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Értesítem a kedves Gazdálkodókat, hogy február 4-től a 
hatékonyabb működés érdekében változik az ügyfélfogadási 
rend.

Hétfő:  8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Kedd:  8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Szerda:  8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Csütörtök:  8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

A pénteki állandó ügyfélszolgálat elmarad, alkalmanként 
előzetes egyeztetés után megoldható.

Szerdai napokon páros és páratlan hetekre osztva Tisza-
gyendán, és Tomajmonostorán tartok ügyfélfogadást, így 
ezeken az alkalmakon kollégám, Rédai János Norbert tart 
ügyfélfogadást, akivel kedden és csütörtökön délután is 
találkozhatnak, illetve helyettesítés esetén is. 

Az őstermelők a jogviszonyuk folyamatos biztosítása érde-
kében  kell, hogy érvényesítsék az igazol-március 20-ig
ványukat, illetve az első értékesítés előtt mindenképpen. Ha 
március 20-ig van megújítva az igazolvány, úgy az január 1-től 
visszamenőleg érvényes. 

Kérjük, hogy a várható torlódások elkerülése érdekében 
minél hamarabb – lehetőleg már februárban – keressenek fel 
minket. Az őstermelői igazolványt (kártya) MINDENKÉPPEN 
hozzák magukkal. 

Az anyajuhtartás-támogatás igénylésének benyújtására idén 
február 1 - március 20. között van lehetőség, elektronikusan. A 
határidő lejárta után még 25 napig benyújtható a kérelem, de 
már napi 1 %-os szankcióval. A támogatás nemzeti és uniós 

forrásból származik, minimális támogatható egyedszám 
nemzetinél 10 egyed, uniósnál 1 egyed, melyhez a termelőnek 
gondoskodnia kell a szakszerű apaállat-használatról, és be kell 
tartani az ENAR előírásokat. A birtokon tartási kötelezettség 
március 21-től kezdődően 100 nap.

Felhívom a kedves Termelők figyelmét, hogy február 4-től 
az ügyintézéshez feltétlenül szükséges az őstermelői 
igazolvány, illetve nem őstermelők esetén a kamarai kártya. 
Bármilyen ügyintézéshez, akár tájékoztatáshoz, kérdések 
feltevéséhez szükséges a kártya az azonosításhoz. Ezért 
mindenképpen hozzák magukkal minden alkalommal. 
Köszönjük!

Túri Emese
falugazdász

A gyermekek folyamatosan a digitális térben mozognak, ott 
élik a mindennapjaikat. Ugyanakkor a legtöbb fiatal 
tapasztalatlan, nem tudja, hogyan kell okosan, biztonsággal 
használni az internetet, és nincs tisztában, a digitális térben rájuk 
leselkedő veszélyekkel, illetve azok súlyával. A tudás hiánya 
együtt jár a kiszolgáltatottsággal, így elengedhetetlen, hogy 
minél korábban és minél többet halljanak a biztonságos 
netezésről. Kérjük a szülőket, hogy gyermekeikkel ismertessék 
ajánlásainkat!
 Más által is használt számítógépen – ha befejezte az internet 

használatát - minden esetben jelentkezzen ki a közösségi 
oldalról, levelezéséből! A böngésző bezárása nem elegendő!

 Ne adjon meg senkinek személyes információt magáról 
(jelszavát, e-mail címét, lakcímét), amikor chetel vagy posztol!

 Közösségi oldalon ne legyen nyilvános a profilja, a 
személyes adatait, a megosztott tartalmakat csak az 
ismerősei láthassák! 

 Válasszon biztonságos jelszót, ami nem kötődik hozzá!
 Ismeretlen eredetű szoftvereket ne telepítsen!
 Nem mindenki az, akinek mondja magát!
 Ha megfélemlítik, zaklatják, azonnal kérjen segítséget! A 

szülőkön, nevelőkön túl segítséget nyújtanak a DADA az 
ELLEN-SZER oktatók, és az iskolai bűnmegelőzési 
tanácsadók!

 Legyen óvatos a selfie készítésekor – a fotón ne látszódjon a 
család anyagi helyzete.

 Csak olyan fotót tegyen közzé, amit később nem bán meg!
 Engedély nélkül ne tegyen fel másokról fotókat!
 Amit az internetre felrak, az örökre ott is marad!
 Ne nyisson meg ismeretlen személytől érkező e-mailt, mert 

káros tartalmak lehetnek benne!
A biztonsági intézkedések és magatartási szabályok tudatos 
betartásával csökkenthetők a felmerülő kockázatok!

JNSZ Megyei Rendőr-főkapitányság


