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Kína a távol-kelet legek országa! 1,3 milliárd lakosával, 10 
% körüli gazdasági növekedésével, és az ehhez társuló évi 
30% -kal bővülő exportjával az Unió országai felé, minden-
képp kiemelt figyelmet érdemlő potenciális partner. Ezért 
kapott kiemelt figyelmet az Európai Unió és Kína között 
zajló kereskedelmi tevékenység Magyarországon keresztül 
történő erősítése érdekében a Kínai Nagykövetség és a Kínai 
Vállalatok Magyarországi Egyesülete által szervezett szim-
pózium. 

A rendezvényen Gubik László ZÁHONY-PORT Zrt. vezérigaz-
gatója képviselte társaságunkat. A Kínai Népköztársaság Ma-
gyarországon akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykö-

vete, DUAN Jielong nyitotta meg az ünnepséget, majd Csutora 
Zsolt keleti nyitásért felelős helyettes államtitkár adott tájékoz-
tatót a Magyar – Kínai kétoldalú kapcsolatokról. Ezt követően 
kötetlen beszélgetések, üzleti tanácskozások alakultak ki a részt-
vevő magyar és kínai felek között. 

Gubik László Vezérigazgató Úr a Pető Ernő Kínai magyar ke-
reskedelmi kamara elnökével,  Szabó Zoltánnal Ghibli Kft igaz-
gatójával, Nagy Gábor COSCO vezetőjével, amely cég  a kí-
nai konténeres áruszállítás magyar országi képviselete , Takács 
Zsolt CECZ igazgatójával folytatott tárgyalásokat, amelynek ho-
zadékaként, június hónap végén Kínai delegáció tekintette meg a 
ZÁHONY-PORT Zrt. konténer átrakási és tárolási lehetőségeit.

Sz.I.G.

Gubik László ZÁHONY-PORT vezérigazgatója  Pető Ernő Kinai 
Magyar kereskedelmi kamara elnöke (balról ) és Dr. Pafféri Zoltán 

ZÁHONY-PORT Zrt. felügyelőbizottságának elnöke  (jobbról) 
társaságában a Kínai-Magyar logisztikai tanácskozáson

A tárgyalások eredményeként az első közel félszáz konténerből álló 
konténervonatot zökkenőmentesen és gyorsan már át is raktuk

Cél a heti egy 
konténervonat

A megbeszélések eredményeként, kínai delegáció látogatott 
az Eperjeskei Átrakó pályaudvarra

Fogadó óra
ZÁHONY-PORT Zrt. vezérigazgatója és  

humánpolitikai vezetője a munkavállalóink 
részére fogadóórát tart. 

     Időpontja : 
minden páros hét szerdai napján 

 09.00 órától – 11.00 óráig  

Látogasson el web oldalunkra:

www.zahony-port.hu
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ZÁHONY-PORT Zrt közvetlen a színpad melletti udvaron állí-
totta fel sátrát. Így a központi programokba is be tudtunk kap-
csolódni, és a saját sátrunkba is folyt a sütés főzés. Mivel a sátrat 
már az előző este felállítottuk Márta József és néhány központba 
dolgozó kollega segítségével, így a 9 órakor kezdődő „Reggeli 
torna Ilcsyvel” programba is be tudtak kapcsolódni a főzőcsa-
patunk hölgy tagjai, majd teljes erővel elkezdődhetett a főzés. 

Vasas János, Korbács Sándor, Márta József, Eszenyi Mihály, 
Farkas Gábor és Szabó László a főzőcsapat férfitagja és  
Szűcsné Kocsis Klári, Fazekas Gyuláné, Péter Csabáné, Béresné 
Pócsik Erzsébet a főzőcsapatunk hölgy önkéntesei is alaposan 
kivették részüket a főzésből. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy a báránypörkölt, a slambuc és a fáradságos munkával 

készülő kürtőskalács is hamar elfogyott. Nagy sikere volt még 
ezen felül a főt csemegekukoricának és a dinnyének is. A fülledt 
melegben a folyadék utánpótlásról Hegedüs Levente gondosko-
dott, aki mindent megtett, hogy a csapra ütött hordó sör optimá-
lis hőfokon álljon minden Portos kollega rendelkezésére.

Úgy döntött a főzőcsapat, hogy nem nevez a főzőversenyen, hi-
szen nem az oklevél megszerzését tartottuk elsődleges célunk-
nak, hanem azt, 
hogy a ZÁHONY-
PORT-os dolgo-
zók és családtag-
jaik, leülhessenek 
egy pillanatra a 
vasutasnap forga-
tagában, és egy 
tál étellel, üdítő-
vel felfrissíthes-
sék magukat, a 
központi ellátáson 
mellett. A kürtös-
kalácsunk kellemes 
illata, azonban becsalogatta a főzőverseny bíráit a portánkra, és 
nagy meglepetésünkre, nevezés nélkül is megnyertük a főzőver-
seny különdíját.
A kellemes környezet, a jó szervezés meghozta eredményét és 
több mint száz Portos dolgozó és családtagja látogatott el sát-
runkhoz. 

A sztárvendég, Kökény Attila fellépését ugyan elmosta az eső, 
de a sátorban uralkodó jó hangulatot még a felhőszakadás sem 
tudta elverni. Kicsit megázva, az egész napon elfoglaltságtól el-
fáradva bontottuk este a sátrat, de jó hangulatban és kellemes 
emlékekkel feltöltődve, a vasutasnap eseményeit felelevenítve 
utaztunk este haza.

Sz.I.G.

67. Regionális 
Vasutasnap

A Sóstói Falumúzeum adott otthont ebben az év-
ben, a 67. Regionális Vasutasnapi ünnepségünk-
nek. Színvonalas műsorok, a faluházak portáin, a 
vasút és a vasutas leányvállalatok sátrai várták az 
érdeklődőket.

Reggeli torna Ilcsyvel

Készülnek a kürtőskalácsok

Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, Dávid Ilona a MÁV 
Zrt. vezérigazgatója  Gubik László vezérigazgató úr  

kalauzolásában látogatott el a sátrunkhoz

Főzőcsapatunkat Fazekas Gyuláné és Vasas 
János képviselte, a különdíj átvételekor


