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dr. Tóth Árvai Márk

Dr. Tóth Árvai Márk 1879. áp-
rilis 26-án született Mélykúton. 
Édesapja Tóth Árvai János, édes-
anyja Szabó (szentiványi) Terézia. 
Testvérei István (1881 július 14) 
és János (1877 január 29).

Első feleségével Balog Máriá-
val 1904 január 11-én kötött há-
zasságot Mélykúton. Balog Mária 
Balog (gyevi) Vencel és Rasztik 
Borbála lánya volt, aki a fényke-

reszttel szembeni házban lakott a Kistemplom utca sarkán. Itt 
Mélykúton született Rózsa nevű lánya is. Dr. Tórh Árvai abban 
az időben a Szabadkai utcában lakott. Sajnos, nem tudom még, 
melyik házban… 1907-től (valószínűleg ekkor költözött el Mély-
kútról) Kishegyesen volt orvos 1946-ig. Arról, hogy első fele-
ségével mi történt, nem tudom. A későbbiekben, remélem, az 
ő sorsát is sikerül kideríteni. Lányáró, Tóth Árvai Rózsáról sincs 
sok tudomásom, csupán annyi, hogy nagyapja Balogh Vencel 
gondnokolta és Tóth Árvai Rózsa 12 hold földjét elárverezték 
egy banki tartozás következtében. Tóth Árvai Márk és édesany-
ja sírja Kishegyesen van. Feltehetően első felesége is ott van 
eltemetve. Édesapja sírja a Mélykúti Kálvária temetőben van.

Dr. Tóth Árvai Márk Kishegyesen szeretett orvos volt, aki 
nagyon segített szegény betegeinek. A kishegyesi orvosi te-
vékenységéről Németh István emlékezett meg Két hang című 
írásában, mely írást itt olvashatják.

Már deresedő fővel döbbentem rá, amit addig is tudtam, 
úgy, mint ahogy sok mindent felületesen elraktároz magában 
az ember, de soha el nem gondolkozik fölötte: apám nem csu-
pán a falu legjobb határrészének számító szántóföldből hasít-
tatta ki magának a fennálló törvények szerint neki járó négy 
holdat, hanem itt is mind ez ideig a doktor Tóth Árvai Márk 
jogos tulajdonát képező birtokából. Mert neki is, a közkedvelt, 
de különösen a falu szegénysége, tehát a lakosság túlnyomó 
többsége által tisztelt és szeretett községi orvosnak is csak 
annyi földet hagytak meg, amennyit a földreform engedélye-
zett, a többit, ahogy akkor mondták, konfiskálták. Alighanem a 
Kaszálóban lévő földjét teljes egészében. Ilyenformán nemcsak 
apám részesülhetett belőle, hanem azok közül mások is, „akik 
közel voltak a tűzhöz". Doktor Tóth Árvai Márknak nemcsak a 
neve volt szép, az egész lénye tekintélyt sugárzott. Tipikus fa-
lusi orvos volt, aki még kijárt azokhoz a betegekhez, akik nem 
tudtak az ágyból fölkelni. Ezekhez, persze, ma is „kijárnak"; kijár 
az egészségház ügyeletes orvosa, de abban az időben a falu-
nak még nem volt egészségháza orvosok és ápolónők hadával 
„felszerelve", akkor még egyetlen és állandó, éjjel-nappal ügye-
letet tartó orvosa volt, a jóságos Tóth Árvai Márk. A falu sáros, 
havas vagy poros utcáit nem gépkocsival futotta be — abban 
az időben még az egyetlen főutcán kívül mindegyik örökké sá-
ros vagy poros volt, mert egyik se volt kikövezve —, tehát nem 
gépkocsin vagy motorkerékpáron robogta be ezeket az utcákat, 
hanem saját fekete fiákerén, amelyen egyetlen kísérője, hű 

kutyája volt. Ott ült mindig mellette a bakon, s őrizte a fiákert, 
míg ő betért a betegéhez. Hozzánk, pontosabban hozzám is 
többször kijárt: megkopogtatni a hátam, meghallgatni a szívem 
tájékát, a nyelvemet kanál nyelével leszorítva — mondjad: á! 
—, bepillantani a torkomba. Megjelenése mindig szorongást és 
tiszteletet keltett bennem. Komoly és tartózkodó volt, ruhájá-
ból idegen illat, valamiféle tömény orvosság, jobban mondva 
patikaszag áradt, gyerekszemmel korosnak, megtermettnek 
láttam, s ha valójában nem is volt ősz kecskeszakálla, csakis 
így tudom felidézni. Befejezve a vizitet, a tisztára sikált lavór-
ban már előre ott volt a langyos víz a kézmosáshoz, s a szék 
támláján ott fehérlett a vasalt vászontörülköző, édesanyám 
sápadt arca figyelte a doktor úr minden mozdulatát, s miután 
a doktor úr mindennel elkészült, s már a receptet is átnyújtotta, 
hogy elbúcsúzzék, anyám remegő hangon föltette a kötelező 
kérdést: Doktor úr, mivel tartozunk? Doktor Tóth Árvai Márk 
mindenkinél jobban ismerte a helyzetet, a családi körülmé-
nyeket, amelyben hasonszőrű betegei éltek, könnyedén legyin-
tett, s távozott. Anyám csak később fedezte fel a párnám alá 
csúsztatott bankót, az orvosság árát. Tóth Árvai Márk nemcsak 
minket tüntetett ki ilyetén való önzetlenségével; sokéves pra-
xisa alatt szokásává vált ebben a hóttszegény környezetben, 
így hát tudott róla az egész falu, szó nélkül tudomásul vették 
az emberek, végül némelyikük talán már, ha nem is várta el 
a doktor úr efféle segítségét, de megjegyezte magának, hogy 
a doktor úr ezúttal nem dugott a beteg feje alá dinárt. A falu 
akkor rótta le az iránta való háláját, amikor néhány évre a há-
ború után elhunyt. Romló emlékezetem úgy őrizte meg, hogy 
minden épkézláb ember kikísérte utolsó útjára. A gyászkocsi 
előtt vagy közvetlenül utána az immár megüresedett fekete 
fiáker haladt, s mindenkit nagyon meghatott, hogy a kocsi 
bakján ott ül egymagában a megboldogult magára maradt hű 
kutyája. Többen megfigyelték, talán jómagam is, hogy az árván 
maradt kutya a fiáker ülésén végig reszkette volt gazdájának 
ezt az utolsó útját. Doktor Tóth Árvai Márknak a falu határában 
lévő földje akkor már föl volt osztva a falu azon nincstelenjei 
közt, akiket hosszú és nehéz éveken át ingyen gyógyított. Nem 
tudom, hogyan érintette, amikor megtudta, hogy az ő föld-
jét is kisajátították — elvették tőle —, s odaadták azoknak, 
akiken a legnehezebb pillanataikban segített. Ez a felismerés 
lassította le lépteimet egyszer odahaza járva, évtizedekkel az 
események után, őszülő fejjel, 
amikor már doktor Tóth Árvai 
Márk rég elporladt, amikor már 
azok a szépen kifaragott akác 
mezsgyekarók is rég elporladtak, 
amikor a „megtapsikolt" földek, 
ki tudja, hányadszor cseréltek 
gazdát, amikor anyám is rég 
halott volt, s jóvá tenni már nem 
lehetett semmit és Tóth Árvai 
Márknak se megköszönni, amit a 
falu betegeiért tett, sem megkö-
vetni azért, amit a falu — az új 
hatalom — ellene vétett.

Lejegyezte: Mikó József

Ködbe vesző nyomokon
Mélykútól indultak 18. század vége – 19. század eleje 1. rész
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Gavlik János a kultúra zenei 
műfajának egyik sajátos és tö-
megeket érintő részét műveli. La-
kodalmak, bálok, találkozók, ösz-
szejövetelek hangulatát alakította 
tökéletesre az elmúlt 60 évben.

Önéletrajzában így vall ma-
gáról:

Ifjú Gavlik János vagyok. Apám 
idős Gavlik János, anyám Szöllősi 
Erzsébet. Születtem 1945. au-
gusztus 15-én. 1959–ben kima-
radtam az iskolából. Közben már 
ismerkedtem a zenével, tambu-
rán, harmonikán. Akkor még nem 

volt divat a továbbtanulás, itthon a zenével töltöttem az 
időmet. Apám, nagyapám: Szöllősi Ferenc is zenész volt. Így 
gyorsan bekerültem apámmal, nagybátyáimmal a Sánta ze-
nekarba. Utána jött a fúvós zenekar, a tűzoltó zenekar. Bergel 
Ferenc tanított a fúvós hangszerre. Ezután a kultúrzenekar, 
Bánhegyiné színjátszóköre. Nemes Károly tánctanárnak is ját-
szottam a tánciskolákban.

1972-től főállású zenész lettem. A környékbeli ÁFÉSZ étter-
mekben, a helyi Fényes Vendéglőben. Ehhez zeneileg fejlesz-
teni kellett a tudásom. Zeneiskolába Baján, Kiskőrösön jártam. 
Budapesten volt a záróvizsga. 1992–ig tartott az éttermi zené-
lés. Utána az alkalmi zenélés mellett tanítással is foglalkoztam. 
A legjobb tanítványom Ledenyák Zoltán volt, aki harmonikán, 
szintetizátoron és szaxofonon tanult.

A 60 év alatt nagyon sok zenésszel játszottam együtt. 

Összeszámoltam kb. 100 körül van a számuk. Közülük a 
mélykútiakat szeretném megnevezni: Farkas Béla, Varga Jó-
zsef, Salamon József, Gyetvai István (Mendró), Farkas Joachim, 
id. Kárász János, Becsei András, Kárász Ferenc, Szőllősi István, 
Szöllősi Ferenc, Sutus Antal, Belányi István, Kakas József, Nasz 
Péter, Szabó Ferenc, Patarcsity Péter.

Goethe szerint „Aki nem szereti a zenét, nem érdemli meg, 
hogy embernek nevezzék; aki szereti, félember; s aki műveli is, 
az nevezhető egész embernek”. Jani bácsi EGÉSZ ember. Kívá-
nunk neki erőt, egészséget és még nagyon sok muzsikálással 
töltött órát. 

„Nem élhetek muzsikaszó nélkül …” Hatvan év a zene szolgálatában

Általános iskolai 

beíratás
A nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény (a továb-
biakban: Nkt.) 45.§ (2) bekezdése 
értelmében a 2012. szeptember 1. és 2013. augusztus 
31. között született iskolaérett gyermekek a 2019/2020. 
tanév kezdetén tankötelessé válnak.

A beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatalának valamennyi településére, az összes 
általános iskolában egységesen határozta meg:

2019. április 11. napján 8:00 – 19:00 óráig (csütörtök)
2019. április 12. napján 8:00 – 19:00 óráig (péntek)
A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abba az általános 

iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában tartózko-
dási helye alapján tartozik – a kötelező felvételt biztosító iskolába -, 
illetve a választott intézménybe.

A beíratáshoz szükség van:
• a szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványára,
•  a szülők (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolvány-
ra,

•  a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet 
igazoló hatósági igazolványra (lakcímkártya)

• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító 
igazolásra, (óvodai szakvélemény, vagy a Szakértői Bizottság 
szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési 
igény megállapításáról)

Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti.
Célszerű beíratáskor a gyermekre vonatkozó (esetleges betegsé-

geit igazoló, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító 
igazolások) dokumentumokat is bemutatni.

Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező 
tanköteles tanulót köteles felvenni. A felvételről, az iskolák 2019. 
május 6-ig kötelesek dönteni és azt követően a szülőket értesíteni. 

A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 
évi II. törvény 247.§ (1) bekezdés a) pontja szabálysértésnek minő-
síti, és a 7.§ (1) bekezdés b) valamint a 11.§ (1) bekezdése alapján 
150.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal rendeli büntetni.

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
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SZJA 1%
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
az elmúlt években személyi jövedelem-
adójuk 1%-át egyesületünknek ajánlot-
ták fel. További munkájukhoz sok sikert, 
jó erőt és egészséget kívánunk! Továbbra 
is kérjük adófizető tagtársainkat, csa-
ládtagjaikat és mindazon személyeket, 
akik szeretnék támogatni egyesületünk 
sokirányú tevékenységét, ajánlják fel 
személyi jövedelemadójuk 1%-át köz-
hasznú szervezetünknek. Adószámunk: 
18343438-1-03 Köszönjük! 

TÁMOGATÁSOK
Az adott feltételek fennállása esetén a 
következő támogatások ügyintézésében 
tudunk tagtársaink segítségére lenni:
- Fogyatékossági támogatási kérelem
- Parkoló kártya igénylése
- Lakás-akadálymentesítési támogatás
-  Gépjármű-szerzési és átalakítási tá-

mogatás
-  Méltányossági nyugdíjemelési kérel-

mek
-  Gyógyszer és segédeszköz támogatási 

kérelmek
- Gyógyászati segédeszközök igénylése

TÁJÉKOZTATÓ A 
LAKÁS-AKADÁLYMENTESÍTÉSI 
TÁMOGATÁSRÓL
A súlyosan mozgáskorlátozott személyek 
10 évenként igényelhetik a Lakás-aka-
dálymentesítési támogatást, melynek 
megemelt összege 300 ezer Ft.
Egészségügyi feltételek:
-  Közlekedőképesség súlyos akadályo-

zottsága minősítés megléte, vagy
-  Fogyatékossági támogatás szakvéle-

ménye mozgásszervi okból

További információért az érdeklődők ke-
ressék fel egyesületi irodánkat.

GYÓGYFÜRDŐ BÉRLET
A mórahalmi Erzsébet Gyógyfürdőben 
- érvényes egyesületi tagkönyv felmu-
tatása mellett - 10 alkalomra szóló 
kedvezményes bérlet váltható 11.000.- 
forintért, melyet kilenc hónap alatt lehet 
felhasználni egyéni odautazással. 

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ TORNA
Az Általános Iskola tornatermében Cson-
tos Ferenc tanár úr vezetésével kedden 
és pénteken 17:00 órától egészségmeg-
őrző tornát tartunk 10-es turnusokban. 
Várjuk új résztvevők jelentkezését is!

ORTOPÉDIAI SZAKRENDELÉS 
MÉLYKÚTON
A Központi Orvosi Rendelőben (Nagy u. 
4.) ortopédiai szakorvosi rendelés lesz 
egyesületi tagok és kívülálló személyek 
részére egyaránt.
Időpontja: 2019. április 24-én 
             (szerda) 13 órától
A rendelés keretén belül – kizárólag - 
gyógyászati segédeszközök felírására 
nyílik lehetőség. 
Eddigi orvosi leleteit, személyi igazolvá-
nyát és TAJ kártyáját hozza magával. 
A rendelés ingyenes, beutaló nem 
szükséges, de előzetes regisztráció-
hoz kötött.
A rendelésre irodánkban lehet jelentkezni 
és időpontot kérni április 17-ig.

MAJSAI GYÓGYFÜRDŐZÉS
Időpontja: 2019. július 16. (kedd)
Indulás: reggel 8 órakor
Költség: 1500 Ft (tagoknak) 2500 Ft 

(kívülállóknak)
Étkezés önellátó!
Jelentkezéseket július 11-ig várjuk!

HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS
Szeretettel hívjuk tagtársainkat és a 
kívülálló személyeket is a hagyományos 
hajdúszoboszlói gyógyüdülésre a Hőfor-
rás Hotelbe. 
Időpontja: 2019. november 10-17-ig. (8 
nap 7 éjszaka, félpanziós ellátással) 
Költség: 52500 Ft + IFA + útiköltség. 
Jelentkezéseket május 31-ig várjuk 
10000 Ft előleg befizetésével.

SZOLGÁLTATÁSAINK
Ügyintézés • sorstársi és tapasztalati ta-
nácsadás • klubfoglalkozások • tájékoz-
tató előadások • iskolai esélyórák tartása 
• egészségügyi szűrővizsgálatok • gyógy-
torna • gyógy-masszírozás • gyógy-üdül-
tetés • szobai kerékpár és gyógyászati 
segédeszközök kölcsönzése, beszerzése 
• rendezvények, kirándulások és ked-
vezményes szolgáltatások szervezése • 
kisebb lakossági pályázatok elkészítése • 
ingyenes internetes szolgáltatások.

ELÉRHETŐSÉGEINK

6449 Mélykút, Petőfi tér 17.
Ügyfélfogadás: szerdán 14–17 és csü-
törtökön 9-12 óráig
Telefon: 77/460-010
Mobil: 06-30/983-6384 (Szabó József) 
E-mail: szabojpal50@gmail.com
Mobil: 06-70/387-0512 (Rasztik Tibor) 
E-mail: mkmelykut@gmail.com
Honlap: www.mmemelykut.hu, 
          www.facebook.com/mmemelykut

EGYESÜLETI HÍREK
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója

2019. január havi születések:
Nagy Noémi, an.: Bognár Zsanett

2019. február havi születések: 
Mélykúti Benedek, an: Nagy Dóra
Burai Noel Márk, an.: Burai Szilvia
Posta Krisztina, an.: Kozár Renáta

Elhunytak:
Mészáros János László   élt: 89 évet
Krizsák Ferencné Pásztor Margit  élt: 85 évet

Balla Imre    élt: 87 évet
Beszedics Lajos Jánosné Cseke Margit élt: 69 évet
Futó Attila    élt: 50 évet
Horváth András   élt: 49 évet
Drégely Mihály Imre   élt: 93 évet
Doszpod Józsefné Domonkos Veronika élt: 91 évet
Somodi Lajos    élt: 71 évet
Balogh Ferenc    élt: 90 évet
Jokhel Mihály Károlyné Rasztik Erzsébet élt: 80 évet
Hunyadi Mátyásné Kovács Katalin élt: 78 évet
Viszmeg István   élt: 77 évet
Czrnkovits Szilveszter   élt: 93 évet

Anyakönyvi események



5 2019. április      Önkormányzati Tájékoztató   

A Szent Tamás Katolikus Általános Is-
kola III. korcsoportos leány röplabdacsa-
pata 2019. március 4-én Kalocsán vett 
részt a Diákolimpia körzeti döntőjén, ahol 
a III. helyezést érték el. A csapat tagjai: 
Bényi Fanni, Burai Izabella, Jegyugya 

Zsófia, Kiss Dalma, Kothencz Georgina, 
Orsós Emese, Rudics Réka, Szeifert Xé-
nia.

2019. március 20-án Mélykút ren-
dezte meg a IV. korcsoportos leányok 
részére a Diákolimpia körzeti döntőjét, 

ahol iskolánk röp-
labdacsapata I. he-
lyezést ért el, így 
továbbjutott a me-
gyei döntőbe.

A csapat tagjai: 
Bényi Fanni, Bu-
rai Izabella, Csíkos 
Mónika, Erki Liliá-
na Lara, Jegyugya 
Zsófia, Kiss Dalma, 
Maczkó Rebeka, 
Maráczi Julianna 
Erika, Mikó Zsófia, 
Rudics Réka, Sza-
bó Napsugár Eve-
lin, Sztanyik Eszter, 

Tokodi Luca, Turza Bianka.
Gratulálunk mindkét csapatnak a szép 

játékért, valamint köszönet az edzőknek: 
Naszvadi Katalinnak és Csontos Ferenc-
nek a felkészítésért!

Iskolavezetés

Óvodai beíratás

Időpontja: 2019. április 23-án kedden és 24-én szerdán, 
8-16 óráig.

Helye: I. sz. Óvoda Mélykút Petőfi tér 5.
Szükséges iratok:
- gyermek anyakönyvi kivonata
- gyermek lakcímkártyája
- gyermek TAJ száma

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodá-
ba a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető 
fel. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda felveheti 
azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a te-
lepülésen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető.

Mackó Zoltánné 
óvodavezető

P á l y á z a t
Mélykút Város Önkormányzat pályázatot hirdet 

a TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00007 azonosító számú 
pályázat megvalósítása érdekében, 

Mélykút Városközpont Rekonstrukciója keretében 
Mélykút Tóparton megépülő új piac lógójának, véd-

jegyének elkészítésére.

Téma: A településre jellemző jelzések, és a piaci tevékenység 
megjelenítése.

A piac rövid védjegye, márkanév vagy elnevezés, mely tükrözi 
a helyi sajátosságokat.

A pályázat benyújtási határideje: 2019. május 31.
A pályázatok elbírálása 2019. június 10.
A piac területén elhelyezett zászlóra kerül a pályázat nyertese 

által készített logó. 

Védjegy készül, mellyel a helyi termelőket kívánjuk megkü-
lönböztetni egy táblával, melyet árusításkor az árusító asztalra 
helyezhet.

Várjuk a település tanulóinak és lakosságának kreativ hozzá-
járulását a piaci védjegy, márkanév megtalálásához.  

Kovács Tamás
polgármester

A Budai Géza DSE hírei
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GINOP 5.1.5-16-2017-00025

Együtt a munkavállalásért 
Bács-Kiskun megyében

A program célja a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai által 
biztosított munkaerőpiaci eszközök hatékonyságának növelése 
személyre szabott szolgáltatások révén.

Munkaerőpiaci szolgáltatások révén kaphatnak segítséget állás-
kereső, inaktív személyek annak érdekében, hogy visszataláljanak 
a munka világába. A program a Bács-Kiskun Megyei Kormányhiva-
tallal szoros együttműködésben valósul meg. Minden programban 
résztvevő részére egyéni fejlesztési terv készül, mely meghatá-
rozza a munkaerőpiaci reintegrációhoz szükséges, igénybe vehető 
szolgáltatások körét.

Szolgáltatásaink (mindegyik ingyenesen vehető igény-
be)

Különféle tanácsadások keretében segítjük álláskeresését, pá-
lyaválasztását információnyújtással, csoportos foglalkozásokkal, 
egyéb programokkal.

Célcsoportunk
Várjuk Önt, ha…

inaktív,  �
regisztrált álláskereső �

25 év alatti munkanélküli �
alacsony iskolai végzettségű �
elavult szakképesítéssel rendelkező �
gyermekgondozás, ápolás után munkát vállaló �
50 év feletti �

Hogyan ve-
heti igénybe 
ingyenes szol-
gáltatásain-
kat?

Kérjük, keres-
se fel a Bács-
Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 
állandó lakó-
helye szerinti 
Foglalkoztatási 
Osztályát, és egy ügyintézőtől kért irányítólappal vegye fel a kap-
csolatot kollégánkkal.

A jánoshalmi járás szakértője:
dr. Dudás Anita
06-20-3644595
Hétfőtől péntekig 08:00 és 16:30 között.
dudas.anita.eco@gmail.com

Eboltás
Kedves Kutyatartó Gazdák!
Megint eljött a tavasz, a kutyaoltás ideje. Tájékoztatom a tulajdonosokat, hogy 
oltási kötelezettségük elősegítésére a rendelőben (Mélykút, Kossuth u. 4.) oltási 
napokat tartok, amikor gyorsabban elvégeztethetik kutyájuk vakcinázását:

2019. 05. 10. péntek délután 
16:00 -18:00 óra között a rendelőben, valamint

2019. 05. 11. szombat délután 14:00 – 16:00 óra között a rendelőben;
Öregmajorban 2019. 05. 08. szerda délután 

16:00 – 18:00 óra között oltathatják ebüket a megszokott helyen.
Árak:  oltás:   4000,- Ft
 chip:   4500,- Ft
 oltási könyv:    500,- Ft
a féreghajtás ingyenes ezeken a napokon.
Aki nem tudja a rendelőbe elhozni a kutyáját, annak lehető-
sége van a HÁZNÁL való OLTÁSra, amit május hónapban nem 
terhel kiszállási díj. A bejelentést személyesen a rendelőben 
vagy telefonon a 06-30/273-5795 számon tehetik meg. A 
veszettség elleni védőoltás beadatására a kutyák 3 hónapos 
korától kezdődően kötelezettségük van az egyedi megjelö-
léssel (chip) együtt, amelyet egész évben elintézhetnek a 
rendelési időben: 
Hétfő:  15:00 -18:00
Kedd:   9:00 – 12:00
Szerda:   9:00 – 12:00
Csütörtök: 15:00 – 18:00
Péntek:   9:00 – 12:00

A veszettség oltással kapcsolatosan javaslom, hogy nézzék meg egyik kollé-
gám által készített tájékoztató videót a https://www.youtube.com/results?search_
query=zállatorvos+veszettség  oldalon. Érdemes! 
És ne felejtsék, a kutyák és macskák veszettség elleni oltása, féreghajtása 
nem az állatok védelmét szolgálja, hanem a mienkét, emberekét: felnőttét, 
gyerekét, rokonét, barátét.

dr. Sirkó Éva állatorvos

F e l h í v á s  e m l ő s z ű r é s r e

A Népegészségügyi Program keretében a ve-
szélyeztetett női lakosság emlőszűrő vizsgá-
lata tovább folytatódik. Mindazok a 45-65 
éves korú nők meghívólevelet kapnak, akik 
2 éven belül emlőszűrő vizsgálaton nem vet-
tek részt, vagy az első megszólítás alkalmával 
távolmaradtak. Meghívólevél felmutatásával a 
vizsgálat ingyenes, háziorvosi beutalóra nincs 
szükség. Az útiköltség utólag visszaigényelhe-
tő, utazási utalványt a szűrőállomáson lehet 
kérni.

A mélykúti nők 2019. április 16. és 23. 
között kapnak meghívót.

A vizsgálat helye: Kiskunhalasi Semmel-
weis Kórház, Kiskunhalas, Dr. Monszpart 
László u. 1. Mammográfiás Szűrőközpont

A szűrővizsgálat ütemezésével kapcsolatban 
felmerülő kérdésekben Dr. Sebestyén Julianna 
radiológus főorvosnő és Oláhné Tölgyesi Ildikó 
vezető operátor készséggel szolgáltat további 
információt a 77/522-072 telefonszámon.

Akinek a meghívólevélben jelzett időpontban 
nincs módjuk a szűrővizsgálaton megjelenni, 
a fent megadott telefonszámon új időpontot 
kérhetnek.

Az időben felfedezett emlődaganat jó esély-
lyel gyógyítható!

Éljen a felkínált lehetőséggel! 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály

Emlőszűrés
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Önsegítő csoportfoglalkozás 
Téma:  a szenvedélybetegségek megelőzése, illetve a szenve-

délybeteggel való együttélés 
Helye: Fenyő Miksa Könyvtár Mélykút
Ideje: minden hónap első keddjén 17.00 órai kezdettel 
Szervező:  Jánoshalmi Egészségfejlesztési Iroda Lelki Egészség 

Központ 

Szülés utáni regeneráló torna 
Helye: Fenyő Miksa Könyvtár Mélykút
Ideje:  2019. április hónapban minden szerdán 15.00-16.00 óra 

között 
Szervező:  Jánoshalmi Egészségfej-

lesztési Iroda Lelki Egész-
ség Központ 

Szeretettel várnak minden kedves érdek-
lődőt a Mélykúti védőnők

Egészségfejlesztés Tájékoztató munkalehetőségről
Mélykút településen a HUNENT Zrt. üzeme megkezdte a vízi 

szárnyas húsfeldolgozást és korszerű új üzembe folyamatosan 
várja a munkavállalók jelentkezését. 

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal a foglalkoztatással kap-
csolatosan 2018. év során a járás településein sok tájékoztatót 
szervezett, ahol a munkavállalási lehetőségről az érdeklődők tájé-
koztatást kaphattak. Az üzemben dolgozni kívánó, a járás területén 
munkanélküliként regisztrált személyek húskészítmény gyártó 
képzésen, valamint húsipari termékgyártó képzésen vehettek részt 
és szereztek bizonyítványt.

A Jánoshalmi Járási Hivatal további tájékoztatókat is szervez 
a járás területén, ezért a regisztrált munkanélküliek névre szóló 
meghívót kapnak. A fórumokon a tájékoztatást a cég megbízottja 
tartja. 

Az új munkavállalókat folyamatosan várják a cégnél. A munka-
lehetőségről bárki érdeklődhet a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályán. 

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal ugyanezen a helyen várja 
más munkáltatók részéről is munkaerőigények bejelentését.

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott álláslehetőségek 
a jánoshalmi járásban:

Közzététel: 2019. 03. 19

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Autóvillamossági szerelő Szakmunkásk., szakközépisk. CTM Járműjavító Kft. Jánoshalma megegyezés sz.

Építőipari segédmunkás Általános iskola MV Építő és Ker.Bt. Mélykút megegyezés sz.

Lakatos Szakmunkásképző MV Építő és Ker.Bt. Mélykút megegyezés sz.

Műszaki-cikk eladó Általános iskola, szakmunkásk. Műszaki Digitál Kft. Jánoshalma megegyezés sz.

Bádogos Szakmunkásképző MV Építő és Ker. Bt. Mélykút megegyezés sz.

Lakatos Szakmunkásképző Pusenszki Gábor Ev. Jánoshalma megegyezés sz.

Szakács Szakmunkásképző Vidokber Kft. Mélykút megegyezés sz.

Pultos Általános iskola, szakmunkásk. Vidokber Kft. Mélykút megegyezés sz.

Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Borotai Sertéshús Zrt. Borota megegyezés sz.

Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 210.000,-Ft

Asztalosipari szerelő Általános iskola Univerholz Kft. Mélykút megegyezés sz.

Lakatos Szakmunkásképző Reál-Gép Kft. Jánoshalma megegyezés sz.

Hegesztő, lángvágó Szakmunkásképző Reál-Gép Kft. Jánoshalma megegyezés sz.

Épületvillamossági szerelő, vil-
lanyszerelő

Szakmunkásképző Reál-Gép Kft. Jánoshalma megegyezés sz.

Épületasztalos Szakm.k., szakközépisk., techn. Univerholz Kft. Mélykút megegyezés sz.

Víz- és gázvezeték szerelő Szakmunkásk., Szakközépisk. Masters Union Kft. Jánoshalma megegyezés sz.

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 
6440 Jánoshalma, Arany János utca 13. Tel. 77/ 795-015 
Ügyfélfogadási idő:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08.00-12.00
13.00-16.00

08:00-12:00 08.00-12.00
13.00-16.00

nincs 08.00-12.00

Kérjük a Munkáltatókat, szíveskedjenek bejelenteni állásajánlataikat a Foglalkoztatási Osztály számára.
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Házhoz menő lomtalanítás
Az FBH-NP Nonprofit KFT évente 2 alkalommal – az ingat-

lantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpontban, annak 
megrendelését követően – a háztartásban keletkezett lom 
(feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, búto-
rokat) háztól történő elszállítását biztosítja. Ezáltal minden 
településen élő lakos maga választhatja meg a számára legmeg-
felelőbb időpontot.

Az ügyfél lomtalanítási igényét a +36-20/401-4304 tudja 
jelezni az FBH-NP Nonprofit Kft. munkatársa felé. Az egyeztetés 
folyamán szükség lesz az ügyfél partnerazonosító számára, mely 
a számlán megtalálható. A lom elszállításának feltétele, hogy 
az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!

A lomtalanítás folyamata:
1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait és a 

kért elszállítási időpontot az FBH-NP Nonprofit Kft. munkatársá-
val. 

2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingat-
lan elé a lomhulladékot.

3. az FBH-NP Nonprofit Kft. szállító járműve az egyeztetett 
napon elszállítja azt.

Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok például: 
feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. A nagyda-
rabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a haté-
konyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében 
kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek 
elszállításra:

− gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, 
építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;

− elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtő-
gép…);

− veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
− a hetente rendszeresen gyűjtött háztartási, valamint gazdál-

kodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.
Kommunális hulladék
A kommunális hulladék begyűjtésének pontos napja továbbra is 

csütörtök, az eddig megszokott módon.
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fedeles 

edényből) elszállítása páratlan heteken, csütörtöki napon 
történik.

Biológiailag lebomló hulladék
A biológiailag lebomló hulladék gyűjtése díjmentes a cég 

által folyamatosan a gyűjtési alkalmakhoz biztosított biológiailag 
lebomló zsákban, valamint összekötözve egy kévényi mennyiség-

ben Mélykút Város területén. A gyűjtés során az ingatlanoknál 
kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves 
anyagtartalmú hulladék elszállítása történik. A biológiailag 
lebomló hulladékot az ingatlan előtti közterületre a gyűjtési 
napon reggel 7 óráig szíveskedjenek kihelyezni és az elszál-
lítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni oly módon, hogy 
azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi 
erővel mozgatható legyen. 

Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok:
Kerti hulladék:
- maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben: 

faág, fanyesedék, gally; 
- műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, lágy-

szárú növény, virágágyi növények, kezeletlen kéregdarabok, 
egyéb apró zöldhulladék; 

Udvari hulladék: fűrészpor, faforgács, száraz szalma; 
Konyhai hulladék: zöldség- és gyümölcsmaradványok, 

kávézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb növényi származékok, 
élelmiszer-maradék

Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen 
formában helyezik ki, vagy ha kommunális hulladékkal kevere-
dik, akkor a gyűjtőjárattal nem szállítják el! 

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás 
után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt 
Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunha-
las, Felgyő) beszerezhetik.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. januárjában 
két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön érte-
sítjük Önöket.

Zöldjárat naptár 2019 Mélykút
        

Hónap Ápri-
lis Május Jú-

nius
Júli-
us

Augusz-
tus

Szep-
tem-
ber

Októ-
ber

No-
vem-
ber

De-
cem-
ber

Begyűj-
tési nap 4 2 30 27 25 22 19 17 14 12

2020

Hónap Január Február Március Április Április
Begyűj tés i 
nap 9 6 5 2 30

Tisztelettel:
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Tájékoztató a hulladékgyűjtés 2019. évi rendjéről 

JÓTÉKONYSÁGI SZÜLŐK-NEVELŐK BÁLJA
Kedves vendégeink!
Köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelték az eseményt, nagylelkű ado-

mányaikkal támogatták a Szent Tamás Katolikus Általános Iskola eszköz-
parkjának fejlesztését! Köszönjük a tombola tárgyak felajánlását, támogató 
jegyek vásárlását!

Köszönjük az étteremnek, hogy biztosította számunkra a helyszínt, a 
kitűnő vacsorát, és a dolgozók odaadó munkáját!

Tisztelettel: a Szervezők

Ügysegédi 
ügyfélfogadás 

változása 
Mélykúton 

2019. május 1-től Mélykúton az ügysegédi 
ügyfélfogadás péntek helyett csütörtöki napokon 
délelőtt 8:00 -12:00 óra között kerül megtartásra. 

Az ügysegédi feladatokat ezentúl Ádám Zoltán 
szakügyintéző látja el.  

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal



9 2019. április      Önkormányzati Tájékoztató   

Tisztelt Ügyfeleink! 

Magyarország Kormánya a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Va-
gyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV 
Zrt.) létrehozásával a rezsicsökkentés 
eredményeinek megőrzését, a hatékony 
hulladékgazdálkodási rendszer kialakí-
tását, továbbá a magyar és uniós kör-
nyezetvédelmi szabályok maradéktalan 
érvényesítését tűzte ki célul. 

A jogszabályi rendelkezések értel-
mében az NHKV Zrt. látja el a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatási díjak 
beszedésével és kezelésével összefüggő 
feladatokat is, a hulladékgazdálkodási 
rendszer átfogó átalakításával párhu-
zamosan elkészült a hulladékszállítási 
közszolgáltatási díj beszedését és ke-
zelését lehetővé tevő új és egységes 
informatikai rendszer is. 

Az NHKV Zrt. célja a díjhátralékok 
és a lakosság terheinek csökkenté-
se, amelynek érdekében közbeszerzési 
eljárást folytatott le és 2018. január 1. 
napjától a Közszolgáltatási Díjhátralék-kezelő Konzorciumot [Konzorci-
um vezetője: Díjhátralék-kezelő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki 
út 107-109.), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, 
Kállói út 2. A. ép) ügyfélszolgálati, illetve a díjhátralékok beszedé-
sével összefüggő feladatok ellátásával bízta meg. Ezáltal a számla 
esedékességét követően fennálló számlatartozás befizetését az 
ingatlanhasználók a személyesen felkereső hátralék-kezelők 
közreműködésével biztosítjuk, amellyel a díjfizetési kötelezettség 
elmulasztásából adódó kellemetlenségeket kívánjuk minimalizálni, 
illetve a díjtartozások rendezését megkönnyíteni -hátralékkezelők köz-
reműködésével megfizetett tartozások esetén - késedelmi kamatot 
és behajtási költség-átalányt nem számítunk fel). 

A hátralékkezelők minden esetben fényképes igazolvánnyal iga-
zolják kilétüket. A személyes felkeresés során az NHKV Zrt. által 
előállított, a kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyező szigorú 
számadású egyedi bizonylat, úgynevezett „Beszedési értesítő” 
alapján jogosultak készpénzben, a díjtartozás teljes össze-
gének átvételére, részteljesítésre azonban nincs mód. A hátralék-
kezelő a készpénz átvételét a Beszedési értesítőn aláírásával igazolja, 
amelyet átad az ingatlanhasználó részére. 

Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával a hátralék-kezelő 
nem találja a megadott címen az ingatlanhasználót, úgy értesíti az 
újabb látogatás időpontjáról, amelynek során ismét lehetőség nyí-
lik a díjfizetésre. Egyes önkormányzatok a díjfizetés lakossági terheinek 
csökkentésében történő közreműködés jegyében a befizetések előre 
egyeztetett időpontban történő befizetésének feltételeit is biztosítják 
az ingatlanhasználók számára, amelyről a helyben szokásos módon 
adnak tájékoztatást. NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 
és Vagyonkezelő Zrt. Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 103. | Leve-
lezési cím: 1300 Budapest, Pf. 333 | e-mail: ugyfelszolgalat@nhkv.hu 

Az egyestelepüléseken a hátralékkezelést ellátó a konzorciumi 
partnerekről tájékoztatást nyújtottunk a települési önkormányzatok-

nak, illetve a település szerint illetékes közszolgáltatóknak, a hátralék-
kezelők személye az NHKV Ügyfélszolgálatán is ellenőrizhető.

Abban az esetben, ha a díjtartozás a személyes felkeresésig ren-
dezésre került, akkor ezen tájékoztatást a díjhátralék-kezelést végző 
munkatársak külön igazolás nélkül is elfogadják, azonban a befizetés 

számlával való összevezetését célszerű az 
érintett közszolgáltató ügyfélszolgálatának 
vagy az NHKV Zrt. központi ügyfélszol-
gálatának bevonásával ellenőrizni, annak 
érdekében, hogy az esetleges informatikai 
problémák (pl. pontatlan befizető azonosító 
vagy közszolgáltató-váltás miatti vevő azo-
nosító módosulás) még a követeléskezelési 
folyamat következő lépése előtt feltárhatók 
legyenek. 

Az ügyfélszolgálatok felkeresése ese-
tén lehetőség van pótcsekk, számlamásolat, 
egyenlegközlő kérésére, illetve halasztási 
kérelem és részletfizetési kérelem előter-
jesztésére is, melynek aktuális részletei te-
kintetében, kérjük tájékozódjon honlapun-
kon. 

Amennyiben a díjhátralékkezelési folya-
mat eredményeként sem került sor a díjhát-
ralék kiegyenlítésére, Társaságunk a hatá-
lyos jogszabályi előírásoknak megfelelően, 
fizetési felszólításban hívja fel teljesítésre 
az érintett ingatlanhasználókat. Ebben az 

esetben már az ügyviteli költségek és kamatok megtérítése mellett 
lesz mód a tartozás rendezésére és, ha az ily módon történő felhívás 
is eredménytelen marad, úgy a 10.000 Ft-ot meghaladó tartozás ese-
tében kezdeményezi Társaságunk a díjhátralék adók módjára történő 
behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. 

A személyes díjhátralék-beszedéssel párhuzamosan megteremtet-
tük a lehetőségét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlá-
zását is érintő adatváltozások személyes bejelentésének is, az 
ingatlanhasználókat ugyancsak személyesen felkereső változás-ke-
zelő munkatársaknál, akik magukat fényképes igazolvánnyal iga-
zolják, feladatukat a hatályos adatkezelési irányelveknek megfelelően 
végzik, a hátralékkezelőktől kapott jelzések alapján. A változás-keze-
lőknél bejelentett adatmódosítások további feldolgozását szerződéses 
partnereink és a közszolgáltatók bevonásával biztosítjuk. 

Tisztelettel: 
NHKV Zrt.

Király József szépkorú köszöntése
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Nem érkezik meg a neten rendelt, ki is fizetett termék, a külföldön 
vásárolt műszaki cikkel kapcsolatban minőségi kifogás merül fel, vagy 
nem csatoltak hozzá magyar nyelvű használati útmutatót – ha valaki 
ilyen problémát uniós országból származó webáruházból történő 
vásárlás során tapasztal és az értékesítővel nem tudja a vitás hely-
zetet rendezni, érdemi és ingyenes segítségért fordulhat az Európai 
Fogyasztói Központhoz. 

Az Európai Unió valamennyi tagállamában, valamint Izlandon és 
Norvégiában működnek a nemzeti Európai Fogyasztói Központok, 
amelyek együtt alkotják az Európai Fogyasztói Központok Hálózatát. 
Magyarországon az Innovációs és Technológiai Minisztérium kereté-
ben működik a nemzeti Központ, amely közel 6,7 millió forint értékben 
érvényesítette sikeresen a magyar és európai fogyasztók online vásár-
lással kapcsolatos, határon átnyúló panaszait 2018-ban.

Tapasztalataik szerint a külföldi (EU-n belüli országból, 
Izlandról vagy Norvégiából történő) vásárlások során gyakran 
előforduló problémák és fontos tudnivalók az alábbiak: 

- A webáruházban vásárolt termék meghibásodása esetén 
fogyasztói jogok érvényesítése nehézségekbe ütközhet, és a szemé-
lyes kapcsolatfelvételnek a nyelvi korlátok mellett földrajzi akadályai 
is lehetnek, hiszen ezeknek a cégeknek Magyarországon jellemzően 
nincs ügyfélszolgálata. 

-  Hibás termék esetén a fogyasztói jogok tartalma (kijavítás-
kicserélés-árleszállítás-pénzvisszatérítés) más EU-s országbeli keres-
kedőtől történő vásárlás esetén alapvetően megegyezik a magyar 

szabályokkal, de az igényérvényesítési határidő, a hiba okával kapcso-
latos bizonyítási teher országonként eltérhet. Emellett a hazánkban al-
kalmazandó, a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás 
(garancia) fogalma más országokban nem ismert. 

-  A külföldön vagy külföldi webáruházban vásárolt termék 
esetén sokszor a magyar nyelvű használati útmutató vagy magyar 
nyelvű menürendszer is hiányzik, emellett az is előfordulhat, hogy a 
megvásárolni kívánt háztartási gép nem felel meg a magyar műszaki 
szabványoknak, így a termék nem használható. Ennek megelőzése 
érdekében célszerű előzetesen tájékozódni az eladónál. 

-  Az adott termékmárka gyártójának magyarországi szervizhá-
lózata a legtöbb esetben nem vállalja a külföldön vásárolt termék 
ingyenes kijavítását, hiszen nem állnak szerződéses kapcsolatban a 
külföldi eladóval. Ez azt jelenti, hogy a terméket kijavítás vagy kicse-
rélés érdekében külföldre kell a gyártó által kijelölt szerviznek vagy az 
eladó részére (célszerű a csomag nyomon követésével) visszaküldeni, 
amelynek magas költségét jellemzően a fogyasztónak kell megelőle-
geznie, aki az eladó döntéséig lényegében kiszolgáltatott helyzetbe 
kerül (se termék, se pénz). Továbbá, ha mégis egy, az eladóval kap-
csolatban nem álló szerviz „hozzányúl” a termékhez, elképzelhető, 
hogy a külföldi eladó utóbb jogellenes behatás miatt visszautasítja a 
fogyasztó akár jogos igényét is. 

Bővebb információ a https://fogyasztovedelem.kormany.hu oldalon 
érhető el, ahol az Európai Fogyasztói Központ elérhetőségeit is meg-
találja!

A Jánoshalmi Mozgáskorlátozottak Egyesületének 
2019. február 26-ai ülésén a Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal szociális szakügy-
intézője, Kopcsekné dr. Dora Éva tartott tájékoztatást a 
szociális ellátások 2019. január 1-jei változásairól.

Előadásában külön kitért az ápolási díj, közgyógyellátás 
igénylésének módjára és a jogosultság feltételeire. A 
szakelőadó ismertette a 2019. január 1-jétől bevezetésre 
került új pénzbeli ellátás, a gyermekek otthongondozási 
díjának jogszabályi rendelkezéseit. Ezt követően a jelenle-
vők kérdéseit válaszolta meg az előadó. 

Az egyesület tagjai nagy érdeklődéssel hallgatták a 
tájékoztatást. 

A Jánoshalmi Járási Hivatal munkatársai 2019. március 
19-én Mélykúton tartottak a Mozgáskorlátozott Egyesület 
tagjai számára előadást „Miben tudja segíteni a nyugdíja-

sokat a Jánoshalmi Kormányablak” címmel. 
A rendezvényen előadó volt Dr. Macsári 
Mária, a Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal főosztályvezető-helyettese, aki a 
Rehabilitációs ellátási és szakértői területen 
bekövetkezett változásokról tájékoztatta a 
hallgatóságot.  

A Jánoshalmi Járási Hivatal munkatársai 
rendszeresen és szívesen adnak tájékozta-
tást munkájukról az iskolások, fiatalok, és 
az idősebb korosztály számára is. 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

A járási hivatal tájékoztatója a Mozgáskorlátozottak Egyesületének ülésén 

Az Európai Fogyasztói Központ tanácsai online vásárlásokhoz
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A kormányablakba sok gyermek érkezik a szülőket elkísér-
ve, akik számára szeretnénk kellemesebbé tenni az ügyinté-
zést az ügyféltérben elhelyezett játék lehetőségekkel. 

A gyerekek játékkal való lefoglalása különösen akkor célszerű, ha 
a szülő szeretné nyugodt körülmények között intézni ügyeit. Évek óta 
rendelkezésre állnak a játékhoz színes kockák, de márciustól ezen 
lehetőség lényegesen bővült, az ügyféltérben gyermek asztalt és 
székeket helyeztünk el, műanyag építőkockák és mágneses rajztábla 
is várja kis ügyfeleinket.  Lehetőség van arra is, hogy mesefilmeket 
nézhessenek ügyintézés közben.

A szülőket gyakran nem csak elkísérik a gyerekek, hanem sok eset-
ben érintettek is az ügyintézésben. A leggyakrabban intézendő ügyek 
a személyazonosító igazolvány, útlevél, diákigazolvány igénylése, és a 
lakcím változás bejelentése. Minden magyar állampolgár köteles ál-
landó személyazonosító igazolvány kiadását kérni – így természetesen 
a gyermekek részére is a törvényes képviselőjük – ha nem rendelkezik 
érvényes útlevéllel vagy kártya formátumú vezetői engedéllyel. A 

gyermekek számára személyazonosító igazolvány és útlevél igénylé-
séhez szükséges a gyermek személyazonosításra alkalmas okmánya 
(ha van), a lakcím igazolványa, az eljáró törvényes képviselőjének sze-
mélyazonosításra alkalmas okmánya (személyazonosító igazolvány, 
útlevél, vezetői engedély) és ha személyesen csak az egyik szülő jár el, 
akkor a másik szülő hozzájáruló nyilatkozata, vagy a szülői felügyelet 
megszűnését, szünetelését igazoló jogerős határozat vagy végleges 
gyámhatósági határozat.  Nagy segítséget nyújt az ügyintézők szá-
mára, ha a gyermek születési anyakönyvi kivonata is rendelkezésre áll. 
Gyermek születése esetén a kormányablakban lehet intézni, a CSED 
(Csecsemőgondozási díj), a GYES (Gyermekgondozást segítő ellátás), 
a GYED (Gyermekgondozási díj), az anyasági támogatás, és a családi 
pótlék igénylését. 

A Jánoshalmi Kormányablak elérhetőségei:
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.E-mail:kormanyablak.janoshalma@

bacs.gov.hu, Tel.:77/795-294, www.bkmkh.hu
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

A gyermekeket is szívesen látjuk Jánoshalmán a kormányablakban

A Jánoshalmi Járási Hivatal Kormányab-
lak Osztálya végzi azon családi gazdaságok 
nyilvántartásba vételét, a változások módo-
sítását, illetve törlését, akiknek a járás terüle-
tén - Jánoshalma, Mélykút, Borota, Rém, 
Kéleshalom - van a családi gazdaságuk 
központja.

A családi gazdaság nyilvántartásba véte-
léhez szükséges:

a Kérelem a családi gazdaság nyil- �
vántartásba vételéhez című nyomtat-
vány, amely a nyilatkozatokkal együtt a 
NÉBIH honlapjáról letölthető az alábbi elér-
hetőségen: http://portal.nebih.gov.hu/web/
guest/ugyintezes/egyeb/nyomtatvanyok

Nyilatkozatok:
nyilatkozat arról, hogy élethivatásszerűen  �
mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági ki-
egészítő tevékenységet kíván folytatni,
nyilatkozat arról, hogy lakóhelye legalább  �
három éve a családi gazdaság központja-
ként megjelölt településen van,
nyilatkozat arról, hogy a szerződést a gaz- �
dálkodó család tagjai megkötötték. 
nyilatkozat arról, hogy a szerződést kö- �
tő családtagok által a családi gazdaság 
rendelkezésére bocsátott termőföldterüle-
tekre vonatkozó bejelentett adatok meg-
egyeznek a nevükre szóló földhasználati 
lapokon szereplő adatokkal,
nyilatkozat a társadalombiztosítási jogvi- �
szonyról.
3.000 Ft értékű illeték csekken kifizetve  �
(csekket a kormányablakban kérhet)
szerződés:  � amely rendezi a vagyoni, el-
számolási viszonyt a családi gazdaság 
tagjaival. A családtagok rendelkeznek: a 

tulajdonukban és a használatukban lévő 
termőföldterületnek és az annak megmű-
veléséhez szükséges vagyontárgyaknak 
legalább öt évre a családi gazdálkodó ré-
szére történő átadásról; a személyes köz-
reműködés formájáról és a teljes foglal-
koztatású családtag személyéről, valamint 
azokról a mezőgazdasági és kiegészítő 
tevékenységekről, amelyeket folytatni kí-
vánnak; a családi gazdaság nyilvántar-
tásba vételét megelőzően gazdálkodásuk 
folytatása érdekében vállalt kötelezettsé-
gek és megszerzett jogok családi gazda-
ság keretein belül történő továbbvitelének 
módjáról. 
szakirányú, legalább középfokú kép- �
zettségét igazoló okirat, ennek hiá-
nyában legalább 3 éven át folytatott 
mezőgazdasági termelő tevékenysé-
get igazoló őstermelői vagy egyéni 
vállalkozói igazolvány és az adóbe-
vallás másolata, vagy legalább 3 éve a 
családi gazdálkodó által csatolt nyilván-
tartási szám alatt mezőgazdasági terme-
lő tevékenység tekintetében szerepel az 
egyéni vállalkozók nyilvántartásában és 
adóbevallása másolatát csatolja. 
Az ügyintézéshez kérjük hozza magá- �
val: a személyi igazolványt, lakcímkártyát, 
adókártyát, az őstermelői plasztikkártyát, 
az értékesítési betétlapot és az adatnyil-
vántartó lapot.

Változások bejelentése
A családi gazdálkodás menetében bekö-

vetkező minden változást a családi gazdál-
kodó 15 napon belül köteles bejelenteni és 

igazolni a nyilvántartást a vezető illetékes 
járási hivatalnál. A változás bejelentéshez 
szükséges a szerződésmódosítás és a 3.000 
Ft értékű illeték csekken történő befizetése.

A családi gazdaság nyilvántartásból való 
törlése 

A járási hivatal törli a nyilvántartásból a 
családi gazdaságot többek között, ha:

- a családi gazdálkodó meghal, és a túl-
élő családtagok a halotti anyakönyvi kivonat 
kiállításától számított 60 napon belül nem 
jelentik be, hogy a családi gazdálkodást foly-
tatni kívánják,

- családi gazdálkodó kérelmére vagy hi-
vatalból törli a nyilvántartásból a családi 
gazdaságot a 326/2001. (XII. 30.) Korm. 
rendelet 3. §-ában meghatározott szerződés 
megszűnésekor.

Bővebb tájékoztatásért, nyomtatványokért, 
készpénzátutalási megbízásért (csekkért) for-
duljanak a kormányablakhoz!

Várjuk tisztelt ügyfeleinket!

A KORMÁNYABLAK elérhetőségei
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatala
KORMÁNYABLAK

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu

77/795-294
Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 7.00-17.00 kedd: 8.00-12.00 
szerda: 8.00-16.00

csütörtök: 8.00-18.00 
péntek: 8.00-12.00

Internetes honlapcím: 
http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal.

Családi gazdaságok ügyintézése a kormányablakban
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A Pénzügyminisztérium pályázati felhívást tett közzé Bölcsődei 
fejlesztési program címmel.

Az elmúlt évek növekvő születési számát tekintetbe véve Mélykút 
Város Önkormányzat is élt a lehetőséggel és benyújtottuk pályáza-
tunkat. A II. számú Óvoda szomszédságában fogjuk felépíteni az új 
bölcsőde épületét. A Hunyadi u. 5 és a Hunyadi u. 3. számú telkeket 
összevonással egyesítjük és a telekhatárra merő-
legesen, térkövezett parkolók lesznek kialakítva, 
megkönnyítve a szülők dolgát mindkét intéz-
ményre nézve. 

Az épületben helyet kap 4 teljesen felszerelt 
csoportszoba, 2 csoportszobánként egy fürösztő, 
és biliztető helyiség, melegítő konyha, zöldség- és 

gyümölcs előkészítő helyiség, tálaló, irodahelyiség. Homokozókkal és 
babaházzal felszerelt játszóudvar is került a pályázatba. Reméljük, pá-
lyázatunk pozitív elbírálásban részesül és hamarosan az új és teljesen 
felszerelt bölcsőde várja apróságainkat! 

Kovács Tamás
polgármester

Épülünk, szépülünk Előkészületben az új bölcsőde 


