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Megérkezett az új
Leibherr 904-es
Új, nagyteljesítményű géppel gazdagodott
ZÁHONY-PORT Zrt. erőgépparkja, az Új Széchenyi Terv, Gazdaságfejlesztési Operatív Programban kiírt GOP-3.2.1-11-2012-0021 számú pályázat keretében.
2012. november 13-án délelőtt érkezett meg a
tréler az új Leibherr 904-es ipari rakodógéppel
Eperjeske Átrakó pályaudvarra. Az erőgép műszaki átvizsgálása, a kötelező üzemeltetési és
balesetvédelmi oktatás után, alig két órával a
„földet érését” követően, már az „A” darupályán próbarakodást végzett a berendezés.

Az első rakodás Eperjeskén

Az első emelések után már
jelentkeztek a Leibherr
fejlesztések pozitív eredményei. A Komoróban
üzemelő Liebherr 904-es
típusnál jelentkező hibákat
kiküszöbölték a gyártó cég
szakemberei. Olyan apróságra is odafigyeltek, mint
az ablaktörlő tengelyénél
típushibaként jelentkező
beázás kijavítása. Nagyon
egyszerű módszert választottak. Az egész ablaktörlő
mechanikáját kívülre helyezték, így magát a problémát kerülték meg.
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és a megfogók mozgási
sebessége állítható. Így a
precíziós munkáknál az
árukár és a vagonsérülések
elkerülhetőkké váltak.
További újítás, hogy a
hidraulika munkahengerek végállásának eddigi
mechanikus
ütközőkkel
megoldott
lehatárolását
hidraulikusra cserélték. A
végállásban a mechanikus
lehatárolók fémes ütközése
dinamikus – kalapácsütés
szerű - hatással terhelték a
gép alvázát és az asztalcsapágyat, ami a drága alkatrész gyors elhasználódásához vezetett.
Az új 904-be beépített hidraulikus lehatárolók a végállás előtt a hidraulika be-

ömlők keresztmetszetének
szűkítésével lassítják a gém
mozgását, a végállás előtti
teljes keresztmetszet elzárásával pedig lehetetlenné
teszik a fémes ütközést. Így
az eleve megerősített alváz
remélhetőleg hosszú időn
keresztül szolgálja majd
ZÁHONY-PORT Zrt.–nél
jelentkező átrakási igényeket.
A tervek szerint Komoró
fatárolóban fog munkába
állni a berendezés.
A rakodógépről készült
fotók megtekinthetők:
www.zahony-port.hu web
oldal pályázatok menüpontjában.
Sz. I. G

Persze ennél komolyabb
elektronikai fejlesztések is
vannak a forgórakodóban.
Például tolató kamera, GPS
helyzet-meghatározó. Az
már szinte természetes,
hogy interneten keresztül lekérhető a pillanatnyi
üzemóra, terhelés, átlagfogyasztás és a tankban lévő
üzemanyag mennyiség értéke is.
Lényeges újításokat a hidraulika rendszerekben is
találhatunk. A precíziós
munkák végzéséhez a gém
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Felújításra került
a Csúszda vagonvonszolója
A XXXVIII vágány V 13 számú NNV vagonvonszoló berendezése az évek során a folyamatos
terhelés következtében elhasználódott, üzembiztos működtetése nem volt biztosított, ezért
ZÁHONY-PORT Zrt. vezetése a soron kívüli felújítása mellett döntött. A berendezés felújítását
a VOX-Automatika Kft. végezte.
A felújítás során megújult
a vezérlő elektronika, a főszekrény, a végállás kapcsolók, a vezérlés a joystick
-tól a meghajtó motorig. Az
átlagosan 800 tonnát mozgató berendezés érintés-

Munkavédelmi

szemle

Farkas József vezérigazgató vezetésével 2012.
október 04-én tartotta meg a II. féléves vezetői
munkavédelmi szemlét Eperjeskén és a Komoró Olajátfejtő és fatároló munkaterületeken. A
szemlén jelent voltak a MÁV Zrt. Ingatlan kezelését végző szakemberei, a ZÁHONY-PORT munkavédelmi, üzemeltetési vezetői és az aktuális
terület vezetői.

védelmi, terhelési próbán
2012 novemberében átesett,
s reméljük, hogy most már
hosszú időn keresztül fogja
átrakási igényeinket kiszolgálni.

Munkavédelmi szemlén a HUFA udvarán

A munkavédelmi szemlén
38 kisebb-nagyobb hiányosságot vettek lajstromba
a szemlén résztvevő balesetvédelmi és tűzvédelmi
szakemberek.
A V 13 vagon vonszoló és a megújult Sok hiányosság az épülevezérlő szekrénye
tek állagából, beázásokból
származott, amiket az inFogadó óra
gatlan kezelő MÁV Zrt.
IGI. ISZE. ITK Debrecen
Tisztelt Munkavállalók!
szervezete felé továbbított
Vasas János balesetvédelZÁHONY-PORT Zrt. vezérigazgatója és humánpolitikai
mi vezető. Voltak azonban
vezetője 2012.október 01.napjától munkavállalóink
olyan hiányosságok, amik
részére fogadóórát tart.
egy kis odafigyeléssel kiIdőpontja : minden páros hét szerdai napján
09.00 órától – 11.00 óráig
küszöbölhetők.
Ezen időpontban lehetőség van arra, hogy dolgozóink
személyes találkozó keretében mondják el társaságunkkal
kapcsolatos véleményüket, esetleges magán jellegű
panaszaikat, vagy kérdéseiket.
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Például az öltöző szekrények tetejének tisztán
tartása, a hűtő tisztítása,
leolvasztása, néhány fogas

felszerelése, amivel máris
barátságosabbá tehetnénk
az étkező és öltöző helyiségeinket. Ezek olyan dolgok,
amikkel nem szabad a „másikra” várni. Mindenkinek
a saját környezetében kell
az első lépéseket megtenni.
Nagyobb lélegzetvételű feladatok is megfogalmazásra kerültek. A fa rakodása
közben a dolgozók magasban végzett munkafolyamatok során fokozottan ki
vannak téve a kocsiról való
leesés veszélyének. Ezért
Tar Gyula Műszaki és Üzemeltetési vezető megbízást
kapott jogszabály szerinti
leesés elleni védelem kiépítésére.
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TOP 100 listán
ZÁHONY-PORT

A Kelet-Magyarország
napilap minden évben
meghírdeti a SzabolcsSzatmár Bereg Megyében
bejegyzett cégek nettó árbevétel szerinti TOP 100 listáját. A listához az adatokat a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal szolgáltatja.
Az adatok alapján ZÁHONY-PORT Zrt. a 88. helyen áll.
A TOP 100 lista hivatalos
kihirdetésére Nyíregyházán
november 23-án kerül sor.
A listán szereplő cégek szá-

2012. november.

Az 1956-os

eseményekre

emlékeztünk

mára lehetőséget biztosítanak, hogy 50% -os hirdetési
költséggel a SZON kiadványaiban reklámanyagokat
jelentessenek meg.
A lehetőséggel társaságunk
élni kíván, s december hónapban két hírdetésünk is
megjelenik a Kelet-Magyarország napilapban.

ZÁHONY-PORT Zrt. nevében Farkas József vezérigazgatója és
Szekeres István marketinges helyezte el az emékezés koszorúját
a vasútállomás homlokzatánál lévő emléktáblánál

Záhony Város Önkormányzata 2012. október
23-án délelőtt 10.00 órakor az Európa téri állomás
épületen elhelyezett, Vitéz
Szűcs Sándor emléktáblánál az 1956-os forradalom és szabadságharc 56.
évfordulója
tiszteletére
ünnepi
megemlékezést
tartott.
A rendezvényt a Kandó
Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázum és
Dr. Béres József Kollégium
diákjainak kórusa és Doktor Edina a FŐNIX kórus
tagja nyitotta meg a Himnusz eléneklésével, majd
Horváth Sándor: Mert a
haza nem eladó című művét adták elő. Szólót énekelt: Doktor Edina.
A kórust vezényelte: Vassné
Oláh Ágnes Záhony Város
díszpolgára. Ezt követően Szőgyényi Gréta 11. B.
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osztályos diák Képes Géza:
Tank-parádé című versét
mondta el.
Az ünnepségen Háda Imre
Záhony Város polgármestere méltatta az 56-os záhonyi
eseményeket, Vitéz Szűcs
Sándor egykori állomásfőnök szerepét a szovjet csapatok bevonulásának megakadályozásában, továbbá
az egykori Tüzérlaktanya
hősi halottjaira is emlékezett.
A megemlékezést koszorúzás követte Vitéz Szűcs
Sándor
emléktáblájánál,
majd az egykori Tüzér laktanya falán Torjai Gyula,
Stigelmajer Géza, Lengyel
József, Kocsány Imre, Virág
Ferenc emlékére elhelyezett
emléktáblánál.
Polgármesteri Hivatal
Záhony
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Életmód
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pályázat

Az Új Széchenyi Terv keretében kiírt
TÁMOP-6.1.2-11-2012-0086 jelű pályázattal ZÁHONY-PORT Zrt. 9.205.552 Ft vissza nem térintendő, 100% intenzitású támogatást nyert,
dolgozói részére szervezendő egészségre nevelő és szemléletformáló programok megvalósítására. A program 2012 december 1-től 2013
július 31-ig tart.
A program sajtó nyilvános projektnyitó rendezvénnyel kezdődik a záhonyi VOKE Művelődési
házban, ahova ügyfeleinken, beszállítóinkon kívül
a helyi sajtó képviselőit is
meghívjuk.
A pályázat kötelező elemeként felállításra kerül egy
3x1,5 méteres projekttábla Eperjeske Átrakó bejáratánál, illetve két kisebb
méretű tábla Záhonyban.
Továbbá két hirdetés meg-

jelenését tervezzük az 52
ezer példányban megjelenő
Kelet-Magyarország napilapban.
A pályázat következő kötelező eleme az Egészség
terv elkészítése. Ez egy
olyan programterv , amely
a társaságunk munkavállalóinak
életmódját,
egészségügyi szokásait (pl.:
gyógyszer-, vitamin szedés),
és az egészségügyi állapotát feltérképezve javaslatokat készít az egészséges

életmód népszerűsítésére).
Ennek első lépéseként egy
kérdőívet kell kitölteni . A
kérdőív kitöltése önkéntes,
nem kérdez személyes adatokat. A kérdőívet a www.
zahony-port.hu/belső web
oldalon lehet megtalálni,
s on-line kitölteni. Kérek,
hogy a program sikeressége érdekében minél többen
szánják rá azt a néhány
percet, s válaszoljanak az
ott feltett kérdésekre.
December első hetében
Eperjeskén az üzemeltető
és műszaki állományából
50 fő részére ES-TECK
diagnosztikai vizsgálatot
szervezünk. A vizsgálat
során alacsony, 1,28 V-os
áramot vezetnek 6 elektródán (két tenyér, két talp, két
homloki) keresztül a teljes
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testen keresztül. 6 elektródán kívül a bal kéz (többnyire mutatóujjára) ujjára
kerül egy kis csipesz, mely
az ujjban lévő keringés
vizsgálatán keresztül ad a
számítógépnek információt a szervezet működésről.
A mérés 10 percet vesz
igénybe, tehát gyors, fájdalommentes és kényelmes.
A mérés során a szervezet
folyadék-, ionösszetételét,
pH értékeket, savasság-lúgosság mértékét elemzi a
gép, 22 folyadéktérre bontva a szervezetet, melyet az
elemzés során szervekre,
szervrendszerekre
bont
vissza.
A vizsgálati eredmények
feldolgozása után minden
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................. dolgozói
... ........... web oldalunkra:

Április

Május

Június
Július

Augusztus

Egészségterv
Kötelező nyilvánosság biztosítása
Dokumentáció, irattározás
Elkülönített bankszámla nyilvántartása
Telekommunikációs költség
Stresszkezelő csoportfoglalkozás
Stresszkezelő klub
Életmódtábor
Egészséges táplálkozás előadás
Egészségügyi állapotfelmérés
Egészségügyi állapotfelmérés
Egészségnap
Egészséghét
Bajnokság
Túra
Biciklitúra
Egészséges táplálkozás előadás

Március

www.zahony-port.hu/belso

Február

Az egészséges életmód égisze alatt, uszoda bérlet vásárlását tervezzük. A záhonyi fedett uszodába szóló
uszoda és szauna bérletet
a főművezetőtől lehet majd
aláírás ellenében átvenni.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Sz. I. G

Január

December 13-14-15 én
„Életmód tábor” kerül
megszervezésre az üzemeltető és műszaki állomány
részére. Mivel csak 30 fő
tud a táborban részt venni,
ezért a területi egységek
között létszámarányosan, a
kiemelkedő munkát végzett
dolgozók közül, a területvezetők javaslata alapján lesz
a névsor összeállítva.

1.
2.
3.
4.

A sokrétű, szemlélet és életmódformáló programok és
előadások
remélhetőleg
elősegítik majd kollegáink
szabadidős kikapcsolódását, regenerálódását.

... Látogasson el

Költség

Életmód klub megszervezését tervezzük. A klubba
jelentkezett dolgozók 500
Ft/hónap térítés ellenében
vehetnek részt a klub keretében szervezett programokon. Ennek égisze alatt pl.
fogyókúra versenyt szervezünk, életmód előadásokat
hallgatunk meg, illetve túrákat szervezünk

December második hetében egészségnap keretében
mandarin és banán vásárt
szervezünk, melynek során
kedvezményes áron nyílik
lehetőség a vásárlásra. Az
érdeklődés függvényében
2-3 kg kedvezményes áru
gyümölcsöt lehet vásárolni.
Jelentkezni a művezetőknél
lehet.

ssz.

résztvevő kézhez kapja a
kielemzett vizsgálati eredményeit, továbbá gasztronómiai, vitaminfogyasztási
és életmód javaslatokat kap.
A következő vizsgálatot
2013 júniusában tervezzük.
A vizsgálatra a területvezetőknél lehet jelentkezni.

A következő évben áprilistól kezdődően futball
bajnokságot szervezünk a
területek között. Gyalog- és
kerékpár túrát tervezünk
a Zemplénbe, illetve a ZÁHONY-PORT napot szeretnénk színesíteni egészség
programokkal.

December

Lehetőség van ZVSC bérlet,
horgász bérlet beszerzésére
is a pályázat keretein belül,
ha a kérdőív feldolgozása
után úgy látjuk, hogy erre
van igény.
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