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Bocskai Korona Híradó
Még szűk egy hónap telt el a Bocskai Korona forgalomba kerülése óta, és örömmel jelenthetjük, hogy egyre többen használják, főleg a nagyobb rendezvényeken. Az alábbiakban közöljük azon szerződött elfogadóhelyek listáját, akiknél már lehet Bocskai Koronával fizetni. Értelemszerűen a vállalkozások
neve mellette a termékek, szolgáltatások és a vállalkozó által nyújtott kedvezmény mértéke található. Tájékoztatásul közöljük, hogy ebben a listában
ugyan még nem szerepel, de a piacon a Start-munkaprogram kertészeti termékeiből 20%-os kedvezményt kaphatnak azok, akik Bocskai Koronával
fizetnek. Keressék a fenti elfogadóhelyi matricával megjelölt üzleteket és piaci árusítóhelyeket! Kérjük, kísérjék figyelemmel a Bocskai Korona Híradót,
mert lapunkban havonta közöljük az aktuális elfogadóhelyek listáját és a legújabb Koronával kapcsolatos híreket.
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Szerződött Bocskai Korona elfogadóhelyek
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Hajdúnánási Gyermek
és Közétkeztetési Nonprofit Kft.

Felnőtt étkeztetés,
Lacikonyha a Gyógyfürdőben

5

Hajdú Forma Szociális Szövetkezet

Sebestyén Teázó

5

Nánás Pro Cultura
Nonprofit Kft.

Kéky Lajos Városi Művelődési Központ,
Tourinform Iroda

5

Horváth Kertészeti Árudák

Oázis Kertészet, Horváth Virágüzlet

3

Olex-97 Kft.

Olex-97 Kft. (asztalosipar)

5

Kili-Keri Kereskedelmi Kft.

Kili-Keri Kereskedelmi Kft.

2

Hajdúnánási Építő
és Szolgáltató Kft.

Hajdúnánási Gyógyfürdő

árlista szerint

Tóth 3D Kft.

Liliom Virágüzlet, Anikó Virágüzlet,
Szivárvány Virág- és Ajándéküzlet

10

IMICA Termál Panzió Kft.

Bocskai Étterem és Söröző

5

Nagy Miklós egyéni
temetkezési vállalkozó

Temetkezési Iroda

20

Tedej Zrt.

Tedej Zrt. Vegyesboltja
(gyümölcsökre, natúr levekre)

5

Pharma-Sano Bt.

Winkler Lajos Gyógyszertár,
Ezüst Kígyó Gyógyszertár

5

Eco-Lánc Kft.

Non-Stop Csemege

3

Hajdúker Kft.

Hajdúker Fürdőszoba Szaküzlet,
Megújuló Energia

2–10

Pál-Kovács Dezső
egyéni vállalkozó

Gyöngyszem Kisvendéglő és Szabadidőközpont,
Bányász Üdülő és Étterem

5

Trendi Divat

Trendi Divat

5

VELOÁK Kft.

Koffein Söröző, Falánka Grill Ételbár,
Kultúr-Art Kávézó

10

Nábrádi József egyéni vállalkozó

Szerszám Birodalom Üzletház

5–20

Lac-Hús Kft.

Magyaros Étterem, Lacikonyha

5

Esendel Kft.

Kupica Italdiszkont

2

Nyak-Ép Kft.

Nyak-Ép Kft. (építőanyagok)

2

Nagy Katalin egyéni vállalkozó

Kati Vendégház

10

A Hajdúnánási Kereskedelmi Közösségi sportnap
és Iparkamara életéből
A szervezet életében a közeljövőben közgyűlésre és tisztújító választásra kerül sor.
A helyi kamara elnökét, Török Istvánt
kerestük meg, hogy néhány gondolat
erejéig beszéljünk a szervezet múltjáról és
jelenéről.
Mikor és miért jött létre Hajdúnánáson
a Kereskedelmi és Iparkamara?
‒ 1998 óta vagyok a Hajdúnánáson
működő Kereskedelmi és Iparkamara területi elnöke, az önkéntes kamarai tagság
bevezetése óta. Megjegyezni kívánom,
hogy, az utóbbi két cikluson keresztül a
helyi tennivalók mellett betöltöm a Hajdú-Bihar Megyei Vidéki Kamara alelnöki
posztját is. Megalakulásunk óta fő célunk
az, hogy összegyűjtsük a helyi vállalkozók
gondjait, problémáit és azokat továbbítsuk felsőbb szerveink felé. Büszkék lehetünk arra, hogy a mindenkori kormányzatunknak tárgyalóképes partnerei lehettünk. Szervezetünk nagy figyelmet fordít
arra, hogy a jövő nemzedéke megfelelő
oktatásban és főleg szakképzésben részesülhessen. Működő tagozataink: szolgáltatás, kézművesség, ipar, kereskedelem és
nagyvállalkozás.
Milyen feltételei vannak a kamarai tag
ságnak, és milyen anyagi hozzájárulással
járnak ezek?
‒ A tévhittel ellentétben nincs kötelező
kamarai tagság. A szervezet az önkéntesség alapján épül fel. A tagságot vállalók
alapdíjat, (12 000 Ft/év) és a nettó árbevételük után bizonyos ezreléket fizetnek.
Ez évben került bevezetésre minden vállalkozás részére, egy 5000 Ft-os regisztrációs díj, melyet az önkéntes kamarai
tagok, az alapdíjukból leírhatnak.
A tisztújítás közeledtével milyen sikerek
ről szólhatunk?
‒ Hajdúnánáson színvonalas területi iroda működik. Az irodát napjában

többször keresik fel azok a vállalkozók,
akik segítséget, felvilágosítást, támogatást
várnak. Sikeresnek mondhatjuk az évenként megrendezésre kerülő előadásokat,
amelyek tájékoztatást adnak a változó jogszabályokról. Sok ügyet tudunk helyben
elintézni, nem kell Debrecenbe utazni.
Köz megelégedettséget eredményező rendezvények, bemutatók színesítik a mindennapjainkat.
A kamara jövőjét illetően milyen elképze
lésekről szólhatunk?
‒ A szervezetnek több hatósági bizonyítványt kellene kapnia. Ne csak tanácskozási, hanem szavazati joga is legyen egyegy fontos kérdésben. A regisztráció által
vállalkozói nyilvántartást kell bevezetni,
hogy a vállalkozók szakterületekként váljanak menedzselhetőkké. Nagyon fontos,
hogy a tájékoztatás mindenkor naprakész
legyen.
Mit mondhatunk el a tisztújításról?
‒ A választásokra való felkészülés területünkön jónak mondható. Szeretnénk
minden vállalkozót aktív közreműködésre kérni. A tisztújítás folyamán minden
regisztrált vállalkozónak joga, és lehetősége van minden tisztségre jelöltet állítani,
függetlenül attól, hogy kamarai tag-e.
Mindenkitől várjuk a jelöltekre való
javaslatokat. Saját személyemről szeretném elmondani, hogy a területi kamarai
elnökséget át szeretném adni, egy olyan
vezető részére, akivel évek óta együtt
dolgoztunk, és én bízom benne, hogy
mindenki megelégedésére fogja végezni
munkáját. Természetesen én, a magam
tudásával és tapasztalataimmal minden
támogatást megadok, és fokozatosan szeretnék visszavonulni a hasonló közéleti
munkáimból is.
Gut István

A Nánási Vigasságok egyhetes rendezvénysorozatában kiemelkedő szerepet
szántak a szervezők a több helyszínre
tervezett, változatos, egész napos szabadidős programnak. Sajnos az időjárás
– csakúgy, mint tavaly – ismét beleszólt a szervezők dolgába. Esős, szeles,
hűvös reggel köszönt Hajdúnánásra
július 22-én, több rendezvényt el is kellett halasztani a nagy szél és eső miatt.
Akik maradtak, azok viszont nagyon jól

érezték magukat a felnőtt kispályás foci
meccseken, a korosztályos futóversenyen
csakúgy, mint a sárkányhajó versenyen.
Kétségtelen, hogy a „tojáslabda” bevetése sem maradt hatástalan. A „kicsi rakás,
nagyot kíván” játék, azaz az amerikai
futball bemutató egy kis Amerikát varázsolt a nánási focipálya zöld gyepére.
Igen nagy volt a siker, főként hogy a végén a nézők is kipróbálhatták magukat.
Fotók: Fűz László

Nyugdíjas tűzoltók
A hajdúnánási volt állami, majd önkormányzati hivatásos tűzoltók nyugdíjasainak egy csoportja családtagjaikkal
együtt, önköltségen, zenés nyugdíjas
találkozót szervezett 2012. július 21-én.
Ezúttal is megköszönik Ménfői Zoltán

és családjának, hogy a Tuskós horgásztónál területet biztosított, segítve ezzel a
színvonalas program megvalósulását.
A szervezők nevében:

Csengeri Imre

