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Tüdıszőrés Záhonyban 

  
Záhony önkormányzata mellkas röntgen tüdıszőrı vizsgálatot szervez 2010. 

augusztus 6. és 12. között, munkanapokon 8:00 és 12:30 között a Zeneiskola 

épületében (4625 Záhony, Ady E. út 37.). A tüdıröntgen felvétel nem csupán a tbc, 

hanem a mellkasban lévı más kóros elváltozásokat is kimutatja, ezért az évenkénti 

mellkas röntgenfelvétel szükséges és kötelezı. Társaságunk arra kéri munkavállalóit, 

hogy lehetıség szerint jelenjenek meg a szőréseken az értesítésben megjelölt 

idıpontban. A vizsgálaton megjelenık vigyék magukkal az értesítésüket, a legutóbbi 

szőrılapjukat, valamint egészségbiztosítási kártyájukat (TAJ számot) és személyi 

igazolványukat.  

(forrás: Záhony Város Önkormányzat) 

 

M.É.Z. feszt ötödik alkalommal  
 

Idén újból sikerült az összefogás, így ötödik alkalommal is megrendezésre kerülhet a 

„M.É.Z. feszt”, avagy a Megint Élet Záhonyban elnevezéső rendezvény. Augusztus 

12. és 14. között változatos programokkal és napi 6-8 élı koncerttel várják a 

szervezık a látogatókat. A fesztiválon a záhonyi és a Záhonyból indult amatır zenei 

csoportok és motoros baráti körök képviseltetik magukat, a jó hangulatnak pedig 

2010-ben már a rossz idı sem szabhat gátat, köszönhetıen a nagysátorba 

költöztetett programoknak. 

A rendezvény lebonyolításában, a szállításban és a tereprendezésben idén is 

segítséget nyújtott társaságunk, hiszen kiemelten fontosnak tartjuk a záhonyi térség 

összetartásának és hírnevének erısítését, de nem elhanyagolható tényezı az sem, 

hogy a fellépık és a szervezık között sok vasutas, vagy vasutas családból származó 

fiatal neve is megtalálható. Reméljük, hogy segítségünkkel hozzájárulhatunk a 

fesztivál sikeréhez. 

 



 

A rendezvény helyszíne: Baross Gábor út 1. (HİTÁV telep) 

További információk a fesztiválról: http://www.mezfeszt.hu/ 

(forrás: Marketing és kommunikáció) 

Nyereménysorsolás  
 

A Záhony Port Zrt. munkatársai között 5 darab jegyet sorsolunk ki a M.É.Z. feszt-re. 

A 7. sz. Hírmondóban található kupont Eperjeske átrakón xxxxxxx-nek (pontos 

elérhetıség is kellene), a központban pedig Szekeres Istvánnál (pontos elérhetıség 

kellene) kell leadni. A sorsolást augusztus 10-én tartjuk, a nyertesekkel interjút 

készítünk a fesztivál kapcsán, amelyet a következı Hírmondók valamelyikében 

közreadunk. 

(forrás: Marketing és kommunikáció) 

 

 

Két keréken a Záhony-Port  
 

A 2009-ben, Záhony városában átadott kerékpárút új lendületet és teret adott a 

Záhony-Port Zrt. azon dolgozói számára, akik az egészséges életmódot szem elıtt 

tartva szívesen mérettetik meg magukat baráti kirándulásokon, erıpróbákon. Erre 

nyílik újabb lehetıség a záhonyi AZaFı (A Záhony Fejlıdéséért Alapítvány) 

szervezésében augusztus 26-tól megrendezésre kerülı Záhony - Zebegény kerékpár 

túrához való csatlakozással. Az északi határvonalat követı túra célja az egészséges 

életmód és a kerékpározás, valamint az ország peremterületein található turisztikai 

értékek, természeti szépségek népszerősítése.  

A Záhony-Port Zrt. az idei táv elsı szakaszának teljesítésére (a 48 kilométerre lévı 

Pácin településig) önálló csapatot szervez. A túrára jelentkezni az info@zahony-

port.hu e-mail címen, illetve a 32-75 (vasúti) és a 06-30-355-25-90 (Záhony-Port 

mobil flottából ingyen hívható) telefonszámon lehet, a résztvevıknek Záhony-Port-os 

pólót valamint ellátmányt biztosítunk. A túra részletei, a pihenıhelyek, az étkezési 



 

lehetıségek és a további információk megtalálhatók lesznek a következı 

Hírmondóban. 

A Záhony-Port csapatának tervezett útvonala: 

Záhony – Gyıröcske (3.7 km, 12 perc) – Tiszabezdéd (3.8 km, 13 perc) – Tuzsér (6 

km,  20 perc) – Zemplénagárd (6 km, 20 perc) - Dámóc (5.9 km, 20 perc) – 

Lácacséke (3.6 km, 12 perc) – Semjén (3.5 km, 12 perc) – Kisrozvágy (1.7 km, 6 

perc) – Nagyrozvágy (9.1 km, 30 perc) – Pácin (4.9 km, 16 perc) 

 
 
 


