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K Ö R L E V É L 
« 2020. június » 

 

 

 
A koronavírus járvánnyal kapcsolatos korlátozó 

intézkedések enyhítése lehetővé teszi, hogy a 2020. évre 

tervezett programjaink egy részét meg tudjuk valósítani. 

Ezekről adunk a következőkben tájékoztatást. 

 
KÓBOR-LÓ NAP BALÁSTYÁN 

Időpontja: 2020. július 5. (vasárnap) 

Indulás: Bácsalmás 7.45, Mélykút 8.00 és Jánoshalma 8.15 

órakor a szokott helyszínekről. 

Helyszín: Kóbor-ló Lovastanya - Balástya 

Program: Lovastanya megtekintése, lovaskocsikázás, 

lovaglás, élő zene, tánc. 

Ebéd: Bográcsgulyás, kemencés kalács, kávé, gyümölcs és 

korlátlan ásványvíz. 

Egyéb italokat lehet hozni saját fogyasztásra. 

Költség tagoknak és 14 év alatti gyerekeknek: 2500 Ft/fő, 

kívülállóknak: 3500 Ft/fő (útiköltség, ebéd) 

Jelentkezéseket június 25-ig várjuk!  
 

TISZAKÉCSKEI GYÓGYFÜRDŐZÉS  

Időpontja: 2020. július 14. (kedd) 

Indulás: Bácsalmás 7.45, Mélykút 8.00 és Jánoshalma 8.15 

órakor a szokott helyszínekről. 

Költség: 2500 Ft (tagoknak) 3500 Ft (kívülállóknak) 

Étkezés önellátó! 

Jelentkezéseket július 9-ig várjuk! 
 

CEGLÉDI GYÓGYFÜRDŐZÉS  

Időpontja: 2020. augusztus 25. (kedd) 

Indulás: Bácsalmás 7.45, Mélykút 8.00 és Jánoshalma 8.15 

órakor a szokott helyszínekről. 

Költség: 2500 Ft (tagoknak) 3500 Ft (kívülállóknak) 

Étkezés önellátó! 

Jelentkezéseket augusztus 14-ig várjuk! 
 

SPORT ÉS EGÉSZSÉGNAP TÜDŐSZŰRÉSSEL 

Időpontja: 2020. szeptember 19. (szombat) 10-16 óráig   

Többek között vércukor, koleszterin, légzéskapacitás, 

vérnyomás, EKG vizsgálat, ultrahangos érdopler, 

véroxigén és látásvizsgálat. Az eredmények tájékoztató 

jellegűek. 

A tüdőszűrést a Máltai Szeretetszolgálat budapesti 

munkatársai végzik mélykútiak részére. 

Mindegyik vizsgálat ingyenes, de előzetes 

regisztrációhoz kötött. Azért, hogy a tüdőszűrés 

gördülékenyen menjen a jelentkezők személyes adatait, 

TAJ számát előre kérjük megadni a regisztrációkor.  

Szeretnénk, ha minél többen élnének a lehetőséggel és 

helyben elvégeztetnék a tüdőszűrő vizsgálatukat.  

Sportnap helyszíne a sportpálya, a szűrővizsgálat helyszíne 

a Béke Étterem.  

Jelentkezéseket szeptember 15-ig várjuk! 

 
MAKÓI GYÓGYFÜRDŐZÉS 

Időpontja: 2020. október 13. (kedd) 

Indulás: Bácsalmás 7.45, Mélykút 8.00 és Jánoshalma 8.15 

órakor a szokott helyszínekről. 

Költség: 2500 Ft (tagoknak) 3500 Ft (kívülállóknak) 

Étkezés önellátó! 

Jelentkezéseket október 9-ig várjuk! 
 

HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS 

Helyszín: Hőforrás Gyógyhotel *** 

Időpont: 2020. november 8-15-ig. (8 nap 7 éjszaka). 

Ellátás: félpanzió (reggeli és ebéd, vagy vacsora) 

Költség: 53200.- Ft kétágyas szobában.  

Egyágyas felár: 1000.- Ft/éjszaka. Továbbá útiköltség. 

Jelentkezéseket június 30-ig várjuk 10 ezer Ft előleg 

befizetésével. 

 

TOVÁBBI TUDNIVALÓK 
 

Az elmaradt ceglédi gyógyfürdőre befizetett költség 

bármelyik gyógyfürdő napra felhasználható. Kérjük 

tagtársainkat, hogy egyeztetés céljából keressék 

személyesen, vagy telefonon irodánkat. 
 

Az elmaradt pécsi színházlátogatás pótlásának időpontjáról 

még nem tudunk tájékoztatást adni. A tervezett előadás 

ősszel már nem lesz műsoron, helyette Zerkovitz Béla - 

Szilágyi László: Csókos asszony c. operettjét fogjuk 

megtekinteni. 
 

Az őszi erdélyi kirándulás megvalósíthatóságának 

feltételeiről még nincs pontos információnk. Ezért kérjük, 

hogy a román lej váltásával és befizetésével egyenlőre 

várjon minden jelentkező. Az út lebonyolítását csak akkor 

vállaljuk, ha a vírushelyzet teljes mértékben, biztonsággal 

lehetővé teszi. Erről az érintett személyeket kellő időben, 

írásban fogjuk tájékoztatni. 
 

Őszi kulturális napot szeptember 12-én (szombat) 

rendezzük meg a Béke Étteremben, melyre a szokásos 

meghívót küldeni fogjuk. 
 

Minden szerdán 10 órától kézműves foglalkozást tartunk a 

Csorba-házban. Aki kedvet érez ehhez a tevékenységhez 

szeretettel várjuk a fenti időpontban. 
 

ELÉRHETŐSÉGEINK 

6449 Mélykút, Petőfi tér 17.  

Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-16 óráig 

Telefon: 77/460-010; Mobil: 70/387-0512  

E-mail: mkmelykut@gmail.com 

Honlap: www.mmemelykut.hu 

facebook.com/mmemelykut 

http://www.mmemelykut.hu/

