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A MÁV keretein belül több évtizedes átrakási, raktározási 
múlttal rendelkező vasúttársaság, a jelenlegi szervezeti for-
májában 10. éve biztosítja a szabad vasúti árumozgást az 
Ukrán határon. A 10 éves évforduló alkalmából rendezett 
ZÁHONY-PORT-napon, nem csak a társaság kollektívája, 
hanem a MÁV több társszervezete, felsővezetője, és a part-
ner vállalatok. hatóságok hivatalok vezetői, polgármesterek 
is velünk ünnepeltek. Többek között Dávid Ilona, a MÁV 
Zrt. elnök-vezérigazgatója, Kovács Imre, az RCH elnök-ve-
zérigazgatója, Dr. Erb Szilvia a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium főosztályvezetője, Dr. Tilki Attila, a térség országgyű-
lési képviselője, Seszták Oszkár,  a Szabolcs-Szatmár –Bereg 
Megyei Közgyűlés elnöke, Helmeczi László, Záhony Város 
polgármestere is megtisztelt minket jelenlétükkel. Az Ukrán 
és a Szlovák Vasutak több képviselője, a szakszervezetek he-
lyi és központi vezetői is velünk ünnepelt. 

A rendezvény 13.00 –órakor kezdődött, azonban a ZÁHONY-
PORT munkaterületek főzőmesterei már reggel hétkor hozzá-
kezdtek a hagyományos babgulyás elkészítéséhez. Így nemsoká-
ra már hat üstben is fortyogtak a hozzávalók. A sport is szerves 
része a ZÁHONY-PORT-napnak, így a VBO, a Pálya, a PORT, 
az RCH és a Kelet-Trans Kft. focicsapatai kispályás labdarugó 
rangadót vívtak a délelőtt folyamán a ZVSC pályáján. 

Az ünnepi megnyitó Gubik László, a ZÁHONY-PORT Zrt. ve-
zérigazgatójának beszédével kezdődött. Köszöntötte a vendége-
ket, majd a következőket emelte ki:
„A születésnapok mindig örömteli ünnepek. Sokunknak azért is 
különleges a ZÁHONY-PORT 10 éves évfordulója, mert a Tár-
saság tevékenységét megalakulásától kezdve nyomon kísérhet-
tük.  Igaz, hogy most csak tíz évről beszélünk, de azt is meg kell 

említeni, hogy az úgynevezett ” Hőskor” több mint hét évtizede 
kezdődött, az átrakási, rakodási tapasztalatok egy emberöltőre 
nyúlnak vissza.

A széles és normál nyomtáv közötti 85 mm különbség teremtette 
meg az átrakó körzetet, idézte elő annak évtizedek óta tartó fo-
lyamatos fejlesztését, teremtett foglalkoztatást és megélhetést az 
itt élő emberek ezreinek.  „Kelet Kapujaként” kiemelkedő a kör-
zet jelentősége, mert az összefüggő európai vasúthálózat több 
mint 235 ezer km normál és a volt Szovjetunió utódállamainak 
mintegy 135 ezer km hosszú széles nyomtávú vasútvonalát köti 
össze. Jelentős az a 150 km széles és 350 km normál vágány 
hálózat is, ami a térség vasúti logisztikájának kiszolgálását biz-
tosítja, nem beszélve a térség egyéb speciális és nagy értékű át-
rakó és logisztikai infrastruktúrájáról.”

Az Eperjeske Üzemelők főzőmesterei

A ZÁHONY-PORT napon nem csak a társaság kollektívája, 
hanem a MÁV több társszervezete, felsővezetője, 

és a partner vállalatok. hatóságok hivatalok vezetői, 
polgármesterek is velünk ünnepeltek

Megalapításának 10. évfordulóját ünnepelte 
ZÁHONY-PORT Zrt. 

Az ünnepség meglepetése Dávid Ilona MÁV Zrt. 
elnök-vezérigazgatója által, Gubik László, ZÁHONY-PORT Zrt. 

vezérigazgatója részére átadott 
MÁV Zrt. Vasút Szolgálatáért Arany Fokozat kitüntetése volt.
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ZÁHONY-PORT Zrt vezérigazgatóját, Dávid Ilona, a MÁV Zrt. 
elnök-vezérigazgató köszöntője követte, aki kiemelte, hogy bár 
a rendezvény szervezésekor több helyszín és forgatókönyv is 
felmerült,de azért döntöttünk Záhony mellett mert: „ZÁHONY-
PORT, az átrakó nagyon fontos számunkra, és szerettük volna, 
ha ezt Önök is érzik, ezért ennek az ünnepségnek egy külön ese-
ményt szerveztünk. Azt szeretnénk, ha tudnák, hogy a MÁV cso-
portnak, mint családnak nagyon fontos tagjai.” 
Kiemelte, hogy: „A MÁV és a kormányzat számára is nagyon 
fontos a térség, ezért van Záhonyban az ünnepség, ahol kitünte-
tések átadásával is megköszönjük mindannyiuk munkáját.”
Az ünnepi megnyitó részeként a Budapesti Operett Színház mű-
vésznője, a színház legígéretesebb tehetségének járó Marshall 
bot tulajdonosának, Gubik Petrának a műsorát láthatták, hallhat-
ták a részvevők.

Ezt követően ZÁHONY-PORT Zrt. kollektívájából a kiemelke-
dő munkát végző kollegák kitüntetése következett.  
MÁV Zrt. kitüntetésben részesültek :

Gubik László Vezérigazgató
Vasút szolgálatáért arany fokozat,
Czap András Darukezelő, Eperjeske átrakó
Vasút szolgálatáért ezüst fokozat,
Udvari István  Általános karbantartó, TMK Eperjeske
Vasút szolgálatáért bronz fokozat,
Koncz Sándorné  Humánpolitikai vezető,  Központ
Elnök –vezérigazgatói kitüntetés,

ZÁHONY-PORT Zrt. kitüntetésben részesültek:

1.ZÁHONY-PORT Emlékplakett és vezérigazgatói dicséret

Pokol Csaba Vezénylő tiszt,  Eperjeske átrakó 
2. Vezérigazgató dicséret

Fazekas Gyuláné Általános ügyviteli szakelőadó,Központ
Szécsi Ferenc  Általános karbantartó,Olajtelep Komoró 

Dicső Tibor  Darukötöző,Eperjeske átrakó
Czérna Attila  Könnyűgépkezelő, Eperjeske átrakó
Csorba Albert  Általános karbantartó, TMK Eperjeske
Kapin Zoltán  Rakodás gépesítési szakelőadó, Központ

Hagyományainkhoz híven az aktuális évben kiemelkedő munkát 
végző átrakóbrigád is dicséretben részesül és egy évre megkapta 
a Vándorkupát. Kicsit rendhagyó módon, most nem egy brigád, 
hanem az árutorlódáskor plusz munkát vállalók, vegyes brigádja 
kapta a kitüntetést. 

Tóth Sándor  darukötöző
Bálint Endre Csaba darukezelő
Kiss Zoltán  darukötöző
Lobosóczki Zsolt darukezelő
Pongó Tamás  darukötöző
Pongó Zsolt  darukötöző
Éles András  darukötöző
Halász György  nehézgépkezelő
Czető István  nehézgépkezelő

A leghosszabb MÁV – ZÁHONY-PORT  munkaviszonyért aján-
dékcsomagot, Orosz István rakodásirányító kapta. 44 éves szol-
gálatban eltöltött munkaviszonyával, a leghűségesebb vasutas 
kollega társaságunknál.

A ZÁHONY-PORT Zrt. és az RCH közötti zökkenőmentes mun-
kavégzés biztosítása kiemelten fontos a két társaság mindennap-
jaiban. Ezért már több éve a két társaság első vezetője Felső-
vezetői Dicséretben részesíti a másik társaság egyik dolgozóját, 
aki példamutató munkájával segítette a jó kapcsolat kialakítását. 
Ebben az évben Kovács Imre RCH elnök-vezérigazgatója Mezei 
Ferenc ZÁHONY-PORT Zrt. rakodásirányítóját, Gubik László 
ZÁHONY-PORT Zrt. vezérigazgatója pedig Durbák János 
RCH területi üzemirányítóját részesítette Felsővezetői Dicséret-
ben.

Az ünnepség meglepetése Dávid Ilona MÁV Zrt. elnök-vezér-
igazgatója által, Gubik László, ZÁHONY-PORT Zrt. vezér-
igazgatója részére átadott MÁV Zrt. Vasút Szolgálatáért Arany 
Fokozat kitüntetése volt.

Az ünnepélyes megnyitó és kitüntetés átadás után folytatódott a 
ZÁHONY-PORT nap. A délelőtti futball mérkőzések eredmény-
hirdetése után már teljes mértékben a szórakozásé volt a fősze-
rep. A jó hangulatról a „Veríték” nyíregyházi együttes alapozta 
meg, majd a „TIK-TAK” és a „SNAPSZBAND” helyi együt-
tesek gondoskodtak a talpalávalóról sötétedésig. Köszönjük az 
együtteseknek, akik önzetlenül, „gázsi” nélkül vállalták a fel-
lépéseket és a szórakoztatásunkat. Továbbá köszönjük a főző-
mestereknek, segítőiknek, a sátor állító és lebontó kollegáknak 
munkájukat.

Sz.I.G.

Gubik Petrának a műsorát láthatták, hallhatták a részvevők


