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ZÁHONY-PORT és a ChemLog projekt
A Regionális Fejlesztési Holding Zrt. projektpartnerként szerepet vállalt az Európai
Uniós forrásból finanszírozott Central Europe – Interreg program keretében megvalósuló ChemLog – vegyipari logisztika projekt szakmai részvételében.
A Chemlog projekt elsıdleges célja:
• Közép-Európában erısíteni a területi kohéziót a közép- és kelet-európai vegyi anyagokat szállítók logisztikai platformjának létrehozásával, annak érdekében, hogy minél szorosabb együttmőködés alakuljon ki a vegyi anyagok szállításához kapcsolódó kérdésekben.
• Közép-Európában a vegyi anyagok logisztikai fejlesztése.
• Vegyi anyag klaszterek versenyképességének erısítése a nyersanyagok és a feldolgozás helyszíneinek hatékonyabb megválasztásával, jobb piacra jutási lehetıségek
kiválasztásával.
valamint, speciális céljai:
• Vasúti és vízi szállítási mód támogatása a közúti szállítással szemben, ezzel növelve a
szállítás biztonságát, gyorsaságát és rugalmasságát, csökkentve környezetkárosító
hatását és költségeit.
• Intermodális logisztikai központok kialakításának támogatása, és ezek európai logisztikai rendszerbe való beépülésének elımozdítása.
• Közép- és kelet-európai csıvezetékes hálózatok csatlakozásának elımozdítása.
• Transznacionális technológia és know-how transzfer elımozdítása.
• A transz-európai közlekedési folyosók kialakításának elımozdítása, az európai szabályozás harmonizálása, koordinált infrastruktúra tervezés és a Strukturális Alapok
összehangolt felhasználásának erısítése.
A projektben résztvevı partnerek: Ministry for Economy and Labour of Saxony-Anhalt (DE)
(vezetı partner); Institute for Structural Policy and Economic Development (DE); Polish
Chamber of Chemical Industry (PL); Associaton of Chemical Industry of the Czech Republic
(CZ); Ustecky Region (CZ); FH OÖ Research and Development Gmbh (AT); Association of
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chemical and pharmatheutical industry of Slovak Republic (SK); Province of Novara, (IT);
RFH Zrt. (HU)
A projekt megvalósítás egyik állomásaként a projektben résztvevı szlovák, cseh, valamint
magyar (Regionális Fejlesztési Holding Zrt.) partner közös szervezésében egy „workshop”
látogatás keretén belül bemutatásra került a logisztikai iparágban tevékenykedı szervezetek
részére a dobrai (SK), chop-i (UA), valamint a záhonyi (HU) logisztikai terminál.
A találkozó elsıdleges célja volt bemutatni az érdeklıdık számára az említett logisztikai átrakó kapacitások jelenlegi és jövıbeni fejlesztési potenciáljának lehetıségeit, és nyújtott szolgáltatásait a vegyipari logisztika területén az V. közlekedési folyosó mentén.
A záhonyi látogatás keretében a projekt résztvevıi, mintegy 70 fı részvételével megismerték
Záhony közlekedési folyosón betöltött szerepét, valamint ZÁHONY-PORT Zrt. adottságait. A
látogatás ideje alatt személyesen is bepillantást nyerhettek a Záhonyi Vegyianyag-átfejtı és
Komoró Nehézolaj-átfejtı mőködésébe, köszönhetıen Petrika József, és Józsa László telepvezetık közremőködésének.
Bízunk benne, hogy a látogatás eredményeként a két telepünk kihasználtsága is javulni fog a
közeljövıben.

Az 5. születésnapunk!
Július 4-én 16.00-óráig lehet jelentkezni a Záhony-Port
Születésnapra. A fıszakács már rendelné a húst a
babgulyáshoz, töltené a kolbászt a délutáni uzsonnához,
de még nem tud munkához látni, mert nem tudja a létszámot.
Segítsünk Neki! Július 04-én 16.00-óráig mindenki küldje el a jelentkezési lapot, vagy a
mőszakvezetık a jelentkezık listáját az info@zahony-port.hu címre, vagy a jelentkezési
lapokat a Záhony központi épület III. emeletén a 302 szobába kell eljuttatni.
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Ismételten, hívunk és várunk mindenkit, július 8-án pénteken
a „Tuzséri Faházban” megszervezésre kerülı

5

éves
Záhony-Port Zrt.
születésnapi
rendezvényre!

A programból ízelítınek:
A sportbarátok 10.00-kor indulnak kerékpárral a „Fehérház” mögötti parkolóból, a többiek részére 11.00-tól mikrobusz áll rendelkezésre a kiutazásra a tuzséri pihenıházhoz. Bármilyen közlekedési eszközzel is érkeznek, 11.30-ra minden érdeklıdıt
várunk a faházba. 12.00-kor Farkas József vezérigazgató ünnepi megnyitója után, Záhony-Port Zrt. kiemelkedı munkát végzı dolgozóit és brigádját köszöntjük. 12.30-tól
ebéd. Gáncs Tamás fıszakács és lelkes segítıi, a már hagyományos babgulyással invitálják a vendégeket. Délután a következı vetélkedıkre lehet jelentkezni: ulti verseny, gerendadobó verseny, csocsó bajnokság, darts bajnokság és horgász verseny.

ZÁHONY-PORT Mobilflotta
Lassan megkezdıdik a nyári szabadságolások idıszaka. Hosszabb, rövidebb idıre sokan
látogatnak külföldre pihenés, kikapcsolódás céljából. Kirándulás után váratlan és kellemetlen meglepetést okozhat a mobilszámla, ha nem okosan használjuk a telefonunkat
külföldön. A bosszúságok elkerülésére néhány javaslat a ZÁHONY-PORT dolgozói mobilflotta elıfizetéseinek külföldön történı használatával illetve külföldi számok hívásával
kapcsolatosan.
Mielıtt külföldre utazunk aktiválni kell a Roaming ( barangolás) szolgáltatás. Ehhez a 1270re kell küldeni egy SMS-t, a SROA betőket!
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Ha külföldön vagyunk, akkor a telefonszámok csak nemzetközi formájukban érhetık el. Ha
például magyarországi számot hívnak, akkor a +36-os elıhívót kell tárcsázni (pl. +36/70 1234567). Ezért azt javasoljuk, hogy minden számot eleve ebben a formában mentse el a telefonba. Természetesen a külföldi mobilhívások drágábbak, hiszen a tartózkodási ország teljes díját
ki kell fizetni a magyar határig, s csak ezután lesznek érvényesek a kedvezmények. A ZÁHONY-PORT mobilflottán belüli ingyenes telefonálást úgy tudjuk legjobban kihasználni,
hogy a Magyarországon tartózkodó hívja a külföldön lévı számot. Ebben az esetben csak
egyszeri kapcsolási díj van, közel 300 Ft értékben, s utána 7 percig ingyenes a hívás flottán
belül. Amennyiben a külföldön tartózkodó számról indítjuk a hívást úgy az akár percenként
300 Ft-ba is kerülhet a beszélgetés. Tehát érdemesebb „haza” csengetni, s itthonról visszahívni a nyaralókat.
Külföldön tartózkodásunk alkalmával, illetve mivel az országhatár mellett élünk, óhatatlanul
elıfordul, hogy külföldi számot kell hívnunk. Ebben az esetben érdemes igénybe venni a Vodafone Hang a Hálón nemzetközi hívásszolgáltatását (VOIP). Ilyenkor az interneten keresztül
jutunk el a kívánt ország hálózatára, s lényegesen kedvezıbb díjon hívhatjuk a külföldi ismerıseinket. Ezt úgy tudjuk alkalmazni, hogy a „+0” –át, vagy a „000” írjuk a külföldi telefonszám elé, vagy eleve így vesszük fel a mobilunk telefonkönyvébe. Ebben az esetben a következı tarifák élnek.
Nemzetközi távbeszélı díjzónák és a zónákhoz tartozó országok
Hang a Hálón I.
Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Kína, Hong-Kong, Oroszország
Hang a Hálón II.
Andorra, Ausztria, Horvátország, Szerbia és Montenegró, Románia,
Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia,
Írország, Izrael, Lengyelország, Luxemburg, Liechtenstein, Málta,
Monaco, Nagy-Britannia és Észak-írország, Németország, Norvégia, Olaszország / Vatikán, Portugália, San Marino, Spanyolország,
Svájc, Svédország, Ausztrália
Hang a Hálón III.
Albánia, Bosznia-Hercegovina Bulgária Észtország Fehéroroszország Lettország Líbia Litvánia Macedónia Moldova Törökország
Izland Japán, Koreai Köztársaság, Mexikó
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Jelentkezési lap

Jelentkezı neve:……………………………………………………………………………..
Törzsszáma:

………………………………………………………….

Munkaterület:….……………………………………………………………………………..
A következı vetélkedıkre és játékokra jelentkezek:
-

Ulti verseny:



-

Gerendadobó verseny



-

Csocsó verseny



-

Darts verseny



-

Labda célba dobó verseny



-

Horgászverseny



Dátum: ……………………………………

………………………………………..
Aláírás
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