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ZÁHONY-PORT Marketing1. oldal

Kerékpár túra
Záhony-Port Zrt dolgozói ré-
szére a TÁMOP-6.1.2-11/1 
-2012-0086 jelű pályázat keretében kerékpár túrát szerve-
zünk. A kerékpár túrára minden jelentkező a KRESZ előírásai-
nak megfelelően felszerelt saját kerékpárral jelentkezhet. 

A kerékpár túra tervezett időpontja: 
2013. június 06  (csütörtök). 13.00-tól
Helyszíne: Záhony- Tuzsér faház - Záhony.

Program: Szalonna sütés
A rendezvényre munkaidő kedvezmény nem jár!

Egészségügyi állapot felmérés
Záhony-Port Zrt. a TÁMOP-6.1.2-11/1 -2012-0086 jelű pályá-
zat keretében ES-TECK orvosi vizsgálatot szervez. A vizsgálat 
során a homlokra a talp és a tenyérre helyezett érzékelőkön ke-
resztül kisfeszültségű egyenárammal ingerelik a szervezetet és a 
test ionizáltságát, a szervek ellenállását mérve állít fel diagnózist 
a berendezés, amit az orvosi vizsgálatot végző Dr. Soós Zoltán 
szakorvos elemez és írásban táplálkozási és életmód tanácsokat 
ad, szükség esetén további orvosi vizsgálatokra tesz javaslatot 
az eredmények alapján.
AZ ES-TECK vizsgálat időpontja: 2013. június  07 ( péntek )
Helyszine: Záhony, Európa tér 12. III. emelt 316. kistárgyaló.

A rendezvényre munkaidő kedvezmény nem jár! 
Részvétel, az első 30 fő a jelentkezés sorrendjében! 

Futball bajnokság
Záhony-Port Zrt. a TÁMOP-6.1.2-11/1 -2012-0086 jelű pá-
lyázat keretében futball bajnokságot szervez dolgozói részére. 
A kispályás bajnokság II. fordulója a ZVSC sportpályán kerül 
megszervezésre. Csapatok jelentkezését várjuk. 
Időpontja: 2013.06.14. ( péntek ) 9.00-tól
Szervező: Vasas János

A rendezvényre munkaidő kedvezmény jár! Mindenki saját fele-
lőségére vesz részt a rendezvényen!

Egészségnap - természetjárás
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód progra-
mok megvalósítása a ZÁHONY-PORT Zrt-nél” címmel 
TÁMOP-6.1.2-11/1 -2012-0086 jelű pályázat keretében 
Záhony-Port Zrt. Egészségnap program keretében természet-
járást szervez. 

Időpontja: 2013. június 13. csütörtök 12.00 -tól
Helyszíne: Mándoki erdő

A rendezvényen mindenki saját felelőségére vesz részt! A kiuta-
zást a mándoki erdőbe egyénileg kell megoldani, s munkaidő-
kedvezmény a rendezvény idejére nem jár! A rendezvényen az 
első 30 fő tud résztvenni a jelentkezés sorrendjében! 

Kenu túra az Öreg Túron
Záhony-Port Zrt. a TÁMOP-6.1.2-11/1 -2012-0086 jelű pályá-
zat keretében kenu túrát szervet dolgozói részére az Öreg Túr 
folyóra. Az egynapos túra keretében egyénileg kell leutazni 
Túristvándiba, ott kerékpárra ülünk, s a Bukógát érintésével ke-
rekezünk le Sonkád településre. Ott szállnánk vízre, s Kölcse  
érintésével megközelítőleg négy órás kenuzás után érkeznénk 
vissza Túristvándiba. Itt a „Soltész” kempingben szalonna sü-
téssel zárnánk a rendezvényt.

A túra időpontja: 2013. június 21 ( péntek) 
A rendezvényen a jenetkezés sorrendjében az első húsz fő  tud 
résztvenni. Mindenki saját felelőségére csatlakozhat a túrához,  
a rendezvényre munkaidő kedvezmény nem jár!

A rendezvényekre jelentkezni lehet Szekeres István projekt-
menedzsernél a 06 30 355-25-90 mobil számon, vagy a 32-75 
vasúti telefonszámon, illetve a szekeresistván@zahony-port.
hu e-mail címen.

Szekeres István

Az Új Széchenyi terv keretében kiírt „Egészség-
re nevelő és szemléletformáló életmód programok 
megvalósítása a ZÁHONY-PORT Zrt-nél” című, 
TÁMOP-6.1.2-11/1 -2012-0086 jelű pályázat kere-
tében június hónapban a következő programokat 
szervezzük:

Fogadó óra

ZÁHONY-PORT Zrt. vezérigazgatója és  humánpolitikai 
vezetője a munkavállalóink részére fogadóórát tart. 

Időpontja : 
minden páros hét szerdai napján  09.00 órától – 11.00 óráig  

Ezen időpontban lehetőség van arra, hogy dolgozóink  
személyes találkozó keretében mondják el társaságunkkal 
kapcsolatos véleményüket, esetleges magán jellegű 
panaszaikat, vagy kérdéseiket.

Életmód pályázat 
júniusi programjai


