
MME INFÓ 
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója 

 

 
ORTOPÉDIAI SZAKRENDELÉS 
A mélykúti Központi Orvosi Rendelőben (Nagy u. 4.) 2021. június 9-én (szerda) 14 órától  
ortopédiai szakrendelés lesz, nem csak egyesületi tagok részére. 
A rendelés keretén belül - kizárólag - gyógyászati segédeszközök felírására nyílik lehetőség.  
Eddigi orvosi leleteit, személyi igazolványát és TAJ kártyáját hozza magával.  
Beutaló nem szükséges! 
A rendelés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. 
A rendelésre irodánkban lehet jelentkezni és időpontot kérni ügyfélfogadási időben. 
 

KÓBORLÓ NAP BALÁSTYÁN 
Időpont: 2021. június 27. (vasárnap) 
Helyszín: Balástyai Kóbor-ló Lovastanya  
Indulás: Bácsalmás 7.45; Mélykút 8.00; Jánoshalma 7.45 órakor a megszokott helyszínekről 
Program: Lovas-tanya bemutatása, lovas kocsikázás 
Ebéd: Bográcsgulyás, kemencés kalács, kávé, gyümölcs, korlátlan ásványvíz. 
Egyéb italokat lehet hozni saját fogyasztásra. 
Költség: 5000.- Ft/fő (útiköltség 2500 Ft, ebéd, lovas programok 2500 Ft) 
Jelentkezéseket június 18-ig várjuk a részvételi költség befizetésével! 
 

JÚLIUSI PIKNIK A PIACTÉREN 
Szeretettel várjuk a "Van még esély" klub tagjait és minden érdeklődőt a következő találkozóra! 
Időpontja: 2021. július 9. (péntek) 10 óra 
Helyszín: Mélykút, Piactér 
Program: kézműves foglalkozás, mopedes vetélkedő, ebéd 
A részvétel ingyenes! 
E-mail: mkmelykut@gmail.com;  
Telefon: 77/460-010; 70/387-0512  
Kérjük részvételi szándékodat július 6-ig jelezd! 

 
KISKUNMAJSAI GYÓGYFÜRDŐZÉS (A tiszakécskei helyett!) 
Időpontja: 2021. július 28. (szerda) 
Költség egységesen: 3400.- Ft/fő (útiköltség, belépőjegy) 
Étkezés: önellátó 
Indulás: Bácsalmás 7.45; Mélykút 8.00; Jánoshalma 8.15 órakor a megszokott helyszínekről 
Jelentkezéseket július 21-ig várjuk a részvételi költség befizetésével! 
 

NAGYATÁDI TÁNCTÁBOR 
Kirándulás nem csak táncoslábúaknak! 
 
Időpont: 2021. augusztus 26-29-ig (csütörtök-vasárnap)  
Szállás: Hotel Solár Nagyatád *** 
Program: 
1. nap 
– Érkezés a szállodába, a szállás elfoglalása 
– Városnézés idegenvezetővel                                                                                              
– Vacsora a szálloda éttermében 
2. nap 
– Délelőtt fürdőzési lehetőség a gyógyfürdőben 
– Délután találkozás egy környékbeli szenior tánccsoporttal 
– Közös tánc lehetőség 
– Vacsora után zenés-táncos est 
 



3. nap 
– Délelőtt kirándulás Segesdre idegenvezető kíséretében 
– Délután tánclehetőség a szálloda különtermében 
– Vacsora után zenés-táncos est 
4. nap  
– reggeli után hazautazás 
 
Részvételi díj: 46.000.- Ft/fő, amely tartalmazza: 

- Útiköltséget 
- 3 éjszaka szállást svédasztalos reggelivel és svédasztalos vacsorával 
- 2 db fürdőbelépőt 
- a 3. napi kirándulást útiköltséggel, belépőjegyekkel és idegenvezetővel 
- 2 alkalommal zenés-táncos esti programot 

Jelentkezéseket 20 ezer Ft előleg befizetésével június 30-ig várjuk! 
 

EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLAT ÉS SPORTNAP – TÜDŐSZŰRÉSSEL ÉS 
HALLÁSSZŰRÉSSEL 
Időpontja: 2021. szeptember 8. (szerda) 10-16 óráig 
Helyszín: Mélykút, Béke Étterem 
Többek között vércukor, légzéskapacitás, vérnyomás, EKG, ultrahangos érdopler, testzsír elemzés, véroxigén 
vizsgálat. Az eredmények tájékoztató jellegűek. 
BEMER terápiás készülék bemutatására és ingyenes kipróbálására is lehetőség nyílik. 
A tüdőszűrést a Máltai Szeretetszolgálat, a hallásszűrést az Amplifon Hallásközpont munkatársai végzik. 
Mindegyik vizsgálat ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.  
Regisztráció 2021. augusztus 13-ig lehetséges a MK Mélykúti Egyesülete irodájában (Mélykút, Petőfi tér 
17.) és a BEMER kezelőponton (Mélykút, Tópart 55.) 
A résztvevőknek szerény vendéglátást biztosítunk. 
 
A szűrővizsgálatokra mindenkit - nem csak egyesületi tagokat - várunk szeretettel! 
 
Az egészségnap szervezői: Dr. Méhes Zoltán háziorvos és a Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete 
 
A sport programra is augusztus 13-ig várjuk a jelentkezéseket. 
Információ:77/461-400 és 77/460-010 
 

HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS 
Időpont: 2021. október 10 – 17-ig (8 nap 7 éjszaka) 
Helyszín: Hőforrás Gyógyszálló *** 
Ellátás: félpanzió (reggeli és ebéd, vagy vacsora) 
Költség: 53200.- Ft/fő kétágyas szobában  
Egyágyas felár: 1000.- Ft/éjszaka. Továbbá IFA + útiköltség 
A 2020. évi Erzsébet pályázat nyertesi ezen az üdülésen tudják felhasználni a maradvány támogatási összeget. 
Jelentkezéseket 20 ezer Ft előleg befizetésével, június 30-ig várjuk! 
 

…………………………………………………………………………. 
 
FIGYELEM! A kirándulásokon – a hatályos Kormányrendelet szerint - kizárólag érvényes védettségi igazolvánnyal 
rendelkező személyek vehetnek részt.  Jelentkezéskor kérjük a védettségi igazolványt bemutatni. Valamint hozni kell 
a kirándulásra is a személyi igazolvánnyal együtt, mert a fürdők, szállodák bejáratánál ellenőrizni fogják. 18 év 
alattiak védettségi igazolvány nélkül vehetnek részt a programon. Nekik személyi-, vagy diákigazolványt kell 
felmutatni. 

 
ELÉRHETŐSÉGEINK 
6449 Mélykút, Petőfi tér 17.  
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-14 óráig 
Telefon: 77/460-010; Mobil: 70/387-0512  
E-mail: mkmelykut@gmail.com 
Honlap: www.mmemelykut.hu facebook.com/mmemelykut 
 


