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Vezérigazgatói találkozó Záhonyban 

Többoldalú stratégiai együttmőködés a záhonyi forgalom élénkítéséért 

 A vasúti forgalom növelése és a 

munkahelyek megırzése állt a megbeszélés 

középpontjában április 12-én kedden Záhony-

ban, amikor is Dr. Mosóczi László a MÁV 

Zrt vezérigazgató helyettese, Kovács Imre a 

Rail Cargo Hungária Zrt. és Farkas József 

a Záhony-Port Zrt. vezérigazgatója ült 

tárgyalóasztalhoz. A tárgyalások során megvizsgálták azokat a szinergia-lehetıségeket, ame-

lyek tovább fokozhatják az érintett társaságok hatékonyságát.   

Záhony és térsége vasút forgalma csaknem 1500 vasutas családnak biztosít megélhetést. A 

gazdasági válság miatt visszaesı forgalom éreztette hatását a kulcsfontosságú vasúti csomó-

pont mőködésében is. Nyilvánvalóvá vált, hogy az infrastruktúra fejlesztése önmagában nem 

oldja meg a térség gondjait, hiszen a kapacitásokat le kell kötni megbízásokkal. Ehhez viszont 

helyt kell állni abban a piaci versenyben, amelyet a környezı országok vasúti vállalataival 

kell megvívni – egyeztek meg a tárgyalók a kiindulási alapban. 

 A csomópont forgalmának fenntartásában és növelésében érdekelt társaságok szorosabb 

együttmőködésére azért is szükség van, hiszen jelentıs átrakási kapacitások állnak rendelke-

zésre például a Záhonyhoz igen közeli szlovákiai Ágcsernyın (Cierna nad Tisou) is. Sikerként 

könyvelhetı el, hogy épp innen sikerült megszerezni a VOEST Alpine évi 600 ezer tonnás 

vasércforgalmát, melynek átrakodását március elejétıl Záhony átmenetre irányították. Ezzel 

egy új átrakási igény jelentkezett, megnövekedett a forgalom magyarországi útvonalhosszon, 

s javult a magyar vasúti pályakapacitások kihasználtsága. Ez tehát nem csak az átrakókörzet-

nek, hanem az egész országnak kedvezı változás. 

Farkas József Záhony-Port Zrt. vezérigazgatója megerısítette, hogy a Záhony-Port Zrt. készen 

áll a további együttmőködésre, amelyet azonban körültekintıen, minden részletre kiterjedıen, 
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                                        Ilyen lett! 

 

Ilyen volt! 

munkacsoportok bevonásával kell kialakítani. Véleménye szerint nem elegendı a logisztikai 

folyamatokból kiemelni az átrakást és azt külön kezelni, hanem a logisztikai folyamatokról 

rendszerekben kell gondolkozni. 

Ilyen volt és ilyen lett! 

Vezérigazgatói szemle látványos eredményei 

Április elsı hetében fejezıdött be Záhony-Port Zrt. elsı féléves munkavédelmi és kör-

nyezetvédelmi vezérigazgatói szemléje. A szemlén Farkas József vezérigazgató vezetésé-

vel Szabó László környezetvédelmi és Vasas János munkavédelmi vezetıvel együtt, az 

érintett területek vezetıi is részt vettek. 

A vezérigazgatói szemle elsıdleges célja, a baleset-megelızési hiányosságok, a veszélyes 

területek és a környezetszennyezési források felderítése volt. Sajnos „eredményes” volt a 

szemle, hiszen 47 hiányosságot, balesetveszélyes berendezést derítettek fel az ellenırzés so-

rán. Voltak ezek között a kényszer szülte szükségmegoldások, de voltak közötte figyelmetlen-

ségbıl, nemtörıdömségbıl származó baleseti és környezetszennyezési források is. A szemle 

pozitív „eredménye” is érezhetıen jelentkezett azóta, mert  a hiányosságok közül, arra ame-

lyekre forrásokat kellett biztosítani, azokra forrásokat talált az új vezetıség, amelyek pedig 

csak odafigyelést igényelnek tılünk, azok pedig megoldódtak „maguktól” a kitőzött határidı-

re. 
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A bringázók csapata! 

Üzemi tanács választás 

Április 28-án 15.00-ig  kell leadni, a Záhony-Port Zrt. üzemi tanács választásokon induló 

szakszervezeti és egyéni listás üzemi tanács tagjelöltek jelentkezését. A jelölıbizottsághoz két 

egyéni listás jelölt adta le eddig a szükséges 47 fı dolgozónk aláírását tartalmazó jelölı lapot.  

A jelölıbizottság felhívja a szakszervezetek és az egyéni listán induló jelöltek figyelmét, hogy 

a jelöléssel együtt a jelöltnek a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkoznia kell. A szükséges 

nyilatkozati formanyomtatványokat a szakszervezetekhez már eljutattuk. Az egyéni listán 

indulók pedig a jelölıbizottság tagjaitól kaphatnak formanyomtatványokat. 

Kerékpárral a munkahelyre! 

Kerékpárral, gyalog és vonattal érkeztek a 

munkahelyre, a Záhony-Port Zrt. központi 

épületében dolgozó vasutasok. Tették ezt 

azért, mert meghallották és csatlakoztak a 

FÖLD Napja alkalmából meghirdetett  

„Bringázz a munkahelyre, bringázz 

magadért és a környezetedért!”  

Záhony-Port-os felhíváshoz. Ezért, ezen a 

napon, aki csak tehette, otthon hagyta 

gépkocsiját, és megértve, hogy ezzel az apró tettel is példát mutathat, nem szennyezte felesle-

gesen a bolygónkat.  

Reméljük, hogy a példamutatás nem volt hiábavaló, s mindennapokban is többen fognak sé-

tálva, vagy kerékpárra pattanva megérkezni a munkahelyre. 

Köszönjük a felhíváshoz kapcsolódó kollegák aktivitását! 
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A SZEMAFOR együttes 

Szabad utat kapott a záhonyi Szemafor együttes 

 A 70’ évek elején alakult az elsı vasutas együttes az átrakótérségünkben, a 
SZEMAFOR. Ez a név ismerısen cseng minden záhonyi vasutasnak, hiszen az eltelt 
harminc év alatt, több generáció nıtt fel zenéjük mellett a térségben. 

Új lendületet vettek a záhonyi örömzenészek, s 
zenéjük dallamának és hangulatának megır-
zése végett nagy fába vágták fejszéjüket. Saját 
CD kiadását készítették elı, majd a Szolnoki 
Denevér hangstúdió profi felszerelései segít-
ségével napi 16-17 óra munkával egy hét alatt 
„feljátszották” albumukat. A munkában részt 
vettek, Kovács Attila szólógitáron, Szabó 
János (Ingatlankezelı Kft) basszus gitáron, 
Varga Sándor billentyőn és trombitán, Kárpáti 
Zoltán (Pályavasút) pedig dobon bizonyítja 

szorgalmát és kitartását.  Tóth Sándor (nyugdíjas mozdonyvezetı) éneke adta a sajátos hang-
zást, s Hutás József (nyugdíjas vasúti népmővelı) pedig gitárral és énekkel igyekezet megva-
lósítani a csapat elképzeléseit.  

Köszönjük a záhonyi Szemafor Együttes harminc éves örömzenélését, s várjuk a CD-t, ami a 
„Hosszú útról” találó címmel hamarosan elérhetı lesz az érdeklıdık számára. 

 

ZVSC HÍREK 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Labdarúgó Szövetség-Megyei II. o. Bajnokság 

2011.05.01.      PUSZTADOBOS SK               –  ZÁHONYI VSC 

2011.05.08.      ZÁHONYI VSC                       -  II. RÁKÓCZI FERENC SE 

2011.05.15.      ANARCS SPORTEGYESÜLET –  ZÁHONYI VSC 

2011.05.22.      KÉK SE                                   –   ZÁHONYI VSC 

2011.05.29.      ZÁHONYI VSC                      –  DEMECSERI SE 

2011.06.05.      ÚJDOMBRÁD SE                   -   ZÁHONYI VSC 

2011.06.12.      ZÁHONYI VSC                      -  SZABOLCSVERESMART SE 

2011.06.19.      TISZEMENTI SE                    -   ZÁHONYI VSC 

2011.06.26.       ZÁHONYI VSC                     –  ROHODI SPORTEGYESÜLET 

Ifjúsági mérkızések a felnıtt mérkızések elıtt 2 órával elıbb kezdıdnek. 
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Városnap 2011 

Záhony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, valamint Humán Bizottsága 

szervezi a Városnap alkalmából az  ünnepi testületi ülést és a 2011. évi városnapi ren-

dezvényt! 

 

Városnapi ünnepi testületi ülés: 2011. április 28 . (csütörtök) 

A 2011 évi városnapi rendezvény 2011. április 30-án szombaton  18.00 órától kezdıdik.  

 

Helyszíne:     Európa tér  (állomás elıtti tér)  

 

Program elızetes:  

 - Záhonyi Nık Egyesületének meglepetés  mősora 

 - A VOGUE Produkciós Iroda (Nyíregyháza) zenés, táncos divat show záhonyi  

    fellépıkkel (tavasz-nyár kollekció)  

 - VOKE "Varázs" Hastánc csoport mősora  

 - Fáklyás felvonulás 

 - SZTÁRVENDÉG SIPOS F. TAMÁS   

 - ZUP zenekar (élı koncert)  

 - Helyi zenekarok bemutatkozása 

 

A vasútállomás várótermében záhonyi vasúttörténeti ereklyék kerülnek kiállításra.  

 

A téren vidámpark, kirakodó vásár, büfé áll az érdeklıdık rendelkezésére.  

 

A programtervezet a fellépıkkel történı egyeztetések miatt változhat. 

 

Polgármesteri Hivatal 


