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2013. február 28-án hetedik alkalommal
rendezte meg kiadónk a Constantai Kikötõ
Napját az immár szokásosnak mondható
helyszínen, Budapesten, a Hotel Aquin-
cumban.

„Öröm és megtiszteltetés önöket látni, a megjelentek
nagy létszáma bizonyítja az érdeklõdést a kikötõ iránt” –
mondta megnyitóbeszédében Erdélyi László, a kikötõ ma-
gyarországi képviselõje, üdvözölve, hogy egyre több
partnert, barátot láthat ismét a közönség soraiban. Hang-
súlyozta, hogy a kikötõ elõzõ évi jelentõs forgalomnöve-
kedése többek között ennek a jól mûködõ partnerségnek
köszönhetõ.

A folytatásban George Gabriel Visan, a kikötõ keres-
kedelmi igazgatója a jó és stabil együttmûködést emelte
ki, amelynek figyelemre méltó eredményei születtek. Az
elõzõ este aláírt megállapodás (ld. a 18–19. oldalon. A
szerk.) is azt igazolja, hogy az együttmûködés virágzó jö-
võ elõtt áll. A kereskedelmi igazgató egyúttal elismerõ-
plakettet adott át a konferencia kiváló szervezõmunkájá-
ért Kiss Pálnak, a Magyar Közlekedési Kiadó igazgató-
fõszerkesztõjének.

Alexandru Victor Micula, Románia magyarországi
nagykövete emlékeztetett arra, hogy a legutóbbi hasonló
rendezvényen is megemlítette: a gazdasági válság sok ro-
mán és magyar vállalkozót segített abban, hogy felfedez-
ze magát. Eddig 2008-ban volt a legnagyobb forgalom a
két ország között: 5,8 millió euró értékû áru mozgott. Ta-
valy hosszú idõ után a magyar termékeknek Románia volt
a második legnagyobb piaca; 2012-ben a magyar vállal-
kozók 380 millió eurót fektettek be Romániában. A vál-
ság eredményeképpen megismertük és újra felfedeztük
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egymást: figyelmünk egymás felé fordult. Bár a globali-
záció következtében számtalan szereplõ lépett piacra,
országainkban azért menekült meg sok munkahely, mert
figyelünk egymásra Romániában és Magyarországon is.
Az együttmûködés a magyar cégek és a kikötõ között utat
nyit Közép-Ázsia és a Közép-Kaukázus felé is. Sok ma-
gyar vállalkozó számára lehet ez a siker kulcsa – ha nekik
sikerül, az hozzájárul a román gazdaság növekedéshez is.
„Az önök sikere a mi sikerünk is. Kívánom, hogy minél
nagyobb ambícióval rendelkezzenek és növekedjenek az
üzleteik” – zárta köszöntõjét a nagykövet.

Az eseményrõl szóló tudósításaink a 8–19. oldalakon
olvashatóak, az elõadások anyaga pedig letölthetõ a meg-
újult honlapunkról: www.magyarkozlekedes.hu.


