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Erdélyi László köszönti a vendégeket

4. Constantai Nap Budapesten

Közös törekvések, folyamatos párbeszéd
Idén negyedik alkalommal rendezte meg a Constantai Kikötõ
szakmai konferenciáját Budapesten, a Ramada Plaza Hotelben. A Magyar Közlekedési Kiadó szervezésében ismét nagy
sikerû rendezvényen vehettek részt az érdeklõdõk. A hazai
szállítmányozási, fuvarozói, logisztikai szakma 150 képviselõje hallgatta meg az elõadásokat, amelyekbõl hasznos információkhoz juthattak a Constantai Kikötõrõl. A rendezvény
egyben jó alkalmat kínált az üzleti kapcsolatok építésére is. A
magyar szakemberek megállapították, hogy közös törekvések
jellemzik az együttmûködést, fõleg ami a dunai forgalmat illeti, éppen ezért rendkívül fontos: a folyamatos párbeszéd.
Erdélyi László, a Constantai Kikötõ magyarországi képviselõje köszöntötte vendégeiket, az elõadókat és a magyar
szakmai szervezetek vezetõit. Gratulált Horváth Zsolt Csabának, az NKH elnökének, aki a konferenciát megelõzõen
vehette át a Közlekedési Év embere díjat. Tisztelettel köszöntötte és bemutatta a IV. Constantai Napra érkezett magas szintû román delegáció vezetõjét, Marin Anton államtitkárt és kíséretének tagjait. A delegáció tagja volt Viorel Ion
Olea, a román közlekedési minisztérium hajózási igazgató-
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ja, Ambroziu Duma, a Constantai Kikötõ üzemeltetési igazgatója és Stelian Belu, a Constantai Kikötõ gazdasági igazgatója. Ott volt a rendezvényen Románia budapesti nagykövetségének képviseletében Stefan Imre.
A magyar közlekedési kormányzat nevében Horváth Zsolt
Csaba, a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke üdvözölte román vendégeinket és a konferencia résztvevõit. Az aznap
Budapesten tartott Duna-stratégia konferencia és a Constantai Nap is bizonyítja – hangsúlyozta az NKH elnöke –, hogy
Romániához hasonlóan Magyarország is rendkívül fontosnak tartja a Duna szerepét és a dunai forgalom bõvítését. Kovács Imre az MLSZKSZ nevében, Szalma Botond pedig a
MAHOSZ elnökeként tartott elõadást.
Marin Anton, Ambroziu Duma és a constantai vállalatok
képviselõinek elõadásait lapszámunkban olvashatják. A rendezvényt rendkívül hasznosnak és eredményesnek minõsítette a román delegáció nevében Ambroziu Duma, és köszönetet mondott a kiváló szervezésért Kiss Pálnak, kiadónk vezetõjének. A következõ, most már V. Constantai Nap 2011
februárjában lesz Budapesten.

