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Minőségirányítási audit
ZÁHONY-PORT-nál
Március 19-én megtörtént az ISO 9001:2008-as
szabvány szerint tanúsított minőségirányítási
rendszerünk második felügyeleti auditja. Egy
tanúsítvány három éves időintervallumra szól,
amely a tanúsító auditot követően a következő
két évben egy-egy felügyeleti audit követ. Ezzel a második felügyeleti audittal újra lezárult
egy három éves ciklus, így jövőre ismételten
tanúsító auditot kell tartanunk a tanúsítványunk meghosszabbítása érdekében.

az

Megemlékezés
1848-49-es forradalom
és szabadságharcról

Záhony-Port Zrt nevében Hajdu László értékesítési és
marketing vezető és Szekeres István marketing ügyintéző
helyezte el az emlékezés koszorúját a Petőfi szobornál

Az audit során szúrópróba szerűen ellenőrizték
a munkafolyamatokat

A felügyeleti auditok során
a kötelezően ellenőrizendő
elemek mellett szúrópróba
szerűen történik a minőségirányítási rendszerünk ellenőrzése. Az idei évben az audit
Komoró fatároló, Eperjeske
Fenntartás, Eperjeske Üzemeltetés, Záhony 500-as területeket érintette.
Az audit záró értekezletén a
TÜV Thuringen magyarországi auditora gratulált a minőségirányítási rendszer működtetéséhez. Külön kiemelte
a 2012-es évben eszközölt
beruházások pozitív hatásait,
valamint az eredményes működést. Megállapította, hogy
a társaság működése megfelelően szabályozott és dokumentált, a fejlődés további irányát a mutatószámok további
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területi bontásában, valamint
a hatékonyabb energiagazdálkodásban látta, annál is inkább mivel a hektikus árubelépésre, valamint a forgalom
alakulására kevés ráhatása
van a társaságnak. Javasolta
az ISO 50001-es energiagazdálkodással kapcsolatos szabvány tanulmányozását illetve
esetleges bevezetését.
Az auditon dokumentált eltérést az auditor nem talált.
Farkas József vezérigazgató
ezúton is szeretné megköszönni az auditon közreműködő és valamennyi dolgozónak, hogy munkájukkal
hozzájárulnak az eredményes
minőségirányítási rendszer
működtetéséhez, és a minőségi munkavégzéshez.
Juszku Gábor.

Az 1848-49-es történelmi
események méltó megünneplésének Záhony Város Önkormányzata szervezésében,
március 14-én, a VOKE Művelődési Ház és Könyvtár volt
a helyszíne, ahol az emlékezés
jegyében színvonalas, zenés,
verses, táncos jelenetekkel tárultak az ünneplő közösség elé
a 165 éve történt események.
A kulturális műsorban az Árpád Vezér Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola 4.
osztályos tanulói működtek
közre, s az iskolai gyermekkórus által előadott katonai és
nemzeti dalok hozzájárultak a
megemlékezéssel együtt járó
érzések elmélyítéséhez.
Az ünnepi beszédében Háda
Imre polgármester kiemelte,
„1848-ban a szabadság városról városra terjedt. És a
szabadság városai néhány
nap alatt átalakították egész
Európát.

Március 15-e számunkra, magyarok számára ma is ezt a
nemzeti akaratot szimbolizálja. A kokárda, a nemzeti lobogó méltóságot adott az ünnepnek, a nemzeti sorsközösség
vállalásának büszkeségét, a
magyarság együvé tartozását
jelképezve. .”
Az ünnepi megemlékezés keretében a Városháza előtti téren a Petőfi szobornál koszorúzásra került sor.
A megemlékezés és a tisztelet,
virágait, koszorúit elhelyezték:
Záhony város hivatalos szervezetei, civil és politikai szervezetei és a városban működő
nagyobb cégek képviselői.
Záhony-Port Zrt. nevében
Hajdu László és Szekeres István vett részt a koszorúzáson.
Záhony
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ASZALT SZILVA

Júniusban

Az utóbbi években egyre
többet hallani a sejtkárosító
szabad gyökökről, illetve az
antioxidáns hatású gyümölcsökről.

a záhonyi közúti határátkelő

Táplálkozástudományi professzorok ezidáig úgy vélték,
hogy az erdei gyümölcsök
rendelkeznek a legnagyobb
szabadgyök-semlegesítő hatással, azonban a legfrissebb
kutatásokból kiderült, hogy
az aszalt szilva jóval nagyobb
antioxidáns dózissal rendelkezik. Ezért immunrendszerünk
erősítése érdekében a téli és a
tavaszi időszakban különösen
ajánlott aszalt szilvát fogyasztani.
Egyetlen aszalt szilva több
ásványi anyagot és vitamint
tartalmaz, mint például egy
maréknyi áfonya, ami antioxidánsokban szintén gazdag.

Vas, kalcium, szelén, A-, B-,
és C-vitamin tartalmának köszönhetően óvja a sejteket,
védelmet nyújt a daganatos-,
a szív- és érrendszeri megbetegedések ellen, és az idegrendszert is erősíti.
Változó korba lépő
nőknek is ajánlott,
mivel segít visszafordítani a menopauza miatt kialakult csontritkulás
folyamatát.
Tá p l á l k o z á s k u tatók szerint az
aszalt szilva kiváló
immunrendszererősítő, ráadásul
az áfonyával ellentétben kön�nyebben beszerezhető. Szakértők szerint az egészség védelme és az immunrendszer
erősítése érdekében naponta
három aszalt szilvát fogyas�szunk.
További pozitívumai:
- hashajtó,
- vizelethajtó,
- szabályozza az emésztést,
- ugyanakkor rostban is rendkívül gazdag.
Fogyasztásával egyedül a cukorbetegeknek kell óvatosabban bánni, mivel magas cukortartalommal rendelkezik.
100 g aszalt szilva, 300 kalóriát
tartalmaz!
Juszku Gábor gyüjtése a net-ről

Látogasson el dolgozói
web oldalunkra:

www.zahony-port.hu/belso
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fejeződik be

felújítása
A határállomáson a felújítás miatt torlódások alakulhatnak ki - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vám- és jövedéki szóvivője pénteken
az MTI-vel. Suller György Attila őrnagy elmondta:
az ukrán-magyar határszakasz legnagyobb forgalmú átkelőjének fejlesztésére sikeresen pályázott a
NAV, a projekt keretében a határellenőrzés hatékony szervezéséhez és a személyforgalom ellátásához szükséges infrastruktúrát alakítják ki.

A fejlesztéssel átalakítják a
határátkelőhely leromlott állapotú ellenőrzőfülkéit, hogy
lehetővé tegyék az Európai
Unió szabványainak megfelelő ellenőrzést. A beruházással
a be- és kilépőoldal személyforgalmi sávjain a jelenlegi
huszonöt különálló rendőrségi
és pénzügyőri ellenőrző fülkék
helyett tizenöt új, összevont
pénzügyőri-rendőrségi és két
rendőrségi fülkét alakítanak
ki, a belépőoldali mérlegállomás fölé pedig védőtető épül
- ismertette Suller György Attila.
A projekt összértéke bruttó
167,8 millió forint, ebből 125,8
millió forintot vissza nem térítendő uniós támogatásból,
41,9 millió forintot pedig Belügyminisztérium által biztosí-

tott összegből finanszíroznak.
A kivitelezési munkálatok
március 7-én a munkaterület
átadásával kezdődtek meg, és
június 13-ig fejeződnek be tette hozzá az őrnagy. Suller
György Attila megjegyezte:
forgalmi sávokat a munkálatokhoz igazítva zárnak le,
emiatt várhatóan torlódások
alakulhatnak ki Záhonynál.
A torlódások elkerüléséért a
NAV a személyforgalomban a
lónya-haranglábi, a barabásmezőkaszonyi, a beregsurányasztélyi és a tiszabecstiszaújlaki átkelőket javasolja.
A kamionok Ukrajna felé továbbra is kizárólag a záhonyi
határátkelőhelyet használhatják.
Szon
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