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Függő játszmák

Az ország legismertebb toxikológusa, 
Zacher Gábor a Hajdúnánási Pedagógiai 
Napok keretében november 30-án tartott 
előadást a művelődési központ színházter-
mében. Az Ami a tankönyvekből kimaradt, 
de a gyerekek jobban tudják című, kivetí-
téssel kísért másfél órás program bevezető-
jében a szakember kifejtette, hogy a dro-
gokkal kapcsolatban a szülők és a tanárok 
ugyanolyan hátrányban vannak a tinédzse-
rekkel szemben, mint a számítástechnikai 
eszközök használatában. Ezeken a terü-
leteken a felnőttek csak betelepülteknek 

tekinthetők, az őslakosok a diákok, akiket 
foglalkoztat a kérdés, ezért sok szempont-
ból tájékozottabbak az idősebbeknél. Még 
a témában jártas orvosoknak, rendőröknek 
is nehéz naprakésznek maradniuk, hiszen 
csak az utóbbi néhány évben háromszáz új 
kábítószer jelent meg az Európai Unióban. 

A felnőttek tiltó és feddő kijelentései 
– mivel ők maguk sem mentesek a füg-
gőségektől (kávé, alkohol, cigaretta), és 
magatartásuk sem mindenben szabálykö-
vető – hamar hitelüket vesztik. A drogok 
megváltoztatnak, és erre a változásra egy 
idő után már semmilyen befolyása sincs 
a szerhasználónak, Zacher szerint ezt kell 
tudatosítani a fiatalokban. Hogy a drogok 
kérdése hogyan hozható szóba a tanítási 
órákon, arra a toxikológus számos ötlettel 
szolgált. Szerinte nemcsak a közismerten 
függő költők, írók, zenészek élete és mű-
vei kapcsán tárgyalható a téma, hanem 
olyan gazdasági összefüggések mentén is, 
hogy pl. Afganisztánban a máktermelés 
milliók számára a megélhetés egyetlen 
forrása, ezért nem megoldás a termőterüle-
tek lepermetezése. A közönség élvezetes és 
szemnyitogató előadásnak lehetett tanúja, 
melyet a szakszerűség mellett a humor is 
jellemzett. Amin mosolygunk, az pozitív 
emléknyomokat hagy a memóriában, ezért 
jobban fogunk rá emlékezni – árulta el a 
szakember.

Vékony Gábor

Tisztelt Gazdálkodók!
Ezúton szeretnénk a gazdálkodókat tájé-
koztatni néhány aktualitásról:
 A genetikai erőforrások megőrzése in-

tézkedés keretében a növényi genetikai 
erőforrások és mikroorganizmusok „ex 
situ” megőrzéséhez nyújtandó támoga-
tás 2. éves kifizetési kérelmeinek kifi-
zetése december 10-én megkezdődött, 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal (MVH) 28 ügyfél részére 260 
millió forintot folyósít. 

 Ezzel egy időben a Hivatal megkezdte 
az EMVA agrár-környezetgazdálkodási 
támogatások 2012-es évben benyújtott 
kérelmeinek kifizetését. A kérelmezők 
közel 65%-nak, 8 348 ügyfélnek 22,6 
milliárd forint támogatás indult el.

 A kifizetéskor elsőbbséget élveznek a 
korábban beadott, hibátlan kérelmek, 
melyhez a gazdálkodási naplót is be-
nyújtották a termelők. A támogatások 
folyósítása decemberben kezdődött és 
várhatóan 2013. április 30-ig fejeződ-
nek be.

 December 12-től fizeti a Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 
a tejtermelők megemelt támogatását.  
A napokban megjelent rendelet módo-
sítás értelmében történelmi bázis jogo-
sultságonként az eddigi 4 forint helyett 
4,60 forint fizethető ki, ami összességé-
ben 1 100 millió forintos többlettámo-
gatást jelent 5 155 ügyfélnek.

 Felhívjuk a kérődző szerkezetátalakí-

tási programban részt vevő ügyfele-
ink figyelmét, hogy a képzési, illetve 
foglalkoztatási feltételek teljesítéséhez 
szükséges állategység meghatározá-
sát segítő alkalmazást indít az MVH. 
Kérődző szerkezetátalakítási program 
– állategység lekérdező alkalmazást 
indít az MVH. A húsmarha és a juh 
ágazatokban nyújtott kérődző szerke-
zetátalakítási nemzeti program Európai 
Mezőgazdasági Garancia Alapból fi-
nanszírozott különleges támogatásának 
igénybevételéhez kapcsolódó feltételek 
megállapításáról szóló 22/2012. (III. 
9.) VM rendelet értelmében 2013-tól 
kezdődően évente február 15-ig köteles 
nyilatkozni a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal által rendszeresített 
és honlapján közzétett nyomtatványon 
a személyi azonosításhoz szükséges ada-
tokon túl a megelőző naptári évre vál-
lalt kötelezettség teljesítéséről és annak 
módjáról.

 Ugyanezen jogszabály értelmében, aki 
a foglalkozatás nemzeti programot 
választotta, a referencia anyatehén-, 
hízottbika- és anyajuh állományt ala-
pul véve minden 80 állategysége után 
egy fő teljes munkaidőben történő fog-
lalkoztatását, vagy naptári évente 2080 
munkaóra elismert élőmunka ráfordí-
tás biztosítását vállalta, így a nyilatko-
zat kitöltéséhez segítséget nyújthat a 
lekérdező felület használata.

Cégnév Üzlet neve Kedvezmény
Bata Tüzép Kft. Bata Tüzép 2%

Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Boglár Élelmiszer Kft. Boglár Élelmiszer 2%

Csiszer Kft. Csiszer Kft. Műszaki bolt 2%

Eco-Lánc Kft. Non-Stop Csemege 3%

Esendel Kft. Kupica Italdiszkont 2%

Göndör János Göndör János 5–15%

Hajdú Forma Szociális Szövetkezet Digisprint Digitális Nyomda 5%

Hajdúker Kft. Nánási-Hajdú-ker Kft. 2–10%

Hajdúnánási Építő- és Szolgáltató Kft. Hajdúnánási Gyógyfürdő Árlista szerint

Hajdúnánási Építő- és Szolgáltató Kft. Temetkezés 10%

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. Hajdúnánási Gyermek - és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 5%

Hajdúnánás Város Önkormányzata – START munkaprogram START – Munka mintaprogram 20%

Horváth Kertészeti Árudák Kft.
Oázis Kertészet

3–20%
Horváth Virágüzlet

Ilyés és Társa Bt. Ilyés és Társa Bt. 5%

IMICA Termál Panzió Kft. Bocskai Étterem 5%

Kili-Keri Kereskedelmi Kft. Kili-Keri Vegyesüzlet 3%

Lac-Hús Kft.
Magyaros Étterem

5%
Lacikonyha

Nagy Katalin Kati Vendégház 10%

Nagy Miklós Temetkezési iroda 20%

Nábrádi József Szerszám Birodalom Üzletház 5–20%
(terméktől függő)

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.

Kéky Lajos Városi Művelődési Központ

10%
Tourinform Iroda
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Helyi Televízió

Nyak-Ép Kft.
Körös Sport 10%

Építőipar 2%

Olex-97 Kft. – 5%

Orosz János Kft.
Polgári ABC

10%
Menyecske ABC

Pál-Kovács Dezső
Bányász Üdülő és Étterem

10%
Gyöngyszem Sport és Szabadidőközpont

Pharma-Sano Bt.
Winkler Lajos Gyógyszertár

5%
Ezüst Kígyó Gyógyszertár

Reszegi Magdolna Katalin Róma ház 3 %

Sebestyén Alida Sebestyén Cukrászda 5%

Sebestyén László CBA - Házhelyi Bolt 2%

Tedej Zrt. Tedej Zrt. Vegyesboltja 5%

Tóth 3D Kft.

Szivárvány Virág- és Ajándéküzlet

10%Anikó Virágüzlet

Liliom Virágüzlet

Trendi Divat Trendi Divat 5%

Varga Margit Margaréta Panzió 20%

VELOÁK Kft.

Koffein Söröző

10%Falánka Grill Ételbár

Kultúr-Art Kávézó

Fél éves a 
Bocskai korona
Még éppen csak 
szűk fél éve, hogy 
a Bocskai korona, 
mint helyi fizető-
eszköz forgalomba 

került Hajdúnánáson. Sokan szurkol-
tak, hogy sikeres legyen, és persze voltak 
olyanok is, akik nem adtak volna érte 
egy „fabatkát” sem. Nos, szűk félév után 

elmondhatjuk, hogy egyre többen hasz-
nálják, főként az élelmiszerüzletekben, a 
városi fürdőben, de a gyógyszertárakban 
és más egyéb elfogadóhelyeken is. A kará-
csonyi bevásárlások előtt szívesen ajánljuk 
újra figyelmükbe az elfogadóhelyeket.

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy 
második nyereményjátékunk nyertese: 
Gulyás Csenge Éva, Magyar utcai lakos. 
Nyereményét a Tourinform Irodában ve-
het át, nyitvatartási időben.

Bocskai korona híradó

Fotó: Borbély Máté

 Amennyiben az ügyfél választott nem-
zeti programja képzés, akkor a képzé-
sen vagy képzéseken résztvevők számát 
úgy kell meghatározni, hogy a refe-
rencia anyatehén-, hízottbika-, illetve 
anyajuh állományt alapul véve minden 
megkezdett 300 állategysége után egy 
befejezett képzést kell teljesíteni.

 Az alkalmazást megnyitva, az ügyfél-
regisztrációs szám megadása után az 
MVH által megállapított állategységet 
adja eredményül a lekérdező felület. 
Jelenleg azon ügyfelek esetében szere-
pel az állategység, akik már rendelkez-
nek jogosultság kiosztásról szóló helyt 
adó, vagy részben helyt adó döntéssel. 
A lekérdező http://www.mvh.gov.hu/
portal/MVHPortal/default/mainmenu/

alkalmazasok/kerodzoprogram linken ér-
hető el (Forrás: www.mvh.gov.hu).

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet kívánunk 

minden kedves gazdálkodónknak! 
A jövőben is forduljanak 

bizalommal hozzánk!

Kerékgyártóné 
Mislovics Anita és Pogácsás Antal

ÚMVP tanácsadók


