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A Hivatalok Napja alkalmából tisztelettel meghívjuk  november 28-án csütörtökön  

a Gyulai Járási Hivatal által szervezett nyílt napi  rendezvényekre. 

Ezen a napon kollégáink a Gyulai Járási Hivatal ügy félszolgálatainál és szakigazgatási szerveinél 

meghosszabbított nyitva tartással 8.00-20.00 óráig,  és programokkal várják az érdekl ődőket. 

PROGRAMOK 

Járási Munkaügyi Kirendeltség (Gyula, 48-as utca 15 -17. tel:66- 463-257) 

  9.00  Mit tegyek ha…? kérdések és válaszok a munka világáról középiskolásoknak 

10.00  Csoportos tájékoztató /álláskeresők és/vagy állást változtatni kívánók számára/ 

11.00  TOP 10 szakma, pályaorientáció /előadás általános iskolások számára/ 

12.00  Mit tegyek ha…? kérdések és válaszok a munka világáról középiskolásoknak 

14.00  TOP 10 szakma, pályaorientáció /előadás általános iskolák számára/ 

15.00  EURES tanácsadás /a külföldi munkavállalás iránt érdeklődők számára/ 

16.00  Támogatási lehetőségek /tájékoztató előadás munkáltatók részére/ 

17.00  EURES tanácsadás /a külföldi munkavállalás iránt érdeklődők számára/  

18.00  Csoportos tájékoztató /álláskeresők és/vagy állást változtatni kívánók számára/ 

Kísérő program egész nap: Pályaorientációs tesztek iskolásoknak és felnőtteknek, önéletrajz írási technikák, szakmabemutató 

filmek vetítése, szakmatotó általános és középiskolások részére 

 

Okmányiroda (Gyula, Pet őfi tér 3.tel.: 66-464-043/116) 

Egész napos ügyfélfogadással várják az ügyfeleket 8-20 óra között. Az érdeklődők megismerhetik a járási hivatalok okmányirodai 

osztályainak feladat- és hatáskörét, az ügyekről rövid ismertetést kaphatnak, megismerhetik az ügyintézés egyes folyamatait. 14. 

életévüket betöltötteknek - 18. életév alatt törvényes képviselő jelenlétében - ügyfélkapu regisztrációt végeznek, és bemutatják, 

milyen szolgáltatást vehetnek vele igénybe, így bepillantást nyerhetnek az e-közigazgatás egy szeletébe. 

 

Járási Népegészségügyi Intézet (Gyula, Hétvezér u. 1. tel.: 66-463-017) 

A nap során egészségnevelési témákban (fogápolás, táplálkozás, influenza elleni védekezés, higiénia, dohányzás megelőzés, 

testmozgás fontossága) előre egyeztetett időpontban, kiscsoportokban  előadásokat  tartanak  óvodások, iskolások és a lakosság 

számára. 

Lehetőség lesz szűrések végzésére (vérnyomásmérés, testömegindex, testzsírmérés). 

Az érdeklődők tájékoztatást kapnak a Mintamenza programról, valamint az alapvető higiénés és járványügyi tevékenységekkel 

kapcsolatban 

 

Járási Földhivatal (Gyula, Pet őfi tér 2.tel.:66-561-660) 

A nap folyamán megtekinthető lesz a térképtár (régi kataszteri térképek) a térképtáros kolléga vezetésével. Az ügyfeles és 

ügyintéző kollégák segítségével lehetőséget biztosítanak a jogszabályi kereteken belül a tulajdoni lap tartalmába, valamint a 

digitális ingatlannyilvántartási térkép tartalmába való betekintésre. Az érdeklődők megismerhetik az ügyintézés főbb 

munkafolyamatait is. 
Gyula, 2013. november 21.    

 Dr. Lukácsi Krisztina 
 Járási Hivatalvezető 


