Мађарска
Мађарска

2019.
Привредна делагација
Мађарска) на челу са

Града Kечкемета (Република
Јожефом Галом, председником

привредне коморе жупаније Бач Kишкен и замеником
градоначелника града Kечкемета, срела се са
градоначелником Ниша Дарком Булатовићем. Током разговора
и презентације између два града договорене су неке од
могућности сарадње како на економском
културном и образовном плану.

тако

и

на

2018.
Мађарски нискотарифни авио-превозник Визер, од
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пречишћавањем отпадних вода и водоснабдевањем.

2016.
Током 2016. године у сарадњи Града Ниша, Аеродрома
Константин Велики и мађарске нискотарифне компаније Wizz
Аir успостављена су линије до Дортмунда и до Мемингена,
аеродрома у близини Минхена у Немачкој и до холандског
града Ајндховена.
У здању Официрског дома у Нишу у присуству амбасадора
Мађарске у Србији Атиле Пинтера отворена је изложба под
називом „Поглед на Мађарску“.
Уз кратак преглед
основних географских, демографских, административних
података, изложба посетиоце упознаје са битним
догађајима из историје, од насељавања Мађара у Европи
све до најновије историје данашње државе.

потписали су извршни потпредседник компаније Визер Џон
Стивенсон и директор аеродрома Константин Велики Владица
Ђурђановић.

2013.
У Градској кући одржан је састанак са делегацијом
привредника Мађарске о будућој економској сарадњи наших
северних суседа и овог дела Србије. Делегацију мађарских
привредника предводио је Ласло Волф заменик генералног
директора ОТП групе, председник надзорног одбора ОТП
банке Србија. Поред господина Волфа састанку су

престоници Европе, на иницијативу амбасаде ове
земље и њиховог почасног конзула у Нишу Милоја
Бранковића. Градови Ниш и Печуј партнери су у
мрежи европских градова културе AVEC, а
градоначелници Ниша и Печуја разговарали су о
успостављању сарадње у области културе, уметности
и привреде. Договорено је да се током ове године
Град Ниш прикључи програму културне промоције
Печуја. У нашем граду одржаће се “Дани Печуја”, у
мађарском граду “Дани Ниша”, а становници оба
града моћи ће да се, разменом фестивала и
манифестација, упознају са другачијом културном
баштином. Нишка делегација иぁ⸄嬲㌠呣⁛⠄ጄ䀄⤠⠄䀄㴄〩ㄸ㜨 ⤠⠄㔄䈄

продукције које достојно приказују мађарску
културу у Србији. Љубитељи уметности имали су
прилику да погледају представу Терапија позоришта
из Суботице, а у Европској кући отворена је и
изложба фотографија Кароља Цсонка из Печуја. У
Бановини је одржан и концерт Гарден Квартета из
Суботице. На затврању, у Народном позоришту у
Нишу, наступио је Национални ансамбл Алами Непи
Егитес са представом “Легенда сунца”. Након тога,
од 22 сата у Бановини одржан је џез концерт Јанош
Наги, Freestyle Sextett I Magdolne Ruzsa.
Март
У Нишу је отворен Конзулат Републике Мађарске чији
је основни циљ јачање културне и спортске сарадње
овог дела земље и Мађарске као и повезивање
привредних субјеката овог региона и Мађарске.
Нишлија Милоје Бранковић именован је за почасног
конзула Републике Мађарске у Србији. Отварање
почасног конзулата Мађарске је од изузетног
значаја за наш град чија је намера да оснажи
међународну сарадњу са свим земљама у региону.

