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Bocskai Korona híradó
Megalakult a Helyi Pénzek Szövetsége
Február 20-án megalakult a Helyi Pénzek
Szövetsége – közölte a
szervezet szerdai budapesti létrehozását követően az MTI-vel Varga István elnök.
Elmondta: a tömörülést a három már
működő rendszert irányító szervezetek
vezetői, – Perkovátz Tamás soproni Kékfrank, Leitold László Balatoni Korona és
Horváth Tibor Bocskai Korona –, hozták
létre. Az egyesület első nyilvános bemutatkozását március végi, soproni szakmai
rendezvényükön tervezik.
Varga István kiemelte: céljuk, hogy kicseréljék tapasztalataikat, segítsék a saját
és más utalványok biztonságos használatát, hatékonyságát, illetve a működési
szabályok kidolgozását. „Minden közösségnek jogában áll önmaga gyarapodását, boldogulását minden eszközzel előmozdítani a hagyományok megőrzése, a
szülőföldünk értékeinek megtartása mellett. Kultúránk fenntartása és gyarapítása
csakis erős gazdasági háttérrel lehetséges,
melynek egyik eszköze a közösséget is
építő saját fizetőeszköz. Az alkotók meggyőződése, hogy az együtt élők egymás
iránti bizalma komoly és növelhető tőke,
melyet a körükben használt fizetőeszköz
fokoz, növelve a saját áruk, szolgáltatások
iránti keresletet és a közösség összetartó
erejét. A Helyi Pénzek Szövetségének célja, hogy elősegítse a közösségek fizetőeszközeinek biztonságos bevezetését; sikeres
használatát; a jó gyakorlat terjesztését; az
újdonságból eredő félreértések csökkentését; az utalványok fedezetének közérdekű
körültekintő kezelését, és részt vegyen az
új fizetési módokat támogató szabályok
megalkotásában.” – áll a szervezet alapító
okiratában. (Részlet Magyar Hírlap online
2013. február 20.)

Sopronban tanácskozott a Helyi
Pénzek Szövetsége március 22-én.
A Helyi Pénzek Szövetsége alapítói és
hazánk prominens közgazdászai – többek
között Lóránt Károly mérnök-közgazdász és dr. Boross Imre közgazdász, volt
PHARE miniszter – március 22-én találkoztak a Nemzetgazdasági Minisztérium
volt államtitkárával a Magyar Nemzeti
Bank, jelenleg már a gazdaságstratégiáért
és tervezésért felelős igazgatójával, Csizmadia Norberttel. Csizmadia Norbert a
MNB igazgatója üdvözölte a szövetséget
és párbeszédet ajánlott. Javasolta: a közel
jövőben találkozni szeretne a szövetség
képviselőivel.
A papíralapú helyi fizetőeszközök kibocsátása csak az első lépés, a következő
az lehet, hogy például bankkártyán is
használható legyen a már létező soproni
Kékfrank, a Balatoni és a Bocskai Korona
vagy létrehozandó számos társuk. Ennek
példái már világszerte vannak, a terület hazai szabályozása azonban jelenleg
hiányzik – jelezte a témában rendezett
pénteki soproni fórumon az egy hónappal ezelőtt megalapított szövetség elnöke,
Varga István.
Varga István szerint a különféle helyi
szisztémák nem versenytársai egymásnak,
ha pedig megerősödnek ezek a hálózatok,
nagyon jelentős hatást gyakorolhatnak a
hazai pénzrendszerre.
A Helyi Pénzek Szövetsége március
22-i soproni bemutatkozásán intézmények, szervezetek és önkormányzatok
képviselői nyilvános aláírásukkal fejezték ki egyetértésüket és támogatásukat a
megalakult szövetség törekvéseivel és céljaival. A Bocskai Koronával kapcsolatos
sajtómegjelenések teljes terjedelmükben
megtekinthetők a www.bocskaikorona.hu
honlapon. (HNU)
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Lakossági fórum
2013. március 20-án a Városháza Dísztermében került sor arra a lakossági fórumra, amelynek témája a kiskörút –
Széchenyi-Ady-Bethlen G. utcák építése,
korszerűsítése volt.
A megjelent érdeklődőket Szólláth
Tibor polgármester úr köszöntötte. Bevezetőjében elmondta, hogy a munkálatok megkezdődtek és a tervek szerint
szeptemberre be is fejeződnek. Az építés,
kivitelezés költsége valamivel több, mint
250 millió forint, amelyből városunk
200 millió forintot pályázaton nyert
el. A bevezető gondolatok után Pinczés
Tibor, a D-TRANSZ Kft. műszaki igazgatója adott tájékoztatást a munkálatok
tervezett üteméről. Hangsúlyozta, hogy
a munkálatok során mindvégig biztosítva lesz a félpályás közúti közlekedés.
A munka kezdeteként 28 fát kell kivágniuk az építési területen, majd később
4000 négyzetméter füvesített terület
kerül kialakításra. A munkálatok a járdák felújításával folytatódnak, amelyek 2
m. szélesek lesznek. A járdaépítés során
érintett lakókkal 5 nappal előtte egyeztetnek az ott lakókkal (ki- és bejárás).
A járdaépítéssel párhuzamosan folyik
a közművek kiváltása, korszerűsítése.

Megújulnak az Ady utcai buszmegállók, megépülnek az új útszegélyek és
kialakítják magát az útfelületet, amely
minimum 6 m. széles lesz, de lesznek
olyan szakaszok, ahol 6,5–7 m. Közlekedési lámpákat építenek, amelyek segítik
a közlekedés rugalmasságát. A kivitelezők tervei szerint a munka látványos
befejezésére augusztusban kerülhet sor,
amikor is az út meg fogja kapni az aszfalt burkolatot. A felvetett kérdésekre
adott válaszokban elhangzott, hogy az
üzletek áruszállítása megoldható, a Széchenyi utca mindkét oldala járdás lesz és
a becsatlakoztatás is kivitelezésre kerül.
A Bethlen utcai csapadék- és belvíz elvezetése később oldható meg, mivel vízjogi
engedélyezést kell beszerezni, hogy ez a
gond is megoldódjon. Természetesen az
előforduló problémák esetén az Önkormányzat segíteni fog. Befejezésként arra
kérték a területen élőket, hogy az időközben felmerülő problémáikkal azonnal
keressék a Hivatalt, hogy időben segíteni
tudjanak. A fórum befejezése után mindenki betekintést nyerhetett a kivitelezési tervekbe, kérdéseket tehettek fel a
szakember, a kivitelező cég felé.
Gut István

Akiknek csak a fény számít:
Nánás Fotó Club (NFC)

Növekedjetek az ismeretben!
(2Péter 3,18)
A fenti üzenet jegyében találkoztak 2013.
március 17-én a Hajdúvidéki Református
Egyházmegye észak-keleti gyülekezeteinek
presbiterei kisköri alkalmon. Mintegy 10
gyülekezet 70 presbitere vett részt a találkozón, mely nem csak a testvéri találkozás, hanem a tanulás alkalma is volt.
A vasárnapi istentiszteleten Szabadi Árpád esperes szolgált Nehémiás 2. része
alapján. Igehirdetésében az újjáépítés és az
odaszánás fontosságát emelte ki. Szólláth
Tibor polgármester, presbiter Hajdúnánás
múltjáról és jelenéről tartott előadást. Szabóné Marth Éva igazgató asszony a helyi
református oktatás jelen helyzetéről tájékoztatott. Suszter Szabolcs (Hajdúhadház, iskolalelkész) Pál apostol életébe és
szolgálatába nyújtott betekintést. A közös
ebéd után Lovász Krisztián tiszteletes úr
(Hajdúsámson) tartott előadást a 2013.
szeptember 1-től induló hit-és erkölcstan
oktatás jelenlegi szervezési feladatairól.

Az induló 1. és 5. osztályosok számára
választható lesz a kötelező etikaoktatás
helyett, a felekezeti hit-és erkölcstan.
A hajdúsági református gyülekezetek is
részt vállalnak az induló hitoktatásban, lelkipásztorok és vallástanárok szolgálatával.
A kisköri alkalmat, a vendéglátó gyülekezet lelkipásztora, Gacsályi Gábor tiszteletes úr igei szolgálata zárta, melyben a reménység és a bátorítás üzenetét emelte ki
Isten Igéjének segítségével. A nyári újabb
találkozás reménységével vehettek búcsút
egymástól a presbiterek azzal a bizonyossággal, hogy jó az atyafiaknak közösségében növekedni hitben és ismeretben.
Kocsis Áron

Fotó: NFC

A címadó szlogen a januári érmihályfalvi
kiállítás óta él. A nánásiaknak viszont
most, márciusban mutatkozott be a 2012
őszén megalakult fotóklub 12 tagja. Idős
kollégájuk, a városban szaktekintélynek
számító Tar József méltató szavai mellett
a megnyitón Haranginé Simon Tímea is
föllépett. A fotósok szeretnék megmutatni a bennünket körülvevő környezet
sokszínűségét. A táj, a pici rovarok, madarak, állatok megmutatása ugyanolyan
minőségű lehet, mint egy modellfotó.
A fotózás életmód. Idő és figyelem a témára, odafordulás a legapróbb dolgokhoz is. A fotós gondolkodik, elképzel,

és előre szerkeszti képét. A klub tagjai
a fényképezést szeretnék népszerűsíteni,
ám céljuk az is, hogy szakmailag fejlődjenek. Ennek érdekében pl. olyan számítógépes programokat ismernek meg,
amivel a felvételek kiemelését, hangulatát javíthatják. A klub a szakmaiságon
kívül közösségépítő is, hiszen rendszeresen találkoznak személyesen vagy internetes közösségi oldalon, ahol megbeszélik találkozóikat, feladataikat. Mostani
kiállításuk április közepéig tekinthető
meg a városi galériában.
Nagy Ágnes

