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Bocskai Korona
Hajdúnánáson
2012-től
2011. december 16-án Hajdúnánás Város Képviselő- testülete 100% támogatás mellett
megszavazta a Bocskai Korona bevezetését.
Dr Horváth Tiborral, a
Hajdúnánási Holding Zrt.
Igazgatósági tagjával, a Bocskai Korona bevezetőjével
beszélgettünk.
Mit jelent az, hogy helyi
pénz?
A világban több, mint 5000 féle
érme, bankjegy, illetve számlapénz alapú helyi pénz működik,
aminek több mint a fele rendkívül sikeres. Ma Magyarországon
számtalan utalvány van forgalomban. Szolgáltatók, bevásárlóközpontok, üzlethálózatok és
boltok vezettek be ilyet. Vásárlási
utalványt szinte bárki kibocsáthat, de fizetésre csak a törvényes
fizetőeszközt kell mindenkinek
elfogadni. Ezen túl azonban bármilyen fizetési módban megállapodhatunk, a csereeszköz formája változhat megegyezés alapján a
felek között. A „helyi pénz” jogi
és adózási értelemben utalványnak minősül. A különbség az,
hogy az étkezési és más áruvásárlási utalványokkal ellentétben
nem csak egyszer használható
fel, hanem fizetések sorozatát lehet lebonyolítani vele. Ettől, válik
„helyi pénz”-zé.
Miért jó ez egy város közösségének?
Ma egy kisváros alapvető problémája a városból történő tőkekiáramlás, a helyi vállalkozók versenyhátránya. A helyzetre gyors
és egyszerű megoldás jelenleg
nincs, azonban helyi összefogással a fenti problémákat kezelni és

2012. január
javítani tudó megoldás létezik, a
vásárlási vagy kereskedelmi utalvány. A rendszer legfontosabb
célja, hogy a helyi fogyasztást
összekösse a helyi termeléssel, ily
módon biztosítsa a város gyorsabb fejlődését, negatív külső
hatásokkal szembeni ellenálló képességét.
A fentieken túl azonnal kézzel
fogható lesz a lakosságnak is, hiszen az elfogadó hálózat tagjai
tervezetten 5–15 %-os kedvezményt is adnak azoknak, akik
Bocskai Koronával fizetnek.
Vállalkozások érdekköre is jól kimutatható, mivel a helyben működő kereskedő, szolgáltató és
termelő vállalkozások, őstermelők vagy gazdák számára biztos
keresleti oldalt jelent, hiszen az
ezzel rendelkező vásárlók nem
tudják azt máshol elkölteni, csak
helyben. Mindez arra készteti a
lakosokat, hogy a helyben gyártott termékeket ill. helyi szolgáltatásokat vásárolják.
A helyi vállalkozások bevételének illetve számának növekedése,
amely a helyben jelentkező vásárlőerő növekedésével együtt jár, az
önkormányzat által beszedett helyi iparűzési adó bevételek emelkedését jelentheti. Végtelen a sor,
most csak a leginkább kézzel foghatókat emeltem ki.
Mire tudjuk költeni majd?
A Bocskai Korona olyan lesz,
mint az eddigi étkezési, ajándék,
internet, tűzifa utalványok. Alapvető különbség azonban, hogy
nem csak egyszer használható fel,
hanem fizetések sorozatát lehet
lebonyolítani minden elfogadóhelyen, korlátozás nélkül. Tehát
nem csak élelmiszer vagy ajándék
vásárlására, hanem gyakorlatilag
az elfogadó hálózattól függően
bármire felhasználható a paradicsomtól a távfűtésig, a fürdőbelépőtől a szántásig.

Milyen garanciái, biztonsági elemei lesznek a Bocskai
Koronának?
A teljes kibocsátott mennyiség
100% forint fedezettel fog rendelkezni a bankban, így teljesen
garantált a beváltása. A tervezésnél és a gyártásnál egyrészt törekedünk arra, hogy a Hajdúság
motívumai jelenjenek meg, erősítve ezzel a gyökereket, másrészt
pedig komoly védettségi elemeket építtettünk a Koronába. Valójában ugyanolyan hamisítás elleni
védelemmel látjuk el, mint amilyennel a jelenleg forgalomban
lévő utalványok rendelkeznek,
többek között dombornyomásos
ezüstfólia valamint vízjel is lesz
rajta.
Hány elfogadóhelyre számítanak?
Véleményem szerint mindenképpen érvényesülni fog a „tömeghatás” és meg fog jelenni a
közösségi összefogás. 2012 közepéig előreláthatóan a fürdő, a
távhő, a közétkeztetés, a kulturális rendezvények, 15-20 bolt, 1-2
étterem, fagyizó, az őstermelők
és a szolgáltatók 20-30%- a fog
csatlakozni a rendszerhez, ami
magával fogja vonzani a többieket is, ahogy tetten érhetővé válik
a gazdasági és közösségi hatás.
Hogyan juthatunk majd
hozzá a Bocskai Koronához?
Rendkívül meghatározó, hogy a
Hajdúnánási Holding Zrt. lesz
a kibocsátó. Az önkormányzat,
mint tulajdonos aktívan be fog
szállni a bevezetésbe, segélyekkel,
támogatásokkal, juttatásokkal.
Nagyon fontos lesz, hogy a vállalkozások is használják hasonló célra a Koronát. A turisztikai
központokat, a fürdőt, a Tourinform irodát is be kívánjuk vonni
a projektbe, így rajtuk keresztül a
környéken nyaralók is hozzájuthatnak. Gyakorlatilag bárki, aki
bemegy majd a bankba, vehet
szabadon Bocskai Koronát.

FELHÍVÁS
A Kéky Lajos Városi Művelődési Központ a Magyar Kultúra Napja tiszteletére első alkalommal hirdet Himnusz Éneklő Versenyt. A rendezvényre olyan, minimum 10 fős gyermek és ifjúsági, valamint felnőtt csoportok jelentkezését várjuk, akik vállalják, hogy nemzeti imádságunkat megtanulják együtt énekelni, valamint
az alábbi dalok közül egyet szintén előadnak. Kötelező ének tehát: a Himnusz.
Választható: Székely himnusz, Felvidéki himnusz, Boldog asszonyanyánk, Szent István köszöntő, 90. Zsoltár,
Cigány himnusz, Ez itt az én hazám (Máté Péter), Ezt a földet választottam (Republik), Ha én rózsa volnék
(Illés), A hit dala (Szörényi: Kőműves Kelemen), Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország.
A verseny időpontja: 2012. január 20. 14 óra. Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődési Központ.
Az eredményhirdetésre és díjátadásra a Magyar Kultúra Napján, 2012. január 22-én kerül sor.
Jelentkezni lehet 2012. január 12-ig a művelődési központban személyesen, vagy a ( 52/382-400 ) ( 70/3721494 ) telefonszámokon.

Mikor fizethetünk a saját
pénzünkkel Hajdúnánáson?
Terveink szerint 2012 közepén
vezetjük be, de pontos dátumot
még korai lenne mondani. Engedje meg, hogy megosszam a
Bocskai Korona mottóját, célját
az olvasókkal:
Ha összefogunk és szolidaritást vállalunk, létrehozva és
támogatva a közösségünk saját „pénzét”, - amely tartósan
a közösségen belül tartja a
fogyasztást- garantálva a helyi vállalkozások és az önkormányzat erősödését, - ezzel
a munkahelyek megtartását
- a közösség gyarapodását teremtjük meg.

Kéki István és Kéki Istvánné (Kéki Katalin) Hn. Toldi
u. 25 sz. alatti lakosok nemrég ünnepelték 50. házassági
évfordulójukat.
Ez alkalomból kíván nekik
jó egészséget szerető családjuk.

Felhívás
Az utókor számára össze kívánjuk gyűjteni a helyi zsidóság 1944
tavaszi-nyári gettósításának és elhurcolásának történetét, az ezzel
kapcsolatos emlékeket.
Kérjük mindazokat, akiknek vannak közvetlen emlékeik vagy szülőktől, nagyszülőktől származó elbeszélések, jelezzék a Móricz Pál
Városi Könyvtárban a 381-941-es telefonon vagy személyesen az
intézményben.
A visszaemlékezéseket várjuk lejegyezve, de elbeszélés, visszaemlékezés alapján mi magunk is szívesen megörökítjük a történeteket.

A Kéky Lajos
Városi Művelődési
Központ
programajánlója
Január 20. (péntek)
A Himnusz Éneklő Verseny városi döntője.
Január 21. ( szombat ) 19.00
óra
Lente Lajos Nótaklub nótaestje.
Január 22. ( vasárnap ) 17.00
óra
A Magyar Kultúra Napja.
Az ünnepségre a művelődési
központ színháztermében kerül
sor.
A fellépők között lesz főtiszteletű Dr. Hegedűs Lóránt püspök
úr, „Hajdúnánás Város Díszpolgára” és Hegedűs Zsuzsanna
énekművész.
Ezen az alkalmon kerül sor a
Himnusz Éneklő Verseny díjátadójára.
Január 26. (csütörtök) 19.00
óra
Legenda
A NaNá Színház
ősbemutatója
A Legenda (Igézés) – táncos
álomjáték – Marth P. Ildikó
rendezésében .
A belépődíj 800Ft.
Január 27 ( péntek )
A Holokauszt Nemzetközi
Emléknapja
Reggel 8 órakor félárbocra engedik a város zászlaját, majd 17.30
–kor az Mártírok utcai áldozatok
emléktáblájánál gyertyagyújtással
emlékezünk az áldozatokra.
Január 28. ( szombat )
Ezen a napon kerül megrendezésre a Nánási Focisuli bál. A
zenét Toronyai Csaba szolgáltatja. Az esti tombola fődíja pedig
a Füzesgyarmati Termál Hotel
Gara Gyógy- és Wellness Szállodában eltölthető 2 személyes

hosszú hétvége.
Az est sztárvendége az X-Faktor
szereplője.
Belépődíj: 5000 Ft.
Január 29. (vasárnap)
15 órától a „Ma vagyon” néprajzi vetélkedő – játszóház és
táncház várja az érdeklődőket. A
zenét a Csűrdöngölő Népzenei Együttes szolgáltatja, az est
házigazdája pedig Bistey Attila
néptáncos-vőfély lesz. A belépés
díjtalan!
Február 1. (szerda)
A Móricz Zsigmond Színház
és a Burattino Bábszínház
közös előadásában láthatjuk a
Hókirálynő című színész- és
bábelőadást. A délelőtt 10.30
órakor kezdődő előadásra a jegyek 400Ft –ba fognak kerülni.
Február 3 (péntek) 19.00 óra
Amatőr zenekarok, tehetségkutató bemutatkozása. Várják a
jelentkezését azoknak az amatőr
zenekaroknak és formációknak,
akik szeretnek fellépni a közönség előtt. A bemutatkozás zárásaként sor kerül a Különkiadás
nevű zenekar lemezbemutató
koncertjére. A belépés díjtalan.
Február 4. (szombat)
A Mevadhal Kft. által képviselt
Hajdúnánási Földtulajdonosok Közössége és Hajdúnánási Természetbarát Vadásztársaság bálja kerül megrendezésre.
Február 10. (péntek)
17 óra A Hajdúnánási Nyugdíjas
Klub farsangja.
Február 11.(szombat)
19 órától 23 óráig Nosztalgia
és Ismerkedési Est. A zenét az
OKÉ Party Zenekar, valamint
Tóth Lackó és Csiki László szolgáltatja. A belépődíj 500Ft.
Február 15. (szerda)
17 –től 18 óráig kerül sor a
Gyűjtők Cseredélutánjára. Szeretettel várjuk a gyűjtőket.

