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A „Gondoljunk egy közös jövőre: Debrecen–Nagyvárad határon  
átívelő agglomerációja (2020)” kutatási projekt rendezvényei  

2006 decemberében 
 
 
A Nagyváradi és a Debreceni Egyetem, az 
Eurorégiós Tanulmányok Intézete (IERS) – 
Jean Monnet Európai Kiválósági Központ 
Debrecen–Nagyvárad, valamint a nagyvá-
radi FORUM Alapítvány részvételével 
2006. december 7–8-án nemzetközi konfe-
renciát rendeztek a Nagyváradi Egyetemen 
„Gondoljunk egy közös jövőre: Debrecen–
Nagyvárad határon átívelő agglomerációja 
(2020)” címmel. Az összejövetel célja az 
volt, hogy együttgondolkodást, vitát kez-
deményezzen a két város együttműködésé-
nek egy új dimenziójáról, a közös fejleszté-
sekről. A kezdeményezést különösen ak-
tuálissá teszi Románia Európai Unióhoz 
történő csatlakozása, hiszen Debrecen és 
Nagyvárad így ugyanannak a mind szoro-
sabban integrálódó európai gazdasági-
társadalmi térnek a részévé válik, hasonló 
kihívásokkal szembesül. 

A rendezvény a Nagyváradi Egyetem 
Aula Magnájában – megközelítőleg 300 fős 
hallgatóság előtt – elhangzott nyitó előadá-
sában Süli-Zakar István, a Debreceni Egye-
tem Társadalomföldrajzi és Területfejlesz-
tési Tanszékének vezetője a két intézmény 
15 éves együttműködésének tudományos 
eredményeit és jövőbeli feladatait tekintette 
át. Ioan Horga, a Nagyváradi Egyetem 
Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének pro-
fesszora az európai nagyvárosi agglomerá-
ciók gazdasági dinamizmusára, kiemelkedő 
tőkevonzó képességére hívta fel a figyelmet 
prezentációjában, s tapasztalatai alapján 

Debrecen és Nagyvárad közös fejlesztési 
céljaként egy olyan határon átívelő telepü-
lés-együttes (agglomeráció) megteremtésé-
re tett javaslatot, amely az európai gazda-
sági térben is jelentős tömeget képvisel. 

A nagyváradi egyetem kutatói, Cons-
tantin Toca, Ambrus Attila és Alina Stoica 
három, Nagyváradon végzett kérdőíves 
felmérés eredményeit mutatták be. Kutatá-
suk egyrészt a Magyarországhoz – és Deb-
recenhez – fűződő kapcsolatok, másrészt a 
nagyváradiak saját városukról alkotott vé-
leményének feltárását célozta. Eredménye-
ik a második napon – Ioan Horga, Ekéné 
Zamárdi Ilona és Süli-Zakar István veze-
tésével – rendezett workshopon kerültek 
részletes megvitatásra. 

Délutáni előadásában Jean Pierre Colin, 
a reimsi Champagne-Ardenne Egyetem 
professzora az Európai Unió jövőjéről tar-
tott előadást, melyben az európai alkotmá-
nyozási folyamat sikertelenségének okairól, 
illetve a jelen helyzetből kivezető lehetősé-
gekről beszélt. 

A program december 8-án a nagyváradi 
városháza nagytermében zárult, ahol Bíró 
Rozália, Nagyvárad alpolgármestere, Tódor 
Albert Bihar megye alprefektusa, Alexand-
ru Kiss, Bihar Megye Tanácsának elnöke, 
Teodor Traian Maghiar, a Nagyváradi 
Egyetem rektora, Ioan Micula, a Bihar Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, 
Livia Banu, a Bihar Megyei CBC Program-
iroda igazgatója, valamint az Institute for 
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Euroregional Studies (IERS) Jean Monnet 
European Centre of Excellence kutatóinté-
zet társasigazgatói, Ioan Horga és Süli-
Zakar István kutatási együttműködési meg-
állapodást írtak alá. Az eseményt jelenlété-
vel Tempfli József nagyváradi római kato-
likus püspök is megtisztelte. 

Az „együttgondolkodás” december 15-
én a Debreceni Akadémiai Bizottság épüle-
tében folytatódott, ahol a DAB Település-
fejlesztési és Területfejlesztési Munkabi-
zottsága és a Debreceni Egyetem Társada-
lomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke 
látta vendégül a nagyváradi partnereket. A 
rendezvény Túri Gábor Debrecen külügyi 
kapcsolatokért felelős tanácsnokának kö-
szöntőjével vette kezdetét, majd a nagyvá-
radi vizsgálatok eredményeinek ismételt 
bemutatására (Ioan Horga, Constantin To-
ca) került sor. Ezt követően Csüllög Gábor, 
az ELTE oktatója – történeti földrajzi visz-
szatekintésében – Debrecen és Nagyvárad 
együttműködésének regionális alapjairól tar-
tott előadást. 

A konferencia második felében a Deb-
receni Egyetem Társadalomföldrajzi és Te-

rületfejlesztési Tanszéke oktatóinak, illetve 
PhD hallgatóinak korreferátumai hangzot-
tak el a két város és megyéik – azaz a Haj-
dú-Bihar–Bihor Eurorégió – kutatási fel-
adatairól. Szilágyiné Czimre Klára az egy-
más közötti és egyéb területekkel kialakí-
tott határon átnyúló kapcsolatokra, Kozma 
Gábor a két város marketingtevékenységé-
re, Ekéné Zamárdi Ilona a külső és belső 
migrációra, Teperics Károly a humán erő-
források vizsgálatának fontosságára hívta 
fel a figyelmet előadásában. Tóth Antal és 
Mátyás Szabolcs kriminálgeográfiai kutatá-
si témákra és módszerekre tettek javaslatot, 
Völgyi Ágnes a közlekedés-, Radics Zsolt a 
turizmusfejlesztés problémakörével foglal-
kozott, végül záró előadásában Molnár Er-
nő és Pénzes János vázolta elképzeléseit a 
megyék térszerkezetének, illetve a határ le-
épülése hatásainak vizsgálatáról. A tanács-
kozást Süli-Zakar István összefoglalója és 
jövőbeli kitekintése zárta. 

 
Molnár Ernő

 
 
 

Beszámoló a „Politika az erkölcsi minimun mércéjén” című  
konferenciáról 

 
A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtu-
dományi Karának Politikaelméleti és Poli-
tikatörténeti Tanszéke a Kar újraalakulá-
sának 10. évfordulója alkalmából 2006. 
október 3-án és 4-én kétnapos – könyv-
bemutatóval és kerekasztal-beszélgetéssel 
egybekötött – tudományos konferenciát 
rendezett Politika az erkölcsi minimum 
mércéjén címmel a Debreceni Akadémiai 
Bizottság székházában. A konferencia 
szervezésében a Bibó István Szellemi 

Műhely működött közre, melynek tagjai – 
a tanszéki oktatók (Dénes Iván Zoltán, 
Standeisky Éva, Pénzes Ferenc és Tóth-
Matolcsi László) mellett – színvonalas 
előadásokkal is részt vettek a konferenci-
án. A Dénes Iván Zoltán tanszékvezető ál-
tal még 2006 áprilisában kezdeményezett 
konferencia apropóját – többek között – az 
adta, hogy akkor látott napvilágot a tan-
szék által gondozott közpolitikai-közéleti 
specializáció végzős hallgatóinak tanul-


