a szakpolitikai döntések mögött húzódó
szempontok, megfontolások megvitatása.
Résztvevő: Bodnár Balázs beruházási ügyintéző
38. 2018. 11. 27 – 30. Edinburgh, Skócia
Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. szeptemberi ülésén hagyta jóvá a város
EUROCITIES-hez való csatlakozását, amelyet követően be kellett nyújtani a szervezethez a
csatlakozást kérő adatlapot. Az időpont a 2018. november 28-30. között Edinburgh-ban
megrendezésre kerülő Eurocities éves találkozójára esett, amelyen dr. Barcsa Lajos
alpolgármester vett részt. Debrecennek, mint frissen csatlakozott tagnak, lehetősége volt a
bemutatkozásra.
Résztvevők. dr. Barcsa Lajos alpolgármester, Ács Judit gazdaságfejlesztési referens
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39. 2018. 12. 05. Nagyvárad, Románia
Dr. Varga Anett jogi referens, Ács Judit gazdaságfejlesztési referens vett részt az INTERREG
V-A Románia- Magyarország Program, és a ROHU343 CBC Incubator és ROHU344
EduCultCentre projektekkel kapcsolatos egyeztetésen. A projektek Concept Note szakasza
2019. január 31-én befejeződik, ezért a projektpartnerek egyeztettek a projekt előre haladásáról,
a külső szakértői szolgáltatások felhasználásáról, a költségvetés teljesítéséről, az
átcsoportosítások lehetőségéről. Áttekintésre került a 2019. februárjáig benyújtásra kerülő Full
Application mellékleteit képező dokumentumok tartalma, beszerzésük időbeli ütemezése, a
költségvetés kérdése.
Résztvevők: dr. Varga Anett jogi referens, Ács Judit gazdaságfejlesztési referens
40. 2018. 12. 08. Nagyvárad, Románia
A Magyar Polgári Egyesület és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szervezésében december 8án Hungarikum Napot tartottak a Partiumi Keresztény Egyetemen. A rendezvény célja a
hungarikumok megismertetése és népszerűsítése volt Nagyváradon és vonzáskörzetében. A
szervezők felkérésének eleget téve dr. Mazsu János az Értéktár Bizottság elnökeként előadást
tartott a megjelenteknek, a Debreceni- és a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár pedig közös
kiállítással járult hozzá a Hungarikum Nap sikerességéhez.
Résztvevők: dr. Mazsu János tanácsnok, Jekli Tünde tanácsnoki referens
41. 2018. 12. 10 – 12. Colmar, Franciaország
A STrategies for Regional INnovative Food Clusters projekt projekttalálkozóján Ács Judit
gazdaságfejlesztési referens vett részt. A partnerek egyeztettek a projektmegvalósítás hátralévő
tevékenységeiről, a projektmenedzsmenttel és pénzügyi megvalósítással kapcsolatban
felmerülő feladatokról. A projekt megvalósítás egyik eredménye, hogy valamennyi
projektpartner akciótervet készít a projektmegvalósítás utolsó negyedévében. Az akcióterv
elkészítése Debrecen, mint projektpartner koordinálásával történik, amelynek sablonja,
workshop keretében a colmari projekttalálkozón került bemutatásra.

14

Résztvevő: Ács Judit gazdaságfejlesztési referens
42. 2018. 12. 11. Szatmárnémeti, Románia
Dr. Barcsa Lajos alpolgármester az „Interreg V-A Romania-Hungary Programme” hatodik
monitoring bizottsági ülésén megfigyelő tagként vett részt.
Résztvevő: dr. Barcsa Lajos alpolgármester
43. 2018. 12. 15. Nagyvárad, Románia
Az Őrváros Közalapítvány szakmai-koordináló szerepével és az Elfeledett Emlékezet Háborús
Kegyeleti Kutatócsoport munkája nyomán nem csak a debreceni katonai temetők és hadisírok
rendbetétele, gondozása, adatbázisok kialakítása és publikálása történt meg, hanem a bihari első
világháborús hősök adattárának összeállítása is. A munka különleges érdeme, hogy eddig ilyen
feldolgozás még sohasem született. Az Őrváros Közalapítvány kuratóriumi elnökeként dr.
Mazsu János ünnepélyes keretek között adta át a Bihar vármegyei I. világháborúban elhunyt,
megsérült, vagy fogságba hurcolt katonahősök adatbázisát a Királyhágómelléki Református
Egyházkerület püspökének Csűry Istvánnak, és főjegyzőjének Forró Lászlónak.
Résztvevők: dr. Mazsu János tanácsnok, Jekli Tünde tanácsnoki referens
44. 2018. 12. 21. Nagyvárad, Románia
Dr. Varga Anett jogi referens, Ács Judit gazdaságfejlesztési referens vett részt az INTERREG
V-A Románia- Magyarország Program, és a ROHU343 CBC Incubator és ROHU344
EduCultCentre projektekkel kapcsolatos egyeztetésen. A projektek Concept Note szakasza
2019. január 31-én befejeződik, ezért a projektpartnerek egyeztettek a projekt előre haladásáról,
a 2018. december 31-i kifizetéseket érintő köztes jelentés elkészítéséről, a költségvetés
teljesítéséről.

Megbeszélés zajlott a Full Application benyújtásához szükséges tervek,

engedélyek státuszáról, valamint sor került a partnerek költségvetéstervezése közben felmerült
kérdések tisztázására.
Résztvevők: dr. Varga Anett jogi referens, Ács Judit gazdaságfejlesztési referens
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II.

Nagyköveti, konzuli látogatások, testvérvárosi küldöttségek,
delegációk fogadása:

2018. január 10.
Hivatalos látogatáson fogadtam az Iráni Iszlám Köztársaság budapesti nagykövetét, Gholamali
Rajabi Yazdit, 2018. január 10-én. A diplomata a Debreceni Egyetemen tanuló iráni diákokhoz
érkezett. Ennek kapcsán tett látogatást a Városházán is. A találkozón gazdasági, kulturális és
turisztikai kérdések kerültek szóba. Szó esett továbbá kulturális együttműködési lehetőségekről.
A diplomata említette Budapest és Teherán, továbbá Shiraz és Pécs testvérvárosi kapcsolatát,
majd javaslatot tett Isfahan várossal történő kapcsolatépítésre. Nagykövet Úr szorgalmazta az
iráni kultúrának az itt tanuló kb. 400 diákon keresztül történő megismertetését, kulturális
programok szervezését.
2018. január 10.
Hivatalos látogatáson fogadtam Izrael magyarországi nagykövetét, Yosef Amranit 2018. január
10-én, amely keretében a kulturális és turisztikai együttműködésről is tárgyaltunk. A
megbeszélésen az Izrael állam megalapításának 70. évfordulója kapcsán megrendezendő
programokról is szó esett. A tanácskozáson a diplomata méltatta azt a támogató hozzáállást,
amellyel a debreceni önkormányzat segíti a nagykövetség és a Debreceni Zsidó Hitközség
munkáját. Az évforduló kapcsán a MODEM-mel közös kulturális csereprogramok
lehetőségéről is egyeztettünk. A tel-aviv-i menetrend szerinti légi járat beindítása óta
hússzorosára emelkedett az izraeli turisták által eltöltött debreceni vendégéjszakák száma.
Megegyeztünk abban, hogy a gazdasági, oktatási, turisztikai és kulturális kapcsolatok erősítése
érdekében további erőfeszítéseket teszünk.
2018. február 14.
A Holland Királyság magyarországi nagykövetét, René van Hell-t, dr. Barcsa Lajos
alpolgármester fogadta 2018. február 14-én. A megbeszélésen szó esett a Debrecenben zajló
jelenlegi fejlesztésekről, befektetési lehetőségekről. A nagykövet érdeklődött a Déli Ipari
Parkban nyíló üzleti lehetőségekről és Debrecen befektetésösztönző stratégiájáról. Dr. Barcsa
Lajos kitért a 2019 szeptemberében nyíló Debreceni Nemzetközi Iskola fontosságára és
ismertette a város oktatásfejlesztési célkitűzéseit is, valamint szó esett együttműködési
lehetőségekről egészségügyi, informatikai és gazdasági téren. A nagykövet a Hajdú-Bihar
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Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában megrendezett Holland Üzleti Nap alkalmából érkezett
Debrecenbe.
2018. április 12.
Bemutatkozó látogatást tett Debrecenben Ahmet Akif Oktay, Törökország budapesti
nagykövete. A diplomata az egyetemen találkozott az itt tanuló török diákokkal, majd délután
a Városházán fogadtam. A nagykövettel Debrecen város fejlesztési terveiről és a lehetséges
együttműködésekről tárgyaltunk.
2018. április 23.
Szaúd-Arábia budapesti nagykövetét, Mohammed bin Abdul-Hádi Al-Matrafi-t fogadtam
2018. április 23-án. A találkozón a gazdasági, kulturális és turisztikai együttműködés
lehetőségeiről volt szó. Bemutattam az Új Főnix Terv legfontosabb elemeit, míg a diplomata a
Szaúd-Arábiai Királyság 2030-ig szóló fejlesztési elképzeléseiről beszélt. A nagykövet
Debrecenben meglátogatta az egyetemen tanuló szaúdi diákokat is.
2018. május 4.
Duan Jielong, a Kínai Köztársaság magyarországi nagykövete érkezett a Régi Városházára
2018. május 5-én.

A megbeszélésen szó esett az Új Főnix Terv gazdaságfejlesztési és

közlekedési programjáról, különös tekintettel a Debreceni Nemzetközi Repülőtér és a
Debreceni Főpályaudvar fejlesztéseire. A nagykövet arról tájékoztatott, hogy 2018. november
5 - 8. között rendezik meg Sanghajban az első Kínai Nemzetközi Expót, amelynek
Magyarország díszvendége lesz. A találkozón szó esett még gazdasági, kulturális, turisztikai és
oktatási együttműködések lehetőségéről is.
2018. június 12.
A Régi Városházán fogadtam Volkmar Wenzel-t, Németország magyarországi nagykövetét,
2018. június 4-én. Az Új Főnix Terv programjairól, kiemelten a gazdaságfejlesztés és az
oktatás kérdéseiről tárgyaltunk a diplomatával. A nagykövet segítséget ajánlott a városban
működő német nyelvoktatás fejlesztéséhez. Debreceni útja során a nagykövet és munkatársa
látogatást tett az IT Services debreceni gyárában, ahol megbeszélést folytatott a vállalat egyik
vezetőjével és az ott dolgozókkal. Ezt, a Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumba történő látogatás
követte, ahol a német nyelvoktatásról tájékozódott, betekintett egy német nyelvórába. A
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mozgalmas nap során Volkmar Wenzel nagykövet a Debrecenben működő német cégek
vállalatvezetőivel is találkozott.
2018. július 12.
Debrecenbe látogatott az Amerikai Egyesült Államok új budapesti nagykövete, 2018. július 11én. David B. Cornstein az amerikai National Instruments helyi leányvállalatánál,
gyárlátogatáson vett rész, ahol a gyártási folyamatok különböző lépéseit ismertették meg vele.
A gyárlátogatás után a Városházán fogadtam, majd a belvárosban tettünk egy sétát. A találkozó
során szó esett a városban működő amerikai cégekről, valamint az Új Főnix Terv gazdaság- és
városfejlesztési programjairól. A nagykövettel abban állapodtunk meg, hogy erősítjük a két
ország közötti kapcsolatot annak érdekében, hogy újabb amerikai befektetések érkezhessenek
Debrecenbe. David B. Cornstein arról biztosított, hogy új, virágzó időszak kezdődik az
amerikai-magyar kapcsolatokban.

2018. augusztus 14.
Hivatalos látogatást tett Debrecenben a törökországi Adana város polgármestere, Hüseyin
Sözlü 2018. augusztus 14-én. A találkozón szándéknyilatkozatot írtak alá Komolay Szabolcs
alpolgármesterrel arról, hogy közgyűlési hozzájárulás után, Adana lehessen Debrecen újabb,
19. testvérvárosa. A szándéknyilatkozatban Debrecen és Adana városa hitet tett amellett, hogy
a jövőben együttműködnek az oktatás, a kultúra, a sport és a turisztika területén. Elősegítik a
helyi cégek közötti gazdasági kapcsolatok kialakítását, valamint tapasztalatot cserélnek a
városfejlesztés és a fenntartható fejlődés kérdéseiben. Komolay Szabolcs alpolgármester a
találkozón hangsúlyozta: ez a szándéknyilatkozat csak az első lépés az együttműködésben, azt
még a két város közgyűlésének támogatnia kell. Hüseyin Sözlü, Adana polgármestere
hozzátette: bízik abban, hogy gyümölcsöző lesz a kapcsolat a két város között.
2018. augusztus 17 – 20.
Delegáció érkezett portugál testvérvárosunkból, Setúbal-ból. A Maria das Dores Meira
polgármester asszony vezette delegáció több napra érkezett Debrecenbe. A polgármesterrel a
bemutatkozó látogatása során megbeszélést folytattam a Régi Városházán. Ismertettem
gazdaságfejlesztési elképzeléseinket, bemutattam Debrecen régióközpont-szerepét. Maria das
Dores Meira elmondta, hogy Setúbal-ban különösen nagy hangsúlyt fektetnek a
környezetvédelemre, a történelmi értékek megőrzésére. Kitértünk a két város közötti
hasonlóságra is, mely a testvérvárosi szerződés megkötését korábban előmozdította. A
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delegáció ellátogatott a Hortobágyra és MODEM-be. A látogatás célja, a Virágkarnevál
megtekintése mellett az is volt, hogy a jövőben a testvérvárosi kapcsolat a korábbinál aktívabb
legyen.
2018. augusztus 19 – 20.
Delegáció érkezett testvérvárosunkból Sumenből, Bulgáriából, amelynek tagjai:
-

Tatyana Kostova, gazdaságért felelős alpolgármester

-

Valentina Todorova, városi tanács oktatási bizottságának elnöke

-

Roza Encheva, vezető PR szakértő

Delegáció érkezett Ukrajnából, Salánkról, amelynek tagjai:
-

Viktor Aljokhin Salánk polgármester és felesége

A delegációk tagjai 2018. augusztus 19-én érkeztek meg Debrecenbe, az este folyamán részt
vettek a VIP fogadáson, majd megtekintették a Nagytemplom 3D fényfestését, ezt követően
pedig részt vettek a Városházán megrendezésre kerülő polgármesteri fogadáson.
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.

2018. augusztus 20.
Delegáció érkezett Romániából, Nagyváradról, melynek tagjai:
-

Pásztor Sándor a Bihar megyei tanács elnöke

-

Szabó Ödön RMDSZ képviselő

Delegáció érkezett Ukrajnából, Beregszászból
-

Babják Zoltán, Beregszász polgármestere és felesége

Az Orosz Föderáció Főkonzulátusáról, vendégünk volt:
-

Baranov Dimitrij orosz főkonzul

-

Balitszkij Andrej attasé

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.
A Mexikói Nagykövetségtől, jelen volt David Nájera Rivas, mexikói nagykövet és felesége,
akik a Nagytemplom előtt felállított dísztribünről nézték meg a Virágkarneváli felvonulást.
A Cseh Nagykövetségtől, Juraj Chmiel cseh nagykövet képviseltette magát az eseményen, és
részt vett a Karneváléj elnevezésű programon a Nagyerdei Stadionban.
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2018. október 4.
Hivatalos látogatáson fogadtam Norvégia Magyarországra akkreditált nagykövetét, Olav
Berstadot 2018. október 4-én. A norvég diplomata, Debrecen gazdasági fejlődéséről és a
Norvég Alapból megvalósult fejlesztésekről érdeklődött. valamint áttekintést adtam az Új
Főnix Terv legfontosabb programjairól. A nagykövet először látogatott Debrecenbe, ahol
találkozott a városban tanuló norvég diákokkal, valamint a Debreceni Egyetem és a HajdúBihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselőivel is.
2018. október 24.
Isabelle Poupart, Kanada magyarországi nagykövetét dr. Barcsa Lajos alpolgármester fogadta
2018. október 24-én. A tárgyaláson dr. Barcsa Lajos bemutatta a diplomáciai küldöttségnek a
Debrecenben működő nagyvállalatokat, a város elmúlt években elért gazdasági eredményeit,
illetve ismertette a városfejlesztési terveket. Az alpolgármester külön kiemelte, hogy a
Nemzetközi Iskola hamarosan megnyitja kapuit Debrecenben. A nagykövet a találkozón
felvetette a debreceni és kanadai cégek gazdasági, turisztikai együttműködésének lehetőségeit.
Isabelle Poupart elmondta, hogy hazája érdekelt lehet abban, hogy a kanadai cégek
Debrecenben is befektessenek a jövőben. A kanadai küldöttség megbeszélést folytatott a
Debrecen Airport vezetésével arról, hogy a jövőben Debrecen és Kanada között együttműködés
alakulhatna ki a légi teherszállítás területén is.
2018. október 30.
Andrew W. Chang, Tajwan magyarországi nagykövete látogatott Debrecenbe. A
megbeszélésen ismertettem a városunkban zajló városfejlesztési elképzeléseket, az Európa
Kulturális Fővárosa 2023 pályázat részleteit és kitértem az oktatás jellemzőire is. A nagykövet
örömét fejezte ki, hogy létezik Tajwanban testvérvárosunk. Felidéztük Tajtung és Debrecen
korábbi kapcsolatait és megállapodtunk abban, hogy szorosabbá fűzzük a kulturális
együttműködést a két város között.
2018. október 31.
Bemutatkozó látogatást tett Debrecenben az Egyesült Arab Emirátusok budapesti nagykövete.
Abdulhamid Abdulfattah Kazim Abdulfattah Almulla. A nagykövetet dr. Barcsa Lajos
alpolgármester fogadta 2018. október 31-én. Kilenc hónappal ezelőtt létesített nagykövetséget
Budapesten az Egyesült Arab Emírségek, a nagykövet első alkalommal járt Debrecenben. Dr.
Barcsa Lajos alpolgármester Debrecen gazdaság- és oktatásfejlesztési stratégiáját mutatta be a
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diplomatának. Az alpolgármester emellett kiemelte a város regionális közlekedési adottságait.
Abdulhamid Abdulfattah Kazim Abdulfattah Almulla elsősorban a Debreceni Nemzetközi
Repülőtér iránt érdeklődött és említést tett arról, hogy országa is nagy reptérfejlesztési
programot zár hamarosan Dubai-ban. A két fél megegyezett abban, hogy folytatják a
tárgyalásokat annak érdekében, hogy erősödjenek a gazdasági kapcsolatok a két ország között.

2018. november 8.
Kristen Geelan-t, a Dán Királyság nagykövetét fogadtam 2018. november 8-án. A diplomata
első alkalommal látogatott Debrecenbe. A nagykövet asszony kérésére rövid áttekintést
nyújtottam a város gazdaság- és oktatásfejlesztési stratégiájáról, emellett szó esett az Európa
Kulturális Fővárosa 2023 pályázatról, különös tekintettel a debreceni pályázatot támogató dán
partnerekről.

2018. november 21.
A csehországi testvérvárosunkból, Brno-ból érkezett egy 45 fős, cseh iskolaigazgatókból álló
delegáció a DSZC Vegyipari Szakgimnázium meghívására Debrecenbe. A brno-i oktatási
intézmények vezetőit Komolay Szabolcs alpolgármester fogadta a Régi Városháza épületében.
Az iskolaigazgatók betekintést nyerhettek a debreceni oktatási rendszerbe. A találkozón
Komolay Szabolcs elmondta, hogy Debrecen stratégiai ágazatként tekint az oktatásra, a város
jövőjét és hosszútávú fejlődését egy jó iskolarendszer tudja szolgálni, ezért a város törekszik
arra, hogy a debreceni oktatási rendszer minden tekintetben megfeleljen a 21. századi
követelményeknek. Komolay Szabolcs hozzátette, hogy a város létrehozta az oktatási tanácsot,
ahol minden iskolafenntartó képviselteti magát, így közösen határozzák meg azokat a képzési
irányokat, amelyek Debrecen és a régió fejlődését szolgálják. A cseh iskolaigazgatók
négynapos látogatásuk során megismerkednek a debreceni óvodai, általános és középiskolai
oktatási módszerekkel.

2018. november 22.
Finnország budapesti nagykövetét Markku Virri-t, fogadta Komolay Szabolcs alpolgármester.
A tárgyaláson szó esett Debrecen gazdasági, oktatási és kulturális stratégiájáról, valamint az
elmúlt időszak fejlesztéseiről. Markku Virri nagykövet meghívta Komolay Szabolcs
alpolgármestert a 2019. júniusában, a finn Hämeenlinna városában rendezendő magyar-finn
testvérvárosok konferenciájára abból az okból, hogy Debrecennek 1993. óta testvérvárosa a
finnországi Jyväskylä.
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