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Bocskai Korona Híradó
Budapesti bemutatkozó
a Corvinus Egyetemen
Az Európai Bizottság
támogatásával megvalósuló Kutatók Éjszakája Európa-szerte
hetedik
esztendeje
megszervezésre kerülő népszerű tudományos fesztivál, elsősorban a pályaválasztás előtt álló fiatalokat szólítja meg.
Szeptember 28-án, az idei Kutatók
Éjszakáján ismét kicsik és nagyok személyesen találkozhattak a kutatókkal,
kipróbálhatták eszközeiket, találmányaikat, megismerhették a munkájukat
előadások, vetélkedők, kiállítások és
tudományos-szórakoztató programok
keretében.
E népszerű, tudományos program keretében kapott meghívást a Budapesti
Corvinus Egyetemre a Bocskai Korona
menedzsmentje, amelyet dr. Horváth Tibor
programigazgató képviselt, hogy a soproni Kékfrank és a Balatoni Korona mellett
tájékoztasson a hajdúnánási helyi pénzről,
a Bocskai Koronáról. Bánfi Tamás a BCE
tanára Az alternatív, lokális fizetési formák
címmel tartott referátumot, majd Varga
István a Magyar Nemzeti Bank Felügyelői
Bizottságának tagja korreferátuma következett e témában. A kérdések és válaszok
után a már működő három helyi fizető

eszköz bemutatására került sor – soproni
Kékfrankról Perkovátz Tamás, a Balatoni
Koronáról Leitold László és a mi Bocskai
Koronánkról dr. Horváth Tibor beszélt. A
szakmai információk mellett mindhárom
beszámoló igyekezett bemutatni azt a természeti-társadalmi környezetet, amelyben
azok az emberek élnek, dolgoznak, akik
felhasználók és elfogadóhelyek.
Nagyon érdekes volt, hiszen a három
helyi pénz rendszere három különböző modellben dolgozik. A Kékfrank 2 éves életében jelentős sikereket ért el, hiszen ma már
több 100 hazai mellett közel 30 osztrák
elfogadóhely is beszállt a körbe. Balatoni
Korona az elfogadóhelyek számára helyezte
eddig a hangsúlyt és most indítja a forgalom növelését Hajdúnánás párhuzamosan
haladt a kibocsátással és az elfogadó helyek
bővítésével.
A már három működő szervezet mellett Paulheim Vilmos Ráckeve és környéke
csatlakozási szándékát jelezte, bár ők még
nagyon az elején tartanak.
Az est folyamán az is kiderült, hogy 20
feletti azon települések száma, akik erre az
útra szeretnének lépni.
A három szervezet elhatározta, hogy közösen megy tovább, amely együttműködés
alapjait Hajdúnánáson 2012. 10. 27-én egy
konferencia keretében teszik le, és tervezetten decemberben jelentik be a nyilvánosság
előtt az együttműködés formáját és céljait.

Szerződött Bocskai Korona elfogadóhelyek
(2012. szeptember 13. – október 1.)

A Hajdúnánási Újság 2012. szeptember 20-ai számában megjelent „Szerződött Bocskai
Korona elfogadóhelyek” az alábbi partnerekkel, üzletekkel bővültek:
Cégnév

Kedvezmény

Elfogadóhely címe

Profil/terület

Nyak-Ép Kft. Körös Sport

4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 2.

Sportruházat és
eszközök

Göndör János Göndör János

4080 Hajdúnánás,
Táncsics Mihály u. 25.

Tv, rádió,
hangtechnika,
5-15%
egyéb elektronika

4080 Hajdúnánás,
Nikodemusz I. u. 1.

Használt
ruházat
és kiegészítők

Reszegi
Magdolna
Katalin
Tedej Zrt.
Horváth
Kertészeti
Árudák Kft.

Üzlet neve

Róma ház

10%

3%

Mire?
Az üzlet teljes árukészletére,
kivéve az aktuális akciókat!
Eszközjavítás
Az akciós termékek
kivételével mindenre.

Tedej Zrt. Vegyesboltja 4085 Hajdúnánás, Tedej Fő út 9. Élelmiszer üzlet
5% Naturlevekre és gyümölcsökre
Az előző számban megjelent elfogadóhelyi lista apró módosításai, javításai:
4080 Hajdúnánás,
Oázis Kertészet
A kedvezmény mértéke
Szabadság u. 50.
Kertészet
3-20%
terméktől függően változik!
Horváth Virágüzlet
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 3.
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Ismét Bocskai Korona
nyereményjáték!
Töltse ki helyesen a nyereményszelvényt, juttassa el 2012. november 14-ig a Hajdúnánási Újság szerkesztőségének irodájába (Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.) és nyerje
meg értékes Bocskai Koronás nyereménytárgyaink egyikét. Minden helyesen kitöltött
és leadott szelvény részt vesz a 2012. december 12-ei fődíj sorsoláson, ahol a főnyeremény egy teljes címletsor 38 500 Bocskai Korona értékben.

