
baj az összetartással. Persze sokat kell még 
dolgozni, hogy tényleg hatékony tudjon 
lenni a Korona, hiszen „elfogadóhely 
könnyen találtatik” mondta, de a város- 
lakóknak kell állandó mozgásban tartani 
a pénzt, hogy valóban haszna is legyen.

A délután legnagyobb eseménye két-
ségtelen az elfogadóhelyi szerződések 
aláírása és a Korona jegyzése volt. Az első 
ünnepélyes alkalommal 17 vállalkozás il-
letve egyéni vállalkozó írt alá szerződést 
és jegyzett jelentős mennyiségű Koronát, 
köztük Nyakas András mezőgazdasági 
vállalkozó, aki bár nem tud elfogadóhely 
lenni, mégis 2 millió Ft. értékben jegyzett 
Bocskai Koronát, dolgozóinak bérkiegé-
szítése céljából. Tudósításunk végén álljon 
itt azon vállalkozók névsora, akik elsőként 
írták alá az elfogadóhelyi szerződéséket.
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ForgalomBaN a Bocskai koroNa

alán nem túlzás, ha azt állítjuk, 
hogy 2012. július 22-én történel-
mi pillanatokat élt meg az a közel 

80 ember, akik jelen voltak a Bocskai Ko-
rona, a nánási helyi pénz hivatalos forga-
lomba helyezésének ünnepségén. 

A polgármesteri hivatal dísztermében 
helyi vállalkozók, neves gazdasági szak-
emberek, érdeklődők gyülekeztek e jeles 
vasárnapon, kora délután. 

Szólláth Tibor polgármester úr köszön-
tőjében emlékezett arra a néhány évvel ez-
előtti történésre, ahol először találkozott a 
helyi pénz fogalmával és Varga István ta-
nár úrral. Ünnepi beszédében meghatáro-
zó tényezőként említette a nagy fejedelem 
emlékét megőrző gondolat megvalósulá-
sát e pénz által, s ennek érzelmi jelentő-
ségét a mostani és az utánunk következő 
nemzedékekben. A gondolat megszületé-
sétől mára eljutott a város oda, hogy sok 
helyi vállalkozó megértette, elfogadta a 
Korona lényegét. Polgármester úr óvatos 
elégedettséggel kommentálta a nánási he-
lyi pénz rövid egy napos létét, mert bár a 
forgalmazás hivatalos része vasárnap zaj-
lott, szombaton a XX. Nánási Vásártéren 
már váltható és használható volt a Bocskai 
Korona.

A polgármesteri köszöntő után  
dr. Horváth Tibor a Bocskai Korona 
program vezetője tájékoztatta röviden a 
vendégeket a nánási helyi pénz létrejöt-
téről, arról a közel egy éves szakmai és 
marketing munkáról, amelynek eredmé-
nyeként kézzelfoghatóvá vált. Míg polgár-
mester úr elsősorban az érzelmi kötődés 

jelentőségéről beszélt, dr.Horváth Tibor a 
helyi gazdaságra gyakorolt jótékony hatá-
sáról, és munkahely teremtő-, és megőrző 
szerepét emelte ki. Ezután egy teljes soro-
zat Bocskai Koronát adott át bekeretezve 
polgármester úrnak, és visszaadta neki 
azt a Nánási Koronát – ez volt a jelképes 
elődje a Koronának – amelyet egy éve az 
Öhönfőző Fesztiválon kapott ajándékba, 
s amely számára meghatározó volt, hogy 
felvállalja a Korona megvalósításának gya-
korlati feladatát.

A meghívott vendégek között ott volt 
Varga István közgazdász is, a helyi pénz 
magyarországi apostola, a Magyar Adó-
fizetők Országos Szövetségének alelnöke, 
aki köszöntőjében örömének adott han-
got, hogy ebben a kis alföldi városkában 
megszületett a harmadik magyarországi 
helyi pénz. Szólt arról is, hogy a mostani 
zűrzavaros, globális világban egyre inkább 
felértékelődik a helyi pénzek szerepe. 

Szintén vendégeink sorában köszönt-
hettük a soproni Kékfrankot kibocsátó 
Ha-Mi-Összefogunk Európai Szövetkezet 
elnökét, Perkovátz Tamás urat. Köszön-
tőjében ő is meghatározó tényezőként 
említette az összefogást, a bizalmat, a 
lokálpatriotizmust, mert ezek azok az 
erők, amelyek eredményessé tudják tenni 
a helyi pénzeket. Elismeréssel szólt arról 
a sok szempontot és körülményt figye-
lembevevő előkészítő munkáról, amely 
megalapozta a Bocskai Korona forgalom-
ba helyezését. Megjegyezte, hogy abban a 
városban, ahol Bocskainak és Kossuthnak 
ilyen szép emlékműve áll, ott nem lehet 

Szólláth Tibor és dr.Horváth Tibor...

és az első aláíró: Puskásné Török Katalin

iii. sárkányhajó verseny 
„Nánási sárkányok” 

Vándorkupa

Július 22-én a Nánási vigasságok prog-
ramsorozat keretében a sporteseménye-
ké lett a főszerep. Az időjárás miatt sok 
versenyszámot lemondtak a rendezők. 
Nem maradt el viszont a sárkányhajó ver-
seny! A vizes sportok kedvelői azt szokták 
mondani, ha esik az eső: semmi baj, vizes 
sport. Végül is teljesen igazuk van! Ha 
evezel, úgyis vizes leszel.

Reggel a bizonytalan időjárás néhány 
csapatot elriasztott, de a többség megje-
lent a Tuskós horgásztavon, ami már ha-
gyományos helyszíne a hajdúnánási sár-
kányhajó versenyeknek. Bizony, ez már a 
harmadik!

A „Nánási Sárkányok” Vándorkupát első 
ízben írtuk ki, de jövőre ugyanitt, ugyan-
így (remélhetőleg több napsütéssel), fog-
juk megrendezni. A versenyt három kate-
góriában hirdettük meg az idén: gyermek, 
középiskolás és felnőtt. A középiskolások 
nem jelentkeztek, így a nálunk nyaraló 
lengyel középiskolásokat a felnőtt kategó-
riába soroltuk be.

Izgalmas párharc alakult ki a két cso-
portba sorolt csapatok között már a selej-
tezők során. A döntőbe a csoportok 1-2. 
helyezettjei jutottak, közöttük rendkívül 
szoros küzdelemben dőltek el a helyezé-
sek.

A felnőtt kategória végeredménye:
1. TMM Team (Tiszaújváros)
2. Hajcsacélig SC (Hajdúnánás)
3. NYAK-ÉP (Hajdúnánás)
A gyerekek versenyével a rendezők 

megvárták a déli napsütést, így ők már 
csak alulról lehettek vizesek. A városi 
kajakos gyerekek megmutatták, hogy bi-
zony már látszik a sok edzés eredménye. 
Együtt, csapatként, egyszerre evezve sze-
rezték meg az első két helyet. A más sport-
ágból kiránduló kézilabdások is nagyon 
ügyesen mozogtak a számukra túlságosan 
is nedves versenypályán.

A gyerek kategória végeredménye:
1. Turbó-Tűz (Hajdúnánás)
2. Alvó lángszóró (Hajdúnánás)
3. Handball Team (Hajdúnánás)
Mindkét kategóriában az első helyezett 

csapatok vándorserleget nyertek, melynek 
megvédésére 2013-ban lesz lehetőségük. 
Köszönjük a verseny megrendezését a 
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó 
Egyesület tagjainak.

Tóth Imre


