
2013. nya rán fel me rült az igény, hogy a
Mély kút és a szom szé dos te le pü lé sek moz -
gás sé rült fi a tal ja it meg szó lít suk, és cso por -
tot al kot va be kap cso lód junk a moz gal mi
élet be és kö zös prog ra mo kat szer vez zünk.
Ko ráb ban már volt egy ha son ló kez de mé -
nye zés, ami saj nos az óta meg szûnt. 

Az el ha tá ro zást tet tek kö vet ték. Fonyód-
ligeten volt egy kép zés sel egy be kö tött nya -
ra lás, ahol a már gya kor lot tabb cso port ve -
ze tõk át ad ták az is me re te i ket és ta pasz ta -
la ta i kat a kez dõk nek. Csa pat épí tés nek, is -
me re tek kö té sé nek is re mek volt ez a
prog ram, így meg is mer het tük azo kat tár sa -
kat, akik hez a ké sõb bi ek ben is bát ran le -
het ta ná csért for dul ni.

Az el sõ prog ram sem vá ra tott so ká ig: egy
re mek han gu la tú dél elõtt de cem ber 14-én
a Fe nyõ Mik sa Könyv tár ban. Kez dés ként
be szél tünk ma gá ról az MEOSZ If jú sá gi Ta -
go za tá ról, a he lyi jö võ be li ter vek rõl, öt le -
tek rõl. Majd meg ér ke zett a Mi ku lás is.
Ebéd után pe dig kö vet ke zett a nap fény -
pont ja, a kéz mû ves prog ram. Tea, sü te -
mény és egy kis man da rin mel lett min den -
ki nek le he tõ sé ge volt kü lön bö zõ ka rá cso -
nyi dí szek el ké szí té sé re. Leg nép sze rûbb a
gipsz an gya lok és mécsestartók fes té se volt.
Eb ben se gít sé günk re volt Börcsökné Kiss
Er zsé bet, könyv tá runk ve ze tõ je.

A kö vet ke zõ prog ra mok is már ala ku ló -
ban van nak. Ter ve zünk egy far san gi bált

az év ele jén, kap cso lat fel vé telt a kör nye -
zõ (ba jai, sze ge di) if jú sá gi cso por tok kal,
ve lük kö zös prog ra mok szer ve zé sét,
gyógy für dõ ben el töl tött na pot, szín ház lá -
to ga tást, lovaskocsis vá ros né zést, és igény
sze rint mi nél több és szí ne sebb prog ra -
mot. Ezen kí vül kép vi sel jük a cso por tot a
MEOSZ IT ülé se in, ren dez vé nye in, va la -
mint az egye sü let ve ze tõ sé gi ülé se in, köz -
gyû lé sén, ren dez vé nye in. 

Sze rin tem fon tos a ha son ló élet ko rú és
élet hely ze tû fi a ta lok ös  sze tar tá sa. Ha son -
ló ko rú sors tár sak kö zött sok kal kön  nyebb
fel ol dód ni, a be il lesz ke dés is ke ve sebb
gon dot je lent.

Re mé lem, hogy ez a cso port so ká ig egy
csa pa tot al kot majd, és a hét köz nap ok ba
is el tud ják vin ni az itt szer zett de rûs pil la -
na to kat. Bí zom ab ban is, hogy az együtt
töl tött idõ ha tá sá ra iga zi kö zös ség gé vál -
ha tunk majd. Úgy lá tom, hogy er re min -
den esély meg van. Igyek szünk min den kit
a le he tõ sé ge i hez mér ten be von ni a fel -
ada tok ba, hogy még in kább egy csa pat le -
hes sünk. Hi szen min den ki ér té kes ré sze a
kö zös ség nek, így ez zel is erõ sí te ni sze ret -
nénk az egy sé get, ös  sze tar to zást.

Kí vá nok ma gunk nak a to váb bi ak ban is
sok szép prog ra mot. Eb ben se gít sé günk re
van a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye -
sü le té nek ve ze tõ sé ge.  Sok kö szö net ér te. 

Ki rály Ani ta cso port ve ze tõ

Moz gás kor lá to zot tak
Mély kú ti Egye sü le té nek If jú sá gi cso port ja

IN GYE NES MUNKAERÕ-
PIACI TA NÁCS ADÁS

BA JÁN ÉS TÉR SÉ GÉ BEN

2013 szep tem be ré ben kezd te meg mun -
ká ját Ba ján a Kék Ma dár Ala pít vány, mely
Szek szár don több mint egy év ti ze de vég zi
si ke re sen szak mai mun ká ját. A „Tá mo ga tott
Fog lal koz ta tás szol gál ta tás Ba ján” el ne ve zé -
sû prog ram ta nu lás ban aka dá lyo zott; spe ci -
á lis ál ta lá nos, vagy spe ci á lis szak is ko lát vég -
zett rész ké pes ség za var ral élõ; hal lás sé rült;
moz gás sé rült; epi lep szi á val, autizmussal
élõ; egész ség ká ro so dott, meg vál to zott mun -
ka ké pes sé gû ál lás ke re sõ sze mé lyek nek se gí -
ti el he lyez ke dé sét a mun ka erõ pi a con. A Tá -
mo ga tott Fog lal koz ta tás szol gál ta tás olyan
egyén re sza bott sze mé lyes se gít ség nyúj tást
je lent, mely az ügy fél ké pes sé ge i hez iga zod -
va, hos  szabb fel ké szü lés ke re te in be lül se gí -
ti a mun ka nél kü li e ket vis  sza ke rül ni a mun -
ka vi lá gá ba. A prog ram ban men to rok fog lal -
koz nak az ügy fe lek sze mé lyes fel ké szí té sé -
vel, a mun kál ta tói kap cso lat tar tó pe dig na pi
kap cso la tot ápol tér ség fog lal koz ta tó i val.
Ügy fe le ink igé nye i nek meg fe le lõ en biz to sít -
juk a mun ká ra va ló fel ké szí tést és a szük sé -
ges ide ig tar tó se gí tõ tá masz nyúj tást. A prog -
ram alap ele mei a komp lex fel mé rés, fel ké -
szí tés a mun ká ra, mun ka hely fel tá rás, be ta -
ní tás és utó kö ve tés.

Amen  nyi ben úgy gon dol ja, prog ra -
munk se gít sé get nyújt hat Ön nek, ke res -
sen min ket bi za lom mal Ba ján, a Ró kus
ut ca 14. szám alatt, vagy te le fo non a 79-
520-052-es szá mon.

GU RU LÓ MÛ HELY

A mû hely fõ te vé keny sé ge a moz gás sé rült
em be rek ál tal hasz nált se géd- il let ve
sport esz kö zök ja ví tá sa, és sze mély re sza -
bott át ala kí tá sa.
El ér he tõ ség, nyit va tar tás: Mórahalom,
Sze ge di u. 69-75. Ipa ri Cent rum C/2. • 36-
62/202-126 • morahalom@merek.hu
Nyit va tar tá si idõ: Hét fõ: 9-15 • Kedd: 9-15
• Szer da: 9-13 • Csü tör tök: 9-13 • Pén -
tek: Zár va
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MI TÖR TÉNT 2013-BAN?
A 2013. de cem ber 8-i év zá ró ün nep ség el nö ki be szá mo ló ja

Egye sü le tünk nél a re giszt rált ak tív ta gok je -
len le gi lét szá ma: 560 fõ. Tel jes jo gú tag:
498 fõ, pár to ló tag: 62 fõ. El hunyt 2013-
ban: 17 fõ, ki lé pett: 3 fõ, el köl tö zött: 1 fõ

2013. évi te vé keny sé günk
• Ja nu ár 25. Me gyei egye sü le tek ülé se
volt Mély kú ton, 7 egye sü le ti ve ze tõ rész -
vé te lé vel
• Ja nu ár 28. Gyógy üdü lé si tá jé koz ta tó
70 fõ
• Feb ru ár 6-7. Bé res csepp ado mány osz -
tás 100 fõ ré szé re
• Feb ru ár 9. Ci vil In for má ci ós Cent rum
tá jé koz ta tó ja Já nos hal mán
• Feb ru ár 21. Ve ze tõ sé gi ülés
• Feb ru ár: Hús vé ti be teg lá to ga tás
• Feb ru ár: Mama-Papa a vi lág há lón –
szá mí tó gé pes tan fo lya mon 12 fõ vett részt
a Fe nyõ Mik sa Könyv tár ban
• Már ci us 8. A Bács kai Ci vil Szer ve ze tek
Szö vet sé ge szer ve zé sé ben kép zés Ba ján
• Má jus 10-12. MEOSZ Köz gyû lé sen és
kép zé sen vett részt Sió fo kon Nagy
Gáborné
• Már ci us 13. Mun kál ta tói Fó rum Mély -
kút, Bé ke Ét te rem
• Má jus 30. Já nos hal mi Egye sü let 20.
éves év for du ló ján vet tünk részt
• Má jus 23. Ve ze tõ sé gi ülés, Kör le vél
• Má jus 24. Te rü le ti cso port fe le lõ sök ülé se
• Má jus 27. Köz gyû lés, tiszt újí tás
• Jú ni us 2. Esély egyen lõ sé gi Nap - a Bé -
ke Ét te rem ben 150 fõ
• Jú ni us 8-9. Me zõ kö ves di ki rán du lás 20 fõ
• Jú ni us 13. A Nem ze ti Re ha bi li tá ci ós és
Szo ci á lis Hi va tal igaz ga tó já nak és he lyet te -
sé nek elõ adá sa volt a Csor ba-ház ban 50 fõ
• Jú li us 26. An na Tánc cso port petõfiszál-
lási fel lé pé se
• Au gusz tus 3. Kis szál lá si Nyug dí jas
Egye sü let Ara tó bál ján 30 fõ vett részt
• Au gusz tus 17. An na Tánc cso port fel lé -
pé se a Mély kú ti Na po kon. Ci vil Szi ge ten
ki ál lí tot tunk.
• Auguszus 23-26. Fónyódliget - MEOSZ
If jú sá gi Ta go zat kép zé sén Ki rály Ani ta és
Györ ki Ár pád vett részt.

• Szep tem ber 21. An na Tánc cso port fel -
lé pé se a Já nos hal mi Új Pá va kör Egye sü let
ta lál ko zó ján
• Ok tó ber 3. Te rü le ti cso port fe le lõ sök
gyû lé se, va la mint az ál ta luk vég zett adat -
egyez te té si mun ka meg kez dé se, kör le vél
ki adá sa 
• Ok tó ber 9-12. Ve ze tõ ség kép zé se Sió -
fo kon Garai An na ve ze té sé vel.
• Ok tó ber 22. An na Tánc cso port pé csi
fel lé pé se. 
• Ok tó ber 26. An na Tánc cso port fel lé pé -
se a mély kú ti Nép ze nei Ta lál ko zón
• No vem ber 10-17. A haj dú szo bosz lói
Hõ for rás Ho tel ben 57 fõ vett részt a ha -
gyo má nyos gyógy üdü lé sen.
• No vem ber 12-16. Ledenyák Gyuláné
ve ze tõ sé gi ta gunk részt vett a MEOSZ
OTTI (Ok ta tá si To vább kép zõ és Táv mun -
ka In té ze te) sors tár si ta nács adói kép zé sén
• No vem ber 15. MEOSZ If jú sá gi Ta go zat
köz gyû lé sén Gömöri Ta más vett részt
• No vem ber 16. MEOSZ rend kí vü li kül -
dött gyû lé sén Gyetvai Józsefné ve ze tõ sé gi
ta gunk vett részt.
• No vem ber 22. A Bé res Ala pít vány tól
320 üveg Bé res csepp ado mány ban ré -
sze sül tünk.
• De cem ber 5. Ve ze tõ sé gi ülés
• December: Ka rá cso nyi be teg lá to ga tás
• De cem ber 8. Év zá ró ün nep ség 170 fõ
• De cem ber 14. If jú sá gi cso port ka rá -
csony vá ró ta lál ko zó ja a Fe nyõ Mik sa
Könyv tár ban
• De cem ber 27. A Kecs ke mé ti Ka to na Jó -
zsef Szín ház ban a Marica gróf nõ címû
nagy ope rett meg te kin té se 41 fõ

Pá lyá za tok
Si ke res pá lyá za to kat nyúj tot tunk be: 
• Mély kút Vá ros Ön kor mány za tá hoz •
Nem ze ti Együtt mû kö dé si Alap hoz • A Me -
zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal hoz
• A Bé res Ala pít vány hoz • A Ma gyar
Telekom Te le fon tár sa ság hoz

Na gyobb ös  sze gû anya gi és tár gyi ado -
mány ban ré sze sül tünk Rékasi Lász ló úr és
fe le sé ge, va la mint Báics Er nõ úr jó vol tá ból. 

Kö szö ne tet mon dok mind ezért – és min -
den tá mo ga tónk nak, va la mint mind azok -
nak, akik sze mé lyi jö ve de lem adó juk 1%-át
egye sü le tünk nek aján lot ták fel. 

Ér dek vé del mi te vé keny sé günk ke re tén
be lül együtt mû kö dé si meg ál la po dást kö -
töt tünk Mély kút Vá ros Ön kor mány za tá val.
A meg ál la po dás ki ter jed töb bek kö zött:
pá lyá za to kon va ló kö zös rész vé tel re. Köz -
épü le tek, köz te rü le tek aka dály men te sí té -
sé nek el vég zé sé ben va ló ta nács adói te vé -
keny ség re. Kö zös prog ra mok szer ve zé sé re.

Az együtt mû kö dés ke re tén be lül vál lal -
tuk, hogy az Ön kor mány zat Esély egyen lõ -
sé gi Prog ram já hoz kap cso ló dó ano nim
fel mé rést el vé gez zük.

Re giszt rált ön kén te sek fog lal koz ta tá sa:
To vább ra is le he tõ ség van egye sü le tünk nél
re giszt rált ön kén te sek fog lal koz ta tá sá ra.

Gyógy ásza ti se géd esz kö zök be szer zé se:
Egy sze ge di gyógy ásza ti se géd esz kö zö ket
for gal ma zó cég se gít sé gé vel gör dü lé ke -
nyen mû kö dik ez a fel ada tunk is. 2014-
tõl ne gyed éven ként hely ben is lesz or to -
pé di ai-re ha bi li tá ci ós szak ren de lés, ahol
le he tõ ség lesz a se géd esz kö zök fel írá sá ra.

2014. évi ter ve ink:
• Ja nu ár: Ve ze tõ sé gi ülés, Kör le vél ki adá -
sa, Te rü le ti cso port fe le lõ sök gyû lé se, Bé -
res csepp ado mány osz tás
• Feb ru ár: Sze ge di szín ház lá to ga tás,
Üdü lé si tá jé koz ta tó, TÁM PONT hír le vél
• Már ci us 1. Egye sü le tünk meg ala ku lá sá -
nak 20. év for du ló já nak ün ne pe. 
• Áp ri lis: Hús vé ti be teg lá to ga tás
• Má jus: Ve ze tõ sé gi ülés és Köz gyû lés
• Jú ni us: 2 na pos ki rán du lás szer ve zé se
• Jú li us: Gyógy für dõ ki rán du lás
• Au gusz tus: Mély kú ti Na pok Ci vil-szi ge -
ten rész vé tel
• Szep tem ber: Kul tu rá lis ta lál ko zó
• Ok tó ber: Egész ség-nap, Ta nul mány út
• No vem ber: 8 na pos gyógy üdü lés
• De cem ber: Ve ze tõ sé gi ülés, Év zá ró ün -
nep ség, Ka rá cso nyi be teg lá to ga tás, Szín -
há zi elõ adás meg te kin té se.

A 2014. év ki emelt fel ada tai
• A 20 éves év for du ló mél tó meg ün nep lé se
• If jú sá gi cso port mû kö dé sé nek se gí té se
• Sors tár si ta nács adó szol gá lat be in dí tá sa
• Vá ro sunk aka dály men tes sé gé nek fel -
mé ré se
• Az adat egyez te tés ki ér té ke lé se, tag nyil -
ván tar tás pon to sí tá sa

Nagy tisz te let tel és sze re tet tel kö szön töm ked ves ven dé ge in ket, egye sü le tünk tag sá gát,
tisz te let be li tag ja in kat, pár to ló tag ja in kat egye sü le tünk 20. év zá ró ün nep sé gén. 

Nagy öröm szá mom ra, hogy új ból együtt ün ne pel he tünk és tud tunk ar ra idõt sza kí ta -
ni, hogy kö zös ség ben le gyünk és kö zö sen vis  sza te kint sünk az el múlt év re és ter vez zük a
jö võt is. Sok min den be fo lyá sol ja egy kö zös ség éle tét. Van nak kül sõ és bel sõ té nye zõk.
Tör vé nyi, anya gi, sze mé lyi fel té te lek nek va ló meg fe le lés. Sok szor már nem elég a
jószándék, ha a sok fé le kö ve tel mény nek el vá rás nak sze ret nénk meg fe lel ni. Hogy mi tör -
tént en nek ér de ké ben a 2013. év ben – er rõl sze ret nék be szá mol ni.
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Ügy fél fo ga dás to vább ra is szer da 14-17 és
csü tör tök 9-12 órá ig. (Au gusz tus ban szü net)
Egész ség meg õr zõ tor na ked den és pén te -
ken 17-órakor az Ál ta lá nos Is ko la tor na ter -
mé ben.
Tag díj ös  sze ge a 2013. má ju sá ban meg tar -
tott köz gyû lés ha tá ro za ta alap ján 2014-ben
1200 Ft lesz.
Szol gál ta tá sa ink: Ügy in té zés • ta nács adás
• klub fog lal ko zá sok • elõ adá sok• ki rán du -
lá sok és ked vez mé nyes szol gál ta tá sok szer -
ve zé se • vér nyo más mé rés • gyógy tor na •
gyógy-üdül te tés• szo bai ke rék pár és gyógy -
ásza ti se géd esz kö zök köl csön zé se, be szer -
zé se • köny vet-ház hoz prog ram • in gye nes
Internetes szol gál ta tá sok.
Tá jé koz ta tás: Egye sü le tünk prog ram ja i ról
az Ön kor mány za ti Tá jé koz ta tó ban, a Tám -
pont új sá gunk ban és kör le ve lek ben adunk
hírt. Egye sü le tünk sa ját hon lap ján és
Facebook ol da lán is tá jé ko zód hat nak.

Kö szön öm ve ze tõ sé günk és ön kén te se ink
egész évi mun ká ját. Kö szö net a tag tár sak -
nak, akik egész sé gi ál la po tuk hoz mér ten
részt vesz nek prog ram ja in kon és rend sze res
tag díj fi ze tés ük kel hoz zá já rul nak egye sü le -
tünk biz ton sá gos mû kö dé sé hez.

2014-ben is min den kit sze re tet tel vá runk
meg hir de tett prog ram ja ink ra, hi va ta los
ügye ik in té zé sé ben pe dig ügy fél fo ga dá si
idõ ben tu dunk se gí te ni.

Min den ki nek egész ség ben, bé kes ség ben
el töl ten dõ bol dog új esz ten dõt kí vá nok!

Sza bó Jó zsef el nök

• EGÉSZ SÉG MEG ÕR ZÕ TOR NA 10-es
tur nu sok ban - ked den és pén te ken 17
óra kor az Ál ta lá nos Is ko la tor na ter mé ben
fo lya ma to san mû kö dik. Új részt ve võ ket
is sze re tet tel vá runk!
• SZO BAI KE RÉK PÁRT és ke re kes já ró -
ke re tet köl csön zünk tag tár sa ink ré szé re.
Igé nye i ket ügy fél fo ga dá si idõ ben vár juk. 
• A MÓRAHALMI ER ZSÉ BET GYÓGY -
FÜR DÕ BEN – ér vé nyes egye sü le ti tag -
könyv fel mu ta tá sa mel lett – 10 al ka lom -
ra szó ló ked vez mé nyes bér let vált ha tó
8000 fo rin tért, me lyet hat hó nap alatt le -
het fel hasz nál ni egyé ni oda uta zás sal. 
• VÁ SÁR LÁ SI KED VEZ MÉNY! A Jozsmár
Bt. ba rom fi szak üz let ében (Mély kút, Pa -
csir ta u.) 2 %-os ked vez mén  nyel vá sá rol -
hat nak egye sü le ti tag ja ink. A ked vez -
mény re jo go sí tó utal ványt, a 2014-es
tag díj fi ze tést kö ve tõ en ad juk át.
• EGYE SÜ LE TI TAG DÍJ! A 2014-i évi tag -
dí junk 1200 Ft. Be fi ze tés elõtt kér jük,
hogy ügy fél fo ga dá si idõ ben ke res sék fel
egye sü le ti iro dán kat. 
• ÖN KÉN TE SEK FOG LAL KOZ TA TÁ SA!
Egye sü le tünk foly tat ja a re giszt rált ön kén -
te sek fog lal koz ta tá sát. Bõ vebb tá jé koz ta -
tást egye sü le ti iro dánk ban tu dunk ad ni. 
• KÉ RÉS! Tisz te let tel kér jük mind azon
el hunyt tag tár sa ink hoz zá tar to zó it, hogy
az el ha lá lo zás té nyét szí ves ked je nek
egye sü le ti iro dánk ban je lez ni, hogy tag -
nyil ván tar tá sunk ban rög zí te ni tud juk.
• ME ZÕ KÖ VES DI KI RÁN DU LÁS! Idõ -
pont ja: 2014. jú ni us 28-29. (szom bat-va -
sár nap) Prog ram: 1. nap Für dés a bog ácsi
ter mál für dõ ben. Es te bor kós to ló Cse rép -
fal ván. Szál lás: kol lé gi um ban. 2. nap Dél -

elõtt rész vé tel a me zõ kö ves di nagy bú -
csún, majd kö zös ebéd, ha za u ta zás. Költ -
ség: 11000 Ft, (úti költ ség, szál lás költ ség,
für dõ be lé põ, ebéd). Je lent ke zé se ket áp ri -
lis 30-ig vár juk 5000 Ft be fi ze té sé vel.
• CSO POR TOS GYÓGY ÜDÜ LÉS! Az idén
20. al ka lom mal hir det jük meg a szo ká sos
haj dú szo bosz lói gyógy üdü lést. Idõ pont ja:
2014. no vem ber 9-16-ig. (8 nap 7 éj sza -
ka, fél pan zi ós el lá tás sal) Költ ség, ta gok ré -
szé re: 44500 Ft+IFA+úti költ ség. A cso -
por tos gyógy üdü lé sen kí vül ál lók is részt
ve het nek. Költ ség: 49000 Ft+IFA+úti -
költ ség. A cso por tos gyógy üdü lés tel jes
idõ tar tal ma alatt (7 éj sza ka) je len lé võk kö -
zül – sor so lás sal – egy fõ ré szé re a Hõ for -
rás Gyógy szál ló vis  sza té rí ti az üdü lés alap -
ös  sze gét. Je lent ke zé se ket má jus 29-ig vár -
juk 10000 Ft elõ leg be fi ze té sé vel.
• TÁ MO GA TÁ SOK! Az adott fel té te lek
fenn ál lá sa ese tén a kö vet ke zõ tá mo ga tá -
sok ügy in té zés ében tu dunk tag tár sa ink se -
gít sé gé re len ni: • Fo gya té kos sá gi tá mo ga -
tá si ké re lem • Par ko lókár tya igény lé se •
La kás-aka dály men te sí té si tá mo ga tás •
Gép jár mû-szer zé si és át ala kí tá si tá mo ga tás
• Mél tá nyos sá gi nyug díj eme lé si ké rel mek
• Gyógy szer és se géd esz köz tá mo ga tá si
ké rel mek • Gyógy ásza ti se géd esz kö zök
igény lé se • Szo ci á lis üdü lé si tá mo ga tás
• FON TOS HA TÁR IDÕK: Gép jár mû-szer -
zé si és át ala kí tá si tá mo ga tás be adá sá nak
ha tár ide je: min den év már ci us 31. nap -
já ig és szep tem ber 30-ig. A ké re lem  elõ -
ter jeszt he tõ pos tai úton: 6001 Kecs ke -
mét, Pf. 195. pos ta cí men, sze mé lye sen:
a Me gyei Szo ci á lis és Gyám hi va tal ban
(Kecs ke mét, Nagy kõ rö si u. 32. szám) 

Programjaink

Ez úton is kö szö ne tet mon dunk mind azok -
nak, akik az el múlt év ben sze mé lyi jö ve de -
lem adó juk 1%-át egye sü le tünk nek aján lot ták
fel. A felajánlott összeg 153 802 Ft.

To vább ra is kér jük adó fi ze tõ tag tár sa in kat,
csa lád tag ja i kat és mind azon személyeket,
akik sze ret nék tá mo gat ni egye sü le tünk sok -
irá nyú te vé keny sé gét, ajánl ják fel sze mé lyi
jö ve de lem adó juk 1%-át köz hasz nú szer ve -
ze tünk nek. Ren del ke zõ nyi lat ko za tot ki ad vá -
nyunk hoz mel lé kel tünk, a raj ta le írt tá jé koz -
ta tó sze rint szí ves ked je nek azt el jut tat ni az
Adó ha tó ság hoz. 

Adó szá munk: 18343438-1-03
Köszönjük!

TÁ MO GA TÓ INK: 
Mélykút Város Önkormányzata és Intézményei • R. K. Egyházközség Mélykút • MEOSZ •
Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal • Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat • Nemzeti

Együttmûködési Alap • Béres Alapítvány • Magyar Telekom Nyrt. • Tooltechnik Kft. Szank •
Univerholz Kft. Mélykút • Szvetnik Joachim Általános Iskola • Fókusz Takarékszövetkezet •

Magellán Kiss-Vendéglô – Kiss István • Báics Ernô • Ördögh Max • Weisz István

ÚJ SÁG AJÁN LAT

A Hu ma ni tás c. új ság a MEOSZ havilapja, min den ol da lán szí nes, vál to za tos tar ta -
lom mal és a ha zai lap ki adás tör té ne té ben egye dül ál ló mó don éves elõ fi ze tõi szá má -
ra 10 éve vál to zat lan áron je le nik meg. A 30 éves lap ból min den olyan fon tos in for -
má ci ót meg tud hat, ami a moz gás kor lá to zot ta kat érin ti, il let ve ér dek li.

A Hu ma ni tás az Ön szó szó ló ja is. Ignácz Bea fõ szer kesz tõ és Gy. Do bos Ma ri an na
szer kesz tõ öröm mel vár ják hoz zá szó lá sa i kat a humanitas@meosz.hu ema il cí men, vagy
le vél ben a Hu ma ni tás (MEOSZ) 1032 Bu da pest, San Marco u 76. cí men.

A lap a pos tá nál fi zet he tõ elõ. Elõ fi ze té si díj: 1 hó nap ra 150 Ft • ne gyed év re 390 Ft
(130 Ft/lap) 1 fél év re 720 Ft (120 Ft/lap)
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2013. no vem be ré ben im már
19. al ka lom mal ke rült sor a Moz -
gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü -
le té nek haj dú szo bosz lói gyógy -
üdü lé sé re szál lo dánk ban, a Hõ -
for rás Gyógy szál ló ban. Min dig
egy iz ga tott vá ra ko zás elõ zi meg a
cso port ér ke zé sét ré szünk rõl is,
hi szen jó ér zés lát ni, hogy a szál lo da a
cso port ál tal iga zi élet tel te lik meg, pezs gõ vé
vál nak a min den nap ok. Lát hat juk az új ar cok
mel lett a meg szo kott ré gi ar co kat, ahogy ép -
pen mas  százs idõ pont juk ra vár nak, vagy a
gyógy me den cé bõl va ló re ge ne rá ló dás után
men nek a szo bá ba pi hen ni. 

A ven dé gek kel le mes idõ töl tés ét ét ter -
münk gaszt ro nó mi ai kí ná la tá val pró bál tuk
szó sze rint to vább fû sze rez ni, ami nem csak a
sze rel mes sza ká csunk éte le i bõl, ha nem a
svéd asz ta lunk meg hos  szab bí tá sá ból, va la -
mint az éte lek sok fé le ség ének bõ ví té sé bõl,
mint pél dá ul a Már ton na pi li bá ból ké szült
éte lek kí ná lá sá ból állt.

A tes ti re ge ne rá ci ót a lel ki fel -
töl tõ dést szol gá ló min den na pi
szent mi se egé szí tet te ki, me lyet
az Egye sü let tel ér ke zõ Bergmann
Já nos apát úr, Bolvári Já nos és
Meny hárt Sán dor plé bá no sok
tar tot tak. Nagy örö münk re szol -
gált, hogy 2013-ban már az új

Ren dez vény te rünk ki ala kí tá sá val mél -
tó hely színt tud tunk biz to sí ta ni a szent mi sék
és az egy he tes pi he nést le zá ró, már ha gyo -
má nyos nak te kint he tõ mû sor ral egy be kö tött
ün nep ség le bo nyo lí tá sá ra, me lyet lá zas ké -
szü lõ dés elõ zött meg.

Bí zunk ben ne, hogy az igény be vett gyógy -
ke ze lé sek és für dõ rész le günk gyógy vi zé nek
jó té kony ha tá sai egy aránt hoz zá já rul tak ah -
hoz, hogy Ven dé ge ink tes ti leg-lel ki leg meg -
újul va, ki pi hen ten és re mél he tõ leg egy év re
ele gen dõ ener gi á val fel töl tõd ve tér je nek ha -
za és a jó han gu lat ban el töl tött gyógy üdü lés
em lé ke it fel-fel idéz ve ké szül je nek a re mé -
nye ink sze rint 2014-re ter ve zett haj dú szo -

bosz lói gyógy üdü lés im má ron 20
éves ju bi le u má ra.

Idén no vem ber ben sok sze re tet -
tel vá runk (új ra) min den ked ves
cso port ta got, hogy együtt ün ne -
pel jük az év for du lót, ahol ez út tal
egy ál ta lunk is szer ve zett mû sor és
tom bo la sor so lás (mely nek fõ dí ja,
ahogy idén is egy va la ki vis  sza nye -
ri itt tar tóz ko dá sa árát) ke re té ben
mél tó mó don meg kö szön het jük a
hoz zánk lá to ga tó egye sü le ti ta gok
év rõl év re meg sza va zott bi zal mát.

a Szál lo da Ve ze tõ sé ge

Mély kút egész sé gé nek for rá sa

2013. ok tó ber –
Sió fok

2013. ok tó be ré ben egy négyna -
pos to vább kép zé sen vet tek részt a
MME ve ze tõ sé gé nek tag jai. Az a
meg tisz tel te tés ért, hogy a tré ning
meg tar tá sá ra en gem kér tek fel. Ez
ta lán an nak volt kö szön he tõ, hogy
Sza bó Jó zsef el nök úr hoz már kö zel
50 éves ba rát ság fûz.

A prog ram ke re tén be lül fog lal -
koz tunk a kom mu ni ká ció for má i val
és mód ja i val, a sze mé lyi ség tí pu sa i -
val. Be szél tünk az ön is me ret sze re -
pé rõl és a kö zös ség fej lesz tés fon tos -
sá gá ról. A kö te le zõ fog lal ko zá so kon
kí vül sza kí tot tunk idõt egy kis für dõ -
zés re, és egy dél után Kál mán Im re
szü lõ há zát is meg te kin tet tük. Ju tott
idõ a kö tet len be szél ge té sek re és sé -
tá ra a már kis sé ba rát ság ta lan Ba la -
ton part ján és a kí ván csi, min dig
éhes hat  tyúk és ka csák ete té sé re.

Utó lag el mond ha tom, hogy a kö -
zö sen el töl tött na pok hasz no san és si -
ke re sen tel tek el. Az Egye sü let ve ze -
tõ sé gi tag ja i ban ked ves és tisz te let re -
mél tó em be re ket is mer tem meg. Raj -
tuk ke resz tül be te kin tést nyer tem a
MME te vé keny sé gé be, mely szá -
mom ra an  nyi ra meg nye rõ volt, hogy
2014-tôl pár to ló tag fel vé te le met ké -
rem az Egye sü let be. 

Garai An na, Bony hád

„Csak eg  gyel több ször állj fel, mint ahány szor pad ló ra ke rül tél!”

Ked ves Sors tár sak, ked ves Hoz zá tar to zók! A Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le té nek te vé -
keny sé ge új szol gál ta tás sal bõ vül. Sors tár si ta nács adó szol gá la tot in dí tunk, me lyet Ledenyák
Gyuláné ta nács adó vé gez. Szán dé kunk, hogy a ne héz, sok szor ki lá tás ta lan hely zet ben élõ sors -
tár sak nak ka pasz ko dót nyújt sunk, és kö zö sen ke res sünk meg ol dást a meg vál to zott élet hely ze tük
okoz ta ki hí vá sok ke ze lé sé re. A ta nács adói szol gá lat in gye nes és tel jes diszk ré ció mel lett tör té nik.
Ta nács adás ra a 30/582-78-15 te le fon szá mon le het idõ pon tot egyez tet ni, amely na pon ta 8-18
óra kö zött hív ha tó. Sze mé lyes ta lál ko zás ra min den ked den 16-18 óra kö zött ke rül het sor az
egye sü let iro dá já ban. (Mély kút, Pe tõ fi tér 17.)

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI
EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA

Felelõs kiadó: Szabó József elnök
6449 Mélykút, Petõfi tér 17.

ÜGYFÉLFOGADÁS:
szerdán 14–17 

és csütörtökön 9-12 óráig
Telefon: 77/460-010

Mobil: 06-30/983-6384 (Szabó József)
E-mail: mmeelnok@t-online.hu

Mobil: 06-70/387-0512 (Rasztik Tibor)
E-mail: mmemelykut@t-online.hu 

Honlap: www.mmemelykut.hu; 
www.facebook.com/mmemelykut

KI AD VÁ NYUNK A 

TÁ MO GA TÁ SÁ VAL KÉ SZÜLT.

NYUG DÍJ BIZ TO SÍ TÁ SI ÜGY FÉL FO GA DÁS MEG KEZ DÉ SE

Tá jé koz tat juk a Já nos hal mi Já rás köz igaz ga tá si te rü le tén la kó kat, hogy A Bács-Kis kun Me gyei
Kor mány hi va tal Já nos hal mi Já rá si Hi va ta lá nál 2014. feb ru ár já tól kez dõ dõ en ha von ta min den
hó nap má so dik pén te kén 8-12 órá ig nyugdíjbiztosítási ügy fél fo ga dást biz to sí tunk. (El sõ ügy -
fél fo ga dás: 2014. feb ru ár 14.) Ügy fél fo ga dás he lye: Já nos hal ma, Bé ke tér 1. 18. sz. iro da
Ügy fél fo ga dá son in téz he tõ ügyek kel és az ügy fél fo ga dás meg kez dé sé vel kap cso la tos rész le -
tes tá jé koz ta tás a ké sõb bi ek ben ke rül köz zé té tel re.

BKMKH Já nos hal mi Já rá si Hi va ta la


