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Bocskai Korona híradó
„Többen, többen vagyunk” Alakulóban a helyi pénzek szövetsége
Október utolsó vasárnapján városunk adott otthon
annak a szűkkörű tanácskozásnak, amelyen a soproni Kékfrankot, a Balatoni
Koronát és a Bocskai Koronát működtető szervezetek
képviselői fektették le egy, a közeljövőben megalakítandó helyi pénzek
szövetségének alapelveit, működésének irányvonalát.
Amikor ez év július 22-én hivatalosan
forgalomba került a Bocskai Korona, már
megszületett a gondolat: szükséges egy
szövetség megalakítása, hiszen többen,
többen vagyunk. E gondolat továbbvitelére került sor október 28-án, amikor a
gyakorlati megvalósításról tanácskoztak
a három helyi fizetőeszköz képviselői.
A meghívott vendégek sorában ott volt
Varga István közgazdász is, aki közismerten a helyi pénzek elkötelezettje. A neves
szakember többek között elmondta, ez
a szövetség elsőrenden az összetartozás
erősítését hivatott szolgálni. Ha már nyilvánvalóvá vált ez a gondolat, megértik az
adott település, térség polgárai, hogy ezáltal csak erősödhet a közösség, és akkor
egyre kevésbé lesz kiszolgáltatott a labilis
gazdasági-politikai viszonyoknak. A helyi
pénzek szerepével, közösségépítő küldetésükkel ismerkedniük kell az embereknek,
mondta, hiszen az elmúlt több mint két
évtized e téren is nagy hiányosságokat hagyott maga után.
A szövetség szükségességét hangsúlyoz-

ták a résztvevő szakemberek,
arra az alap igazságra hivatkozva, hogy többen, többen
vagyunk, eredményesebben
tudunk működni, egységes
álláspontot tudunk képviselni
vitatott esetekben. Igaz, hogy
még csak három a helyi pénzek száma, de
egyre több település, térség gondolkodik
bevezetésén. Már csak ezért is szükséges a
szövetség, hiszen a „kiszenvedett” tapasztalatokat meg tudják osztani a most indulókkal. A három helyi fizetőeszköz másmás konstrukcióban működik, a soproni
Kék Frank már határon túl is létesített
elfogadóhelyeket, az egykori őrvidéken.
A Balatoni Korona viszonylag nagy területen forgalmaz, amely egyben előny is, de
sokkal több feladatot ró a működtetőre.
A mi Bocskai Koronánk éppen csak,
hogy kinőtt az újszülött korból, az elfogadóhelyek száma, a forgalmazott korona
mennyisége biztató, de továbbra is sok
még a tennivaló, mondta dr. Horváth
Tibor. Az elfogadóhelyek mellett együttműködő partnerekre is nagy szükség van,
olyanokra, akik valamilyen formában
juttatásként adják a Bocskai koronát. Ebben Hajdúnánás Város Önkormányzata
oroszlánrészt vállalt, de több vállalkozó is
csatlakozott partnerként.
A tanácskozás során meghatározták a
szövetség küldetését és célját. Megfogalmazásra kerültek a rövid és középtávú feladatok, s várhatóan még ebben az évben
nyilvánosságra lép.

Nyereményjáték!

Új helyen a Hajdúnánási Televízió

itt vagyunk egy lépésre a színházteremtől.
Nem kell órákig pakolni, szerelni egy-egy
előadás, vagy műsor felvételére. Úgy lett
kialakítva, és vezetékelve a rendszer, hogy
egyszerre két helyszínen is tudunk akár
élő adást is közvetíteni. Mindenképpen
nagy előrelépés ez a tévénk életében. Idén
nyertünk egy pályázaton a Média Hatóságnál egy kamerát és egy vágó berendezést melyre már égető szükségünk volt.
A modernkor szükségleteit kielégítve
ezek már nem szalagra, hanem kártyára

No azért nem messzire, csak a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ felső
szintjére, a volt zeneiskola helyére. Sürgés-forgás, rakodó munkások zaja verte
fel a napokban az amúgy sem csendes
művelődési házunkat. Költözik a Nánási
tévé. 1995-ben mikor még az első adást
sugározták városunkban, az egész technika, a felszerelés elfért egy öreg Ladában.
Ma már több napig tartott az új helyszínre való átbútorozás, nem beszélve a gyönyörű stúdió berendezéséről, az irodák,
a vágószobák kialakításáról. Mindezt Pál
Kovács Krisztiántól tudom meg, aki szinte a kezdetektől oszlopos tagja a stábnak.
– Bizony sok víz lefolyt még a Keletin
is, mióta az első adásokat magánlakásoknál, vagy a könyvtárban szerkesztettük –
kezdi a beszélgetést Krisztián. Nagy öröm
volt számunkra, mikor a MODE 3H-tól

A képen az idei békéscsabai Kolbász Fesztiválon sikeresen szereplő nánási csapat,
akik Külön-díjat nyertek a tájjellegű kolbásszal. Elmúlt lapszámunkból sajnos hely hiánya
miatt kimaradt a csapatról készült fotó, most pótoljuk. (Szerk.)

Folytatjuk nyereményjátékunkat, a kérdések változatlanul ugyanazok, mint előzőleg.
A megfejtéseket kérjük legkésőbb november 30-ig eljuttatni a Tourinform Irodába,
Köztársaság tér 6. sz. A fődíj sorsolásának pontos időpontjáról következő lapszámunkban tájékoztatunk.
Előző játékunk nyertese: Tatár Istvánné, Hajdúnánás, Béke u. 52. szám alatti lakos!
Gratulálunk, nyereményét átveheti a Tourinform Irodában.

megkaptunk két kis irodát, a Bartók Béla
körúton. Egy falra akasztott fehér lepedő
előtt csináltuk a riportokat. 2000-ben
nagy kiugrás volt mikor megkaptuk a
pártház felső szintjén az irodákat, melyeket folyamatosan tudtunk bővíteni. Térben viszont nem tudtunk bővülni, s így
korlátozva voltak a stúdióbeszélgetések
– nem tudtunk, csak két-három embert
behívni. Az új helyszínünk viszont sok
problémát megold és rengeteg új lehetőséget, nyújt. Lényegesen nagyobb lett a
stúdiónk, ahol gyakorlatilag 3 beszélgető
helyszínt is ki tudunk alakítani, anélkül
hogy át kellene pakolnunk a kamerákat,
díszleteket. Van külön szerkesztőségi,
és külön vágószobánk, amire már régen
vágytunk. Van archívumos helyiség, ahol
tárolhatjuk az 1995 óta elkészült anyagokat, kazettákat, CD-ket. Nagy előny, hogy

rögzítenek. Fejlődik a technika, s az új,
tágasabb, szebb, kényelmesebb helyszínen remélem mi is, tökéletesedünk, hogy
a hajdúnánási nézőket kedvükre valóan
szórakoztassuk és informáljuk városunk
életéről.
Az új címünk, ahová a nézői leveleket
és megkereséseiket várjuk:
 Hajdúnánási Televízió, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
 Telefonszámunk: 06/70 375 6653.
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