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Mikor találkoztak először Istennel, és hogyan merült 
fel Önökben a papi hivatás gondolata?

János atya: Számomra először középiskolás koromban 
merült fel, amikor el kellett döntenem, milyen fakultációt 
válasszak; testnevelés-földrajz szakos tanár legyek, vagy pap. 
Elmentem szentgyónást végezni. Ahogy kiléptem, éreztem, hogy 
Isten megszólított. Ezt nevezném a hivatásom szempontjából a 
döntő lépésnek.

Elmer atya: Engem is gimnázium alatt szólított Isten erre a 
hivatásra. Másodikos voltam, amikor hozzánk került egy káplán 
atya. Vallásos környezetben nőttem fel, de egészen addig nem 
merült fel bennem a papi hivatás gondolata, mert én mérnök 
akartam lenni. Az atyának a példáját látva indult meg bennem, 
hogy erre a pályára menjek. Azután megcsináltam a felvételit 
a szemináriumba, ami sikerült is.

A koronavírus-járvány az egyház életét is jelentősen 
megnehezítette. Sikerült visszaállni a vírus előtti 
rendhez?

János atya: Amikor kirobbant a járvány, és az emberek 
nem mehettek a templomba, akkor be kellett vezetnünk egy 
teljesen új rendszert, amire eddig még soha nem volt példa: 
üres templomban miséztünk, amit az interneten keresztül 
közvetítettünk a híveknek. A vírus óta az idősek, felnőttek már 
eljönnek az istentiszteletre, de a gyermekek nagy része még 
nem. Ők kicsit szabadabban kezelik ezt a dolgot, nekik nem 
okoz különösebb lelkiismeret-furdalást a szentmiséken való 
részvétel elmulasztása. Őket várjuk még nagyon vissza. 

Amikor megszűnt a vírus, és ismét lehetett hallgatni 
a templomban a szentmisét, csökkent, vagy nőtt a 
jelenlévő hívek száma?

János atya: A megszokottakon kívül mások is eljutottak 
templomba. Sok új családot lehetett látni, aminek nagyon 
örülünk.

Hogyan látják a mélykúti egyházközséget? Mennyire 
erős az összetartás a hívek között?

Elmer atya: Az itt töltött egy évem alatt azt látom, hogy 
mi nem panaszkodhatunk, mert nagyon aktív a plébánia. 
Rengeteg jó tapasztalatot szereztem itt. A mi papi életünk 
teljesen más Mélykúton, mint máshol, ami elsősorban János 
atyának köszönhető. Amikor idekerültem, csodálkoztam, hogy 
a plébánián mindig szól a csengő. Erre annyit mondott az Atya, 

hogy ez a plébánia az övék, nem az enyém. Ez a hozzáállás 
teszi kiemelkedővé a mi egyházközségünket. Hálás vagyok, 
hogy ilyen helyen lehetek és ilyeneket tapasztalhatok.

János atya: Csak annyiban tudnám kiegészíteni Elmer atyát, 
hogy aki a korosztályának megfelelő közösséget szeretne 
találni az egyházközségben, az megtalálja.

Önök mindketten foglalkoznak fiatalokkal az iskolában 
is. Hogyan lehet rávezetni egy gyermeket arra, hogy 
nyitott legyen a vallás befogadására?

Elmer atya: Úgy gondolom, hogy a szülőknek nagy szerepe 
van ebben, mert otthon nőnek fel a gyerekek. Ha nem kapják 
meg a megfelelő családi hátteret, akkor sajnos nem sokat 
tudunk segíteni. Mi papként csak egy kis többletet szeretnénk 
adni. Fontos, hogy a gyermeket már egész kicsi korában 
megtanítsák imádkozni otthon. Amikor hittanórán feltettem 
a kérdést, hogy kitől tanultak meg imádkozni, sokszor azt a 
választ kaptam, hogy a nagyszülőktől, nem a szülőktől. Szóval 
nagyon fontos a felelősségtudatot megerősíteni a szülőkben, 
hogy gyermekeik lelkiekben is tudjanak gyarapodni.

Milyen egyházközségi programokat terveznek a 
következő hónapokra?

János atya: Nagyon szeretnénk, ha a kertmozi beindulna, és 
az időjárás is megfelelő lenne hozzá. Búcsú előtt lesz a nyári 
napközis tábor a hittanos gyermekeknek. Az ősz folyamán 
idősek zarándoklata szokott lenni, ezen kívül egyházközségi 
bálakat szeretnénk még szervezni. Tovább sajnos nem bírunk 
tervezni, mert nem tudjuk, hogy visszajön-e a járványhelyzet. 

Kiss Enikő

Gaudium – Plébániai hírek
,,A mi papi életünk teljesen más Mélykúton, mint máshol…”

Beszélgetés János atyával és Elmer atyával az egyházközségi életről, hivatásukról, tapasztalataikról

2020 júniusi születések: 
Kolompár Nimród, anyja neve. Medgyesi Vivien 

2020 júliusi születések: 
Burai Ruben Ábel, anyja neve: Burai Szilvia
Lakatos Dávid Alex, anyja neve: Lakatos Anett
Vicai Maja Kamilla, anyja neve: Munkácsi Tünde 
Rostás Ramóna Szonja, anyja neve: Bácskai Renáta
Sztantics Flóra, anyja neve: Páncsity Cintia

Házasságot kötöttek:
Csóti Szabina Bella és Bálint Norbert

Elhunytak:
Racsmán Gábor   élt: 82 évet
Kovács Kálmán   élt: 89 évet
Csorba János   élt: 88 évet
Kucsera Jánosné Szőke Rozália élt: 87 évet
Bognár Mihályné Gáspár Margit  élt: 87 évet
Krizsák Ferenc   élt: 86 évet

Anyakönyvi események
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Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 
2020. évi (2020. májustól 2021. áprilisig) biológiailag lebomló 
hulladék, elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési 
rendjéről, valamint lomhulladék elszállításának módjáról és a kom-
munális hulladék elszállításáról. 

BIológIAIlAg lEBoMló HullAdékgyűjtéS  
(zöldjárat naptár)

2020. év 2021. év*
aug. szept. okt. nov. dec. jan.  febr.  márc.  ápr.

csü-
tör-
tök

20. 17. 15. 12. 10. 7. 4. 4. 1;29.

*2021. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, 
amelyről külön értesítjük Önöket.
A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az ingatlanoknál 
kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szervesanyag 
tartalmú hulladék elszállítása történik az FBH-NP Nonprofit Kft. 
által díjmentesen biztosított biológiailag lebomló zsákban. 
Kérjük, hogy az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű 
kötegekben összekötve a zsák mellé helyezze ki oly módon, hogy 
a közterületen a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni 
és kézi erővel mozgatható legyen. Amennyiben a biológiailag 
lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha a 
kommunális hulladékkal keveredik, akkor a gyűjtőjárattal nem 
áll módunkban elszállítani. A biológiailag lebomló hulladékok 
aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült 
komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban 
(Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.
A begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot 
biztosítanak, amennyi kihelyezésre került. Szükség esetén 
további zsák (legfeljebb havonta 4 db) az Önhöz legközelebb eső 
ügyfélszolgálaton vagy ügyfélkapcsolati ponton igényelhető.

ELKüLÖNíTETTEN GyűJTÖTT CSoMAGoLÁSi HULLADÉK 
SzÁLLíTÁSA (sárga fedeles edény)

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga 
fedeles edényből) elszállítása 2020. 12. 31-ig páratlan heteken, 
csütörtöki napokon, 2021. 01. 01-től páros heteken, csü-
törtöki napokon történik.
A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzetben elhe-
lyezhető hulladékok:
Papírhulladék, italoskarton (újság, folyóirat, füzet, könyv, 
hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz lapítva, kiöblített italos 
kartondobozok kupak nélkül.
Műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli PET palack, 
PP, HDPE jelzésű flakonok, pl: tejfölös, samponos, ásványvizes, 
üdítős flakonok; műanyag zacskó vagy szatyor, háztartási fém, 
italos és konzervdoboz kiöblítve, apróbb fémtárgyak)

HÁzHoz MENŐ LoMTALANíTÁS

A lomtalanítást évente 2 alkalommal / ingatlan díjmentesen 
tudja igénybe venni az az ingatlantulajdonos, aki minden ne-
gyedévben megkapja hulladékszállításra vonatkozó számláját, 
valamint hátralékkal nem rendelkezik. Lomtalanítás keretében a 
háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyak, 
eszközök, bútorok, egyéb kisebb méretű tárgyak, anyagok zsákolva 
vagy kötegelve) kerül elszállításra.
2020. július 20. (hétfő) napjától a házhoz menő lomtalanítás 
a +36-79/524-821 telefonszámon igényelhető. 

A lomtalanítási igény leadásához válassza 
a 4-es menüpontot (Lomtalanítás), azt követően tárcsázza a 
felhasználási hely irányítószámát. 
konténermegrendelést csak írásban tud Társaságunk elfogadni, 
mely e-mail formájában a kontenermegrendeles@fbhnpkft.hu 
igényelhető. 
Az e-mail az alábbi adatokat kell, hogy tartalmazza: 
• igénylő neve 
• felhasználási hely címe 
• igényelt konténer űrmértéke 
• tervezett ki és beszállítás dátuma 
• kapcsolattartási adatok 

KoMMUNÁLiS HULLADÉK GyűJTÉSE

A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is 
csütörtök. Amennyiben háztartásában nagy mennyiségben 
keletkezett kommunális hulladék, úgy többlethulladék el-
szállítására alkalmas zsákot biztosítunk díj ellenében 
ügyfélszolgálatunkon, vagy ügyfélkapcsolati pontjaink egyikén.

HULLADÉKUDVARoK

Az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó 
települések lakosai számára 2020. augusztus 3. napjától a 
hulladékudvarok az alábbi nyitva-tartással üzemelnek:

Hulladékudvar Nyitva-tartás

2020. évben további 
szombati nyitvatartások 

8:00 - 12.00
aug. szept. okt. nov. dec.

Bácsalmás 
6430 
Bácsalmás, 
0582/2 hrsz.

csütörtök: 7:00 
- 16:00 

 péntek: 7:00 - 
16:00

15. 12. 10. 7. 5.

Baja 
6500 Baja, 
Bokodi út 
10020/8 hrsz

csütörtök: 7:00 
- 16:00 

 péntek: 7:00 - 
16:00

29. 26. 24. 21. 19.

jánoshalma 
6440 
Jánoshalma, 
0120/15. hrsz.

csütörtök: 7:00 
- 16:00 

 péntek: 7:00 - 
16:00

29. 26. 24. 21. 19.

kiskunhalas 
6400 
Kiskunhalas, 
Vállalkozók útja 
6023/10. hrsz.

csütörtök: 7:00 
- 16:00 

 péntek: 7:00 - 
16:00

29. 26. 24. 21. 19.

A hulladékudvarokban a háztartásokban keletkező szelek-tíven 
gyűjtött hulladékok átvételét, munkatársaink abban az esetben 
tudják teljesíteni, amennyiben a behozni kívánt hulladék 
megfelelően szétválogatásra került.
FoNtoS! A hulladékudvar igénybevétele minden 
olyan lakos számára térítésmentes, aki felmutatja az 
FBH-NP Nonprofit kft. szolgáltatási területéhez tar-
tozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, a hulla-
dékszállítási számláját (vevőazonosító igazolására) 
és a befizetést igazoló bizonylatot (csekk, átutalási 
megbízás).
Fenti dokumentumok bemutatása a hulladék elhelyezésének 
kötelező adminisztrációjához szükséges, annak hiányában a 
hulladékot nem áll módunkban átvenni! A hulladékudvarokba 
az alábbi táblázat alapján kerülnek átvételre a hulladéktípusok, 
melyek betartását kiemelten kérjük.

Tájékoztató lomtalanítás igényléséről, konténerrendelésről, 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyintézésről



4Önkormányzati Tájékoztató       2020. augusztus

megnevezés megjegyzés mennyiségi 
korlát

ne
m

 v
es

zé
ly

es
 h

ul
la

dé
ko

k

kis és nagy 
elektronikai 
hulladék

ép, összeszerelt (pl.: híradástechnikai 
berendezések, háztartási kisgépek, szá-
mítógépek, mobiltelefonok, televíziók, 
hűtő, mosó-mosogató- szárítógép)

max 200 kg
/év/ingatlan

lomhulladék
háztartásokból származó veszélyes 
hulladékot nem tartalmazó hulladékká 
váló háztartási eszközök, berendezések, 
tárgyak (pl.: bútorfélék, textilruhafélék)

max 1 m3

/év/ingatlan

személyautó 
gumiabroncs  - max 4 db

/év/ingatlan
üveg 
csomagolási 
hulladék

kizárólag öblös üveg, csomagolási 
hulladék (pl.: italos üveg, befőttes 
üveg)

nincs 
mennyiségi 

korlát

egyéb 
csomagolási 
hulladék  
(műanyag, papír, 
fém, tetra-pak, 
karton)

szennyeződés mentes papír csomagolási 
hulladék, háztartási felhasználásból 
keletkező szenynyeződés mentes 
újságpapír, papírhulladék, kartondoboz, 
szennyeződés mentes műanyag 
csomagolási hulladék (pl.: műanyag 
fólia, PET palack), szennyeződés mentes 
italos karton doboz (pl.: tejes doboz, 
gyümölcsleves doboz) szennyeződés 
mentes csomagolási fém hulladék (pl.: 
sörös doboz, konzerves dobozok)

nincs 
mennyiségi 

korlát

síküveg
lakóépület nyílászárójából származó 
síküveg, amely mentes a nyílászáró 
keretétől és tokjától

100kg/év
/ingatlan

zöld hulladék
lakossági ingatlanokon keletkező 
kötözőanyagtól, műanyagzsáktól 
mentes növényhulladék

1m3/év/
ingatlan

lakossági építési 
törmelék

lakóépület karbantartásából származó 
szennyeződés mentes beton, égetett 
agyag tégla, cserép, kerámia hulladék és 
ezek keveréke, mely egyéb hulladékkal 
nem szennyezett

max 1m3

/év/ingatlan

ve
sz

él
ye

s 
hu

lla
dé

ko
k

használt sütő 
zsiradék, 
használt étolaj

háztartási felhasználásból származó max 100 kg
/év/ingatlan

fénycső, izzó ép állapotú max 100 kg
/év/ingatlan

festékek 
csomagolásai

veszélyes hulladéknak minősülő üres 
csomagolóanyag hulladék (pl.: kiürült 
motorolaj flakon, kiürült festékes 
göngyöleg stb.)

max 100 kg
/év/ingatlan

maradék festék
háztartási felhasználásból visz-
szamaradó szerves illékony oldószert 
nem tartalmazó festék-maradék (pl.: 
diszperziós festék maradék)

max 100 kg
/év/ingatlan

növényvédő 
szerek 
csomagolásai

növényvédőszer nem vehető át, csak 
növényvédő szer csomagolási hulladék 
(üres növényvédő szeres doboz)

max 100 kg
/év/ingatlan

maradék 
növényvédőszer

kizárólag háztartási felhasználásból 
származó növényvédőszer maradék

max 100 kg
/év/ingatlan

szárazelem  - max 100 kg
/év/ingatlan

akkumulátor ép, összeszerelt max 100 kg
/év/ingatlan

veszélyesnek 
minősülő 
elektronika

Tv, bontatlan hűtőszekrény, monitor, 
számítógép

max 100 kg
/év/ingatlan

fáradt olaj, szin-
tetikus motor-, 
hajtómű- és ke-
nőolaj

kerti kisgépek, magán használatú 
gépkocsik hulladékká váló motorolaj 
hulladéka

max 100 kg
/év/ingatlan

ELÉRHETŐSÉGEK

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek intézésére, változások, 
panaszok bejelentésére az alábbi elérhetőségek egyikén, vagy 
személyes ügyfélszolgálatunkon van lehetőség. 
társaságunk központi elérhetőségei: 
FBH-NP Nonprofit kft. 
Levelezési cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz. 
E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu 
Telefonszám: 06-79/524-821 
Web: www.fbhnpkft.hu

Tájékoztató
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatal
elérhetőségeiről és ügyfélfogadásáról

Bács-kiskun Megyei kormányhivatal
jánoshalmi járási Hivatal

Elérhetőségek:
6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12.

Telefon: 06-77/795-270
E-mail cím: janoshalma@bacs.gov.hu

ügyfélfogadási idő:
hétfő: 800-1200 és 1300-1600

kedd: 800-1200

szerda: 800-1200 és 1300-1600

péntek: 800-1200

Bács-kiskun Megyei kormányhivatal
jánoshalmi járási Hivatal

Hatósági és gyámügyi osztály
6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12.

E-mail cím: hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu
Szociális ügyintézés:

Telefon: 06-77/795-288, 06-77/795-284, 
06/77-795-271

E-mail cím: hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu
gyámügyi ügyintézés:
Telefon: 06-77/795-276

06-77/795-081, 06-77/795-082, 06-77/795-272
E-mail cím: hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu

Bács-kiskun Megyei kormányhivatal
jánoshalmi járási Hivatal
Foglalkoztatási osztály

6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12.
Telefon: 06-77/795-015

E-mail cím: foglalkoztatas.janoshalma@bacs.gov.hu

Bács-kiskun Megyei kormányhivatal
jánoshalmi járási Hivatal

kormányablak osztály
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

Telefon: 06-77/795-217, 06-77/795-290,
06-77/795-291, 06-77/795-294

E-mail cím: kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu
ügyfélfogadási idő:

hétfő: 700-1700

kedd: 800-1200

szerda: 800-1600

csütörtök: 800-1800

péntek: 800-1200

NAV ügyfélfogadás a kormányablakban:
hétfő: 800-1200 és 1300-1530

csütörtök: 800-1200 és 1300-1700

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
hivatalos internetes oldala a www.bkmkh.hu 

címen érhető el. 
A honlapon megtalálhatók a Jánoshalmi Járási Hivatal 

legfrissebb, információi, állásajánlatok, 
nyomtatványok, kérelmek és az intézhető ügyekről szóló 

tájékoztatók is.
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CEglédI gyógyFÜRdŐZéS 
időpontja: 2020. augusztus 25. (kedd)
indulás: 8.00 órakor a Csorba-háztól
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.

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. 
A részvevőknek szerény vendéglátást 
biztosítunk.
jelentkezéseket szeptember 15-ig 
várjuk!

MAkóI gyógyFűRdŐZéS

időpontja: 2020. október 13. (kedd)
indulás: 8.00 órakor a Csorba-háztól
Költség: 2500 Ft (tagoknak) 3500 Ft 
(kívülállóknak)
Étkezés önellátó!
jelentkezéseket október 9-ig 
várjuk!

toVÁBBI PRogRAMok

-  Az Őszi kulturális napot szeptember 
12-én (szombat), az Évzáró ünnepséget 
december 13-án (vasárnap) rendezzük 
meg a Béke Étteremben, melyekre 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

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mozgó 
Tüdőgondozója és Tüdőszűrő Állomása 
önkéntes szűrővizsgálatot végez mélykúti 
lakosok részére.
Időpontja: 2020. szeptember 19. 
(szombat) 10 órától
Helyszín: Béke étterem (Mélykút, 
tópart 56.)

A vizsgálat ingyenes, de előzetes 
regisztrációhoz kötött. Vizsgálatra 
időpontot is ekkor adunk. 
A regisztráció helyszíne a Moz-
gáskorlátozottak Mélykúti Egye-
sületének irodája (Csorba-
ház, Mélykút, Petőfi tér 17.) 
munkanapokon 8-16 óra között.

Regisztrációhoz szükséges iratok:
- személyi igazolvány
- TAJ kártya

Egyéb fontos tudnivalók:
-  Ha valakinek van tüdőbetegséggel 

kapcsolatos ambuláns lapja vagy 
zárójelentése, az hozza magával a má-
solatát (orvosainknak van szüksége 
rá).

-  Ha valakit műtöttek az elmúlt évben és 
a műtét előtt csináltak tüdőröntgent, az 
ne jöjjön szűrésre. Aki rendszeresen jár 
a tüdőgondozóba, az se jöjjön.

-  Eü kiskönyveket ne hozzanak, abba 
nem tudunk pecsételni, a két hét 
múlva megkapott leletet tudják majd 
beletenni, vagy a háziorvos az alapján 
bepecsételi.

-  A szűrés maga 2-3 percet vesz igénybe 
személyenként (egészségi állapottól 
függően).

Ugyanezen a napon a Mozgáskorlátozottak 
Mélykúti Egyesülete szokásos egész-
ségügyi szűrővizsgálatát is a Béke 
Étteremben végzi tagjai részére, ahová 
szintén várjuk a jelentkezőket. Ehhez is 
előzetes regisztrációt kérünk.
Mindkettő vizsgálat esetében a 

regisztráció 2020. szeptember 15-ig 
lehetséges.
 
A szűrővizsgálaton bemutatásra kerül Dr. 
Méhes zoltán háziorvos által alkalmazott 
BEMER Fizikai érterápiás készülék, 
és lehetőség lesz annak ingyenes kipró-
bálására.
A szűrésen résztvevők szerény vendéglá-
tásáról is gondoskodunk.

telefonos információ: 77/460-010; 
70/387-0512

Az egészségnap szervezői és támo-
gatói:
Mélykút Város Önkormányzat
A mélykúti Háziorvosok 
Kiss istván alpolgármester
Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egye-
sülete

SZEREtEttEl VÁRuNk MINdENkIt A 
SZűRŐVIZSgÁlAtRA!

Egyesületi hírek
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója

MÉLYKÚTI EGÉSZSÉGNAP TÜDŐSZŰRÉSSEL 
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Bizonyára sokan tudják, hogy vá-
rosunk központjában januárban került 
sor az új piactér műszaki átadására. 
Azt viszont már kevesebben, hogy az 
itt található faszerkezetes tetőt, az 
alatta lévő térkőborítást és az ehhez 
tartozó parkolót az univerholz kft. 
építette. Az 1997-ben Szabó józsef 
által alapított vállalat elsősorban 
a faipari termékek gyártására sza-
kosodott. Mára fő profiljukká vált a 
faházgyártás, valamint a szeglemezes 
tetőszerkezetek gyártása. Az új ve-
zetőség - Szabó gabriella és dora tibor 
- mindent megtesz annak érdekében, 
hogy a vállalkozás fejlődjön, a minőség 
növekedjen.

A vállalat alapítója, Szabó józsef 
halála után Ön került a cég élére. 
Mi ösztönözte arra, hogy ezt a nagy 
feladatot elvállalja?

Apósom halála után ránk maradt a 
családi vállalkozás, így el kellett döntenünk, 
hogy abbahagyjuk, eladjuk, vagy folytatjuk 
tovább. Mivel az elmúlt években apósom 
egyre több feladatot adott át, így volt 
rálátásom a vállalat működésére. Ebben 
a cégben látom a jövőt, a fejlődést, az 
életképességet és nem utolsó sorban a 
dolgozóink és családom megélhetését. 

Hogyan alakult meg a cég?
Az Univerexpo Ipari Szövetkezet meg-

szűnését követően a cég két részre vált, 
aminek egyikét, az Univerholz Kft-t apósom 
alapította. Elsősorban faházak, nyaralók, 

pavilonok és kerti házak gyártására 
specializálódtunk, de szerencsére egyre 
több lakóház és szeglemezes tető-
szerkezet gyártására, építésére kapunk 
megrendelést.

A kezdeti állapothoz képest hogyan 
fejlődött a cég, milyen komolyabb 
változásokon ment keresztül?

Néhány éve volt több kisebb-nagyobb 
megnyert EU-s támogatású beruházási 
pályázatunk, ekkor történt meg az üzem 
felújítása, a hidegraktár tetőszerkezetének 
javítása, valamint a géppark fejlesztése. Így 
tudtunk beszerezni egy hatfejes gyalugépet, 
teherautót, targoncát és egy faházgyártáshoz 
szük-séges tervezőprogramot.

kell számolni jelentős konkuren-
ciával?

Egyre több a faházakkal foglalkozó 
cég, de mi sem veszítettük el az emberek 
bizalmát. Szinte egész Európában dolgozunk: 
Olaszországban, Luxemburgban, Dániában, 
és természetesen Magyarországon is. Mivel 
még Erdért faházakat is gyártunk, ezek 
építéséhez, felújításához, javításához sokszor 
minket keresnek meg.

Hol forgalmazzák legfőképp a ter-
mékeiket?

Nehéz erre pontosan válaszolni, ugyanis 
az ország minden pontjáról keresnek ben-
nünket. Talán a Balaton és környéke a 
leggyakoribb, de a fővárosból is sokszor 
kapunk megkeresést. Az olasz munka 
folyamatosan zajlik: néhány héttel ezelőtt 
indult el az utolsó kamion - kempingekbe 
készítünk teraszt, évente körülbelül 70-
80 darabot. Több munkánk kivitelezése is 
befejeződött az elmúlt hónapokban, többek 
között Kunfehértón és Pakson adtunk át 
családi házakat. 

Melyek azok a tulajdonságai, amik 
segítik önt abban, hogy ilyen jól tudja 
vezetni vállalkozását?

Sikerekről egyelőre még korai beszélni, 
az legyen a holnap témája. Az Univerholznál 

jelenleg 20 ember dolgozik, és talán 
mindenki arra törekszik, hogy a legjobb, 
legszebb termékeket a tervezői elvárásoknak 
megfelelve tudjunk vevőinknek előállítani. 
Szakmám eredetileg építész, emiatt más-
honnan nézem a munkáinkat, mint egy 
asztalos, vagy ács, így egymást kiegészítve 
próbálunk megrendelőink kedvébe járni. 
Építőanyag-kereskedés és -gyártó cégeknél 
eltöltött múltamnak köszönhetően olyan 
anyagismerettel rendelkezem, ami szintén 
segítség a munkánkban. Apósomtól 
megörökölt kapcsolatrendszer, valamint 
ismeretségi köröm is segítség abban, hogy 
szakmai tudásunkhoz legjobban igazodó 
munkákat keresünk és vállalunk.

Mik a céljai a jövőre nézve?
Több beruházást szeretnénk végre-

hajtani az üzemben. Szükség lenne egy 
darus műhely kialakítására, ahol a családi 
házakhoz történő panelgyártást fel tudnánk 
gyorsítani, ezzel növelve hatékonyságunkat. 
Vannak elképzelések egy szép mintaház 
felállítására is a telepen. Ezen kívül fo-
lyamatosan figyeljük a pályázati lehet-
őségeket. 

Amellett, hogy sikeres vállalkozó, 
sok rendezvényen láthatjuk önt fény-
képészként is. Milyen indíttatásra 
kezdett bele a fotózásba?

Régóta foglalkozom fényképezéssel, 
igazából mindig is érdekelt. Egész pici 
koromban már volt egy Smena fényké-
pezőgépem. A tengerparti utakat, nyaralá-
sokat gyermekként is én örökítettem meg. 
Körülbelül tíz éve sikerült vásárolnom egy 
magasabb kategóriás fényképezőgépet, 
így kezdtem el komolyabban foglalkozni 
a fotózással. Szeretem megörökíteni, amit 
látok, és ahogyan látom, és úgy gondolom, 
ez az embereknek is időnként tetszik.

Képek forrásai: https://univerholz.hu/
Kiss Enikő

„Szakmai tudásunkhoz legjobban igazodó munkákat keresünk és vállalunk.”
Beszélgetés Dora Tiborral, az Univerholz Kft. ügyvezető igazgatójával

 a vállalat múltjáról, jelenéről, jövőjéről

Csényi és Társa 
Temetkezési Kft. 

tájékoztatója

tisztelt mélykúti lakosok!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Csényi és 

Társa Temetkezési Kft Mélykút, zöldfa utca 4. szám alatti 

képviselete megszűnt. A Temetkezési Kft. továbbra is 
magas színvonalú és teljeskörű haláleseti ügyintézéssel 
és temetkezési tevékenységgel áll a gyászoló családok 
rendelkezésére Jánoshalmán, a Bernáth zoltán utca 6. szám 
alatt.

Telefonszám: 77/402-100
ügyelet: 30/366-6116

Dr. Csényi Attila ügyvezető
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Az eRecept kiváltható TAJ kártya és régi típusú személyazonosító 
igazolvány bemutatásával, új típusú (a TAJ számot is tartalmazó) 
személyazonosító igazolvánnyal és a hozzá tartozó 6 jegyű PiN kód 
megadásával. Felírási igazolással és hagyományos papírvénnyel 
továbbra is lehet receptet kiváltani az eddig megszokott módon, 
saját magunk vagy akár más számára is. 

Más személy eReceptjeinek kiváltásához – papír (felírási 
igazolás) nélkül - az ügyfelek kérelmére az EESzT rendszerben 
meghatalmazás, vagy törvényes képviselet rögzíthető.

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér üzemeltet egy 
Lakossági Portált (https://www.eeszt.gov.hu/), ahol ügyfélkapus 
azonosítás után belépve megtekinthetőek az egészségügyi adatok 
(receptek, beutalók, stb). Megtekinthetők az ellátások során keletkezett 
laborleletek, zárójelentések, vagy a már kiváltott és még kiváltásra 
váró eReceptek. 

Az eRecepthez tartozó képviseleti jogosultságok Kormányablakban 
történő rögzítéséhez szükséges nyomtatványok a Lakossági Portálról 
letölthetőek vagy a Kormányablakokban is átvehetők. 

Nincs még ügyfélkapuja?
Tudta, hogy már a Kormányablakokon kívül, akár online 

is regisztrálhat? Ha van eSzemélyi igazolványa és ehhez tartozó 
kódkártyája, a www.magyarorszag.hu oldalon megteheti.

Az ügyfélkapu használatával a hivatali ügyek könnyebben, 
gyorsabban és akár személyes utánajárás nélkül is intézhetőek.

Mindkét esetben érvényes e-mail cím szükséges az ügyfélkapu 
nyitásához.

Bővebb információ az EESzT-ről: https://e-egeszsegugy.gov.hu/
Kérdéseikre választ kaphatnak a helpdesk.eeszt@aeek.hu 

weblapon, a +36 - 1/920-1050 telefonszámon, a Kormányablakok 
ügyfélszolgálatainál, vagy az ügysegédeknél.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Szakács Szakmunkásképző BAR-MÉ Kft. Mélykút 210.600 -
Egyszerű ipari 
foglalkozású

Általános iskola Grün-Szer Bau Kft. Vidék megegyezés szerint

Kőműves Szakmunkásképző KÁPÉ-BAU Kft. Mélykút+vidék 210.600 – 220.000, - Ft
Általános irodai 
adminisztrátor

Szakközépiskola, Gimn., 
Főiskola

Phoenix Forklift Kft. Jánoshalma 220.000 – 280.000, -Ft

Targoncaszerelő Szakmunkásképző Phoenix Forklift Kft. Jánoshalma 220.000 – 280.000, -Ft
Egyszerű ipari 
foglalkozású

Általános iskola Sz+H Univerzál 2015 
Kft.

Jánoshalma 161.000 - 

Redőnykészítő, -javító Szakmunkásképző Sz+H Univerzál 2015 
Kft.

Jánoshalma 210.600 -

Kézi csomagoló Általános iskola Taskovics Tiborné Ev. Jánoshalma 161.000 - 

Fenti ajánlatokról további információ a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályán kérhető: 
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.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

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

Közzététel: 2020. 06. 22.

kezelésre jelentkezni 
személyesen a Mélykút, Tópart 55. szám alatti kezelőhelyen, 

vagy 
a Mélykút, Nagy utca 4. szám alatti háziorvosi rendelőben,
vagy a következő telefonszámokon lehet: 06-77/461-400, 

06-70/515-6889, 06-70/584-5684.
Tisztelettel: Dr. Méhes Zoltán

Az eReceptek kiváltása
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Városunkban a hivatásos tűzoltók munkáját önkéntesek 
is segítik. Bátran fordulhatunk hozzájuk, ha tűz üt ki, vagy 
baleset történik. Hivatásuk nagyon sokrétegű és áldozatos. 
A Mélykúti Önkéntes tűzoltó Egyesület vezetője, kovács 
tamás mesélt lapunknak feladataikról, munkásságukról.

Mi ösztönözte arra, hogy tűzoltó legyen?
Igazából egy véletlen kapcsán kerültem a tűzoltósághoz. Borsos 

Balázs, az akkori tűzoltóparancsnok kérdezte meg, hogy nem 
szeretném-e kipróbálni? Végül is igent mondtam, ami életem 
egyik legjobb döntése volt, mert nagyon megszerettem. Jólesik, ha 
tudok másokon segíteni. Azóta bánom, hogy nem ezt a szakmát 
választottam hivatásomnak.

Hogyan került a Mélykúti Ön-
kéntes tűzoltó Egyesület élére?

Igazság szerint ez megint egy 
véletlen folytán történt. Amikor 
a parancsnokunk lemondott a 
tisztségéről és kilépett az Egyesületből, 
akkor a tagság engem választott meg 
vezetőnek. 

Milyen feladatokat látnak el? 
Mennyiben tér el az Önök munkája 
a hivatásos tűzoltókétól?

Tűzesetekhez - lakástűz, erdőtűz, 
avartűz -, közúti balesetekhez, 
viharkárokhoz vonulunk. Néha van-

nak más jellegű feladataink is, de ez elég ritka. Például volt, hogy 
kútból mentettünk ki egy idős hölgyet, vagy amikor rádőlt az egyik 
lakosra a ház fala, mi mentettük ki alóla a hivatásosokkal együtt.

Annyiban tér el a munkánk a hivatásos tűzoltókétól, hogy ne-
künk nem kötelező menni, ha kapjuk a riasztást. Nincsen szolgálati 
időnk, mint a hivatásosoknál, akiknek 24 órában bent kell lenniük. 
Mi akkor megyünk, ha tudunk. Nekik ez a szakmájuk is, nem csak 
a hivatásuk. A mi civil szakmánk nem biztos, hogy közvetlenül 
kapcsolódik a tűzoltáshoz, viszont az eseteknél ugyanolyan mér-
tékben kivesszük a részünket a feladatokból. Még egy nagy különb-
séget említenék: mi ezért nem kapunk semmit, maximum egy 
köszönömöt… 

Mit gondol, mi a legnagyobb nehézség az Önök hiva-
tásában?

Sokszor olyan dolgot látunk élőben, amit az emberek nagy 
része csak televízión keresztül. Ezt feldolgozni nem egyszerű 
feladat. Sajnos a baleseteknél, lakástüzeknél előfordul, hogy van 

halott is, ami nem igazán szép látvány. Ez jó darabig megmarad 
az emberben. Úgy érzem, nekem ez a legnehezebb dolog ebben a 
hivatásban.

Milyen gyakran van szükség a segítségükre?
Ez változó. Van, amikor egy hónapban egyszer sem kell menni, 

de az is előfordulhat, hogy akár 4-5 alkalommal is. Az idei évben 
már 16-szor vonultunk. Ez soknak számít, mivel még csak az 
év fele telt el. Most körülbelül havonta 2 riasztás van, de ha így 
haladunk, év végére elérjük a 25-öt is.

Melyik az a térség, amely az Önök hatásköréhez tar-
tozik?

Nagyrészt csak Mélykút és vonzáskörzete, de ha kell segítség, 
természetesen máshova is kimegyünk. Például voltunk Bugacon, 
Kisszálláson és Kiskunhalason is egy nagyobb erdőtűznél. János-
halmára is mentünk asztalosműhely-tűzhöz, mert akkora volt a 
baj. Voltunk Baján is az árvíz idején. Végül is a környéken bárhová 
elmegyünk segíteni, ha szükség van ránk, és persze, ha hívnak 
minket.

Ha valaki úgy dönt, hogy csatlakozni szeretne az Egyesü-
lethez, hogyan teheti meg?

Egy jelentkezési lapot kell kitölteni, ezután elküldjük egy 40 órás 
alaptanfolyamra, ahol megszerezheti a tűzoltói alapismereteket. A 
sikeres vizsga letétele után már vonulhat is velünk a káresetekhez. 
Ezt követően még van lehetőség továbbképzésre, ahol például lánc-
fűrész-, vagy szivattyúkezelői, illetve tűzoltásvezetői képesítést 
lehet szerezni. Várjuk a bátor önkéntesek jelentkezését.

Milyen adottságokkal kell rendelkeznie annak, aki tűzoltó 
szeretne lenni?

Nincs szükség semmiféle különö-sebb fizikai adottságra, mert 
mindenki a saját lehetőségeihez mérten kap feladatot. Az a lényeg, 
hogy szívvel-lélekkel végezzük a munkánkat. Bár nem árt, ha egy 
tűzoltó bátor, képes teljesíteni a parancsot, ha gyorsan reagál 
az adott szituációra. Bizony, még lányok is vannak a csapatban 
nálunk. Igazság szerint a hivatásosoknál nem vonulhatnak nők, 
csak az önkénteseknél. Természetesen tűzeseteknél nem ők fognak 
előre menni. Volt például a kiskunhalasi erdőtűznél egy hölgy 
kollégánk is. Ő kezelte a szivattyút, mert kevesen voltunk. Sokan 
kérdezik, hogy miért csináljuk, amikor semmit nem kapunk érte? 
Azért, mert jó segíteni a másiknak, utána pedig az is jólesik, ha 
megköszönik. 

Kiss Enikő

,,Az A lényeg, hogy Szívvel-lélekkel végezzük A munkánkAt. ”
Beszélgetés Kovács Tamással, a Mélykúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetőjével a tűzoltó-életről 
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Szirácki Jánosné 
95 éves

SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE

Az élelmiszeripari vállalkozások és a gazdaságok 
munkaerőhiányának leküzdése érdekében az 
Agrárminisztérium idénymunka kereső portállal segíti a 
mezőgazdasági munkavállalást.

A tárca célja, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben is támogassa az 
élelmiszerlánc érintett vállalkozásait a szükséges munkavállalók 
gyors megtalálásával.

A portálon az agráriumban munkát kínáló vállalkozások tudják 
közzétenni idénymunka lehetőségeiket, a munkavállalók pedig 
a számukra megfelelő feltételek alapján tudnak a meghirdetett 
álláslehetőségek közül választani.

A mezőgazdasági idénymunka-kereső hírportál a https://www.
munkaszuret.hu/ weboldalon érhető el.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Visszatér a Jánoshalmi járásba a 
mobilizált ügyfélszolgálat

Augusztus 10. és augusztus 13. között a kormány-
ablakbusz ismét szolgálatot teljesít a jánoshalmi 
járásban.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál még 
2018 áprilisában kezdte meg működését az az új mo-
bilizált ügyfélszolgálat, amely lehetővé teszi, hogy a 
„kormányablakbuszban” lévő két munkaállomáson az ügy-
felek igénybe vehessék a kormányablakok szolgáltatásait, 
megkönnyítve ezzel ügyeik intézést.

Az ügyfélszolgálat a megfelelő óvintézkedések betartása 
mellett vehető igénybe. Kérjük ügyfeleinket, hogy az ügyfél-
szolgálaton történő megjelenés során használjanak szájat 
és orrot eltakaró maszkot vagy kendőt, valamint várakozás 
közben lehetőség szerint tartsanak egymástól legalább 1,5-2 
méter távolságot.

A jelzett napokon a Jánoshalmi járás valamennyi tele-
pülésére eljut a kormányablakbusz, amely segítségével helyben 
intézhetők az alábbi ügyek:

- személyi igazolvány igénylése
- lakcímváltozás bejelentése
- parkolási igazolvány ügyek
- diákigazolvány ügyek
- útlevél igénylése

Az elkészült okmányok átvételére a buszon – technikai 
okok miatt – nem lesz lehetőség, azok később postázásra 
kerülnek. A bankkártyás fizetés a mobilizált ügyfélszolgálaton 
is biztosított.

A Jánoshalmi járás településeire vonatkozó menetrend a 
http://kormanyablak.hu/ weboldalon érhető el. 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Mezőgazdasági idénymunka-
kereső portál segíti a 

munkavállalást

MÉLYKÚT
2020.08.13. csütörtök
10.00 – 15.00
Polgármesteri Hivatal mögötti parkoló 

A Mobil Kormányablakban helyben intézhető ügyek:
• személyi igazolvány, lakcímkártya ügyintézés
• útlevél ügyintézés
• diákigazolvány, ügyfélkapu regisztráció
• parkolási igazolvány ügyintézés
• vezetői engedély ügyintézés
•  szociális, egészségbiztosítási, nyugdíj, családtámo-

gatási kérelmek

MOBIL
KORMÁNYABLAK
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Újból nagysikerű 
estéken szórakoz-
hatott a közönség a 
mélykúti Katolikus 
Közösségi Ház rendez-
vénysorozatán.

Első este Vesz-
tergám Miklósa aka-
dályoztatása miatt 
a kecskeméti Szabó 
Sándor tárogató-
művész adott szép 
műsort.

Második este a 
Mohácsról érkezett 
tamburazenekar Ver-
sendi Kovács József 
prímás veze-tésével 
kedvelt dal-lamokat, 
magyar nó-tákat, 
slágereket, operett 
részleteket játszott.

Harmadik este 
helyi előadók – a 
mélykúti Szederinda 
Citerazenekar Sári 
Béla vezetésével, 
valamint Lakatos 
András cimbalom-
játékával bűvölték 
el a szépszámú kö-
zönséget.

A rendezvény 
háziasszonya Bör-
csökné Kiss Erzsébet 
volt.

Az estek megvalósításához támogatást, segítséget 
nyújtott:

Mélykút Város Önkormányzat
Kiss istván alpolgármester úr
Weisz istván képviselő úr
Földes istván úr
A műsorokról Dora Tibor készítette a fotókat, Ézsiás 

Gábor és Kalmár Bence végezte a hangosítást. 
További segítők: Dudás Jánosné, illés imréné, Magyar 

Anna és Kalmár Tibor.
Köszönet minden közreműködő előadónak, segítőnek, 

valamint a kedves közönségnek, hogy jelenlétével 
megtisztelték a műsoros esteket.

2021-ben 25. alkalommal kerül majd megrendezésre 
a Csorba-házi esték, nyári zenés rendezvénysorozat.

Rasztik Tibor
Katolikus Közösségi Ház

Csorba-házi esték – 2020 

Versendi Kovács József és tamburazenekara

A mélykúti Szederinda Citerazenekar

Lakatos András cimbalmon játszik

Börcsökné Kiss Erzsébet konferál A közönség

Szabó Sándor tárogatóművész


