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Gyermeknap és
Guinness rekord
Hajdúnánáson
Városunkban a május 26-án megrendezett
Gyermeknapon egy igazi Guinness rekord
kísérlettel várták az érdeklődőket.
A cél az volt, hogy a híres alföldi pásztorételből, – melyet slambuc, illetve öhön néven
is ismernek – 2000 adagot (1 adag 25 dkg)
készítsenek el egyetlen, 900 literes edényben.
A Fürdő út kemping előtti területen készülő grandiózus slambuchoz 100 kg száraztésztát, 225 kg burgonyát, 60 kg szalonnát,
25 kg hagymát, 10 kg lecsót, 5 kg paprikát,
3 kg sót, 10 kg zsírt és 180 liter vizet használtak fel. A forgatását hosszú, falapátokkal
oldották meg.
A főzésben részt vettek: idős és ifjabb Hódos Antal, Gál Miklós, valamint a Magyar
Szikvízkészítők Jedlik Ányos Lovagrendjének
tagjai, akik ezen felül egy 230 literes üveg-
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pohárban készült, jégbe hűtött málnalével
várták a szomjazókat.
A délelőtt 9 órakor kezdődő főzés folyamatát Sebestyén István, a Guinness rekordok
magyarországi hitelesítője felügyelte.
Gál Lajos a rekordkísérlet főszakácsa, lapunknak elmondta, hogy mivel ilyen hatalmas adagot még sosem készítettek, ezért a
főzés folyamata különleges odafigyelést igényelt. Elmondta, hogy a főzés a lehető legkomolyabb szabályok szerint zajlott. Sebestyén
István a főzés egész folyamatát felügyelte és
egy kanál sót, egy liter vizet is csak úgy lehetett hozzáadni, ha ő előtte jóváhagyta.
Amíg a világrekord a kondérban rotyogott, a szervezők sokszínű gyereknapi programokkal várták az érdeklődőket, úgy mint
a Sárkányhajó Verseny, mászó fal, kötélhúzó
verseny, utcarajz és sok más elfoglaltság.
Ahogy az illatok már előre elárulták a
slambuc délután egy óra előtt készült el. Az
ünnepélyes bejelentés után megkezdődött
a kóstoló. Bár sokan tartottak tőle, hogy a
„nagy adag miatt elvész az íze”, kellemesen
csalódtak, mert „krumplis tészta” helyett
igazi magyar különlegességet kóstolhattak.
Többen meg is jegyezték, hogy „mintha csak
otthoni kisbográcsban készült volna.” Azt hiszem ez a vélemény – a készítőkre nézve – nagyobb dicsőség bármilyen nagydíjnál.
A Nemzetközi Guinness Rekord Bizottság
2 hónap múlva dönt a rekord ügyben, de
minden esély meg van arra, hogy a Sebestyén
István által dokumentált étel – amely minden
eddigi magyar rekordot megdöntött, – hamarosan világrekorddá váljon.
Szabó Endre
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BOCSKAI KORONA – KÉZZELFOGHATÓ KEDVEZMÉNY

M

ottó: „Két ember vándorol a sivatagban. Az egyiknek kenyere
van a másiknak vize. Akinek
kenyere van, a fele kenyerét eladja a másiknak. Akinek vize van, fele vizét eladja
a kenyeres embernek. Mindketten hazatértek és életben maradtak. Mindkettőnek ugyanannyi pénze maradt, mint
előtte!”
Ez a példa nagyon jól kifejezi azt az
élethelyzetet, ami egyre több közösséget késztet arra, hogy valamilyen módon, Münchausen-báró
módjára saját hajuknál
fogva húzzák ki magukat az egyre nehezülő,
ellehetetlenülő globális gazdasági-pénzügyi
válságból. Erre világszerte egy jó megoldásnak tűnik az ún. helyi
pénzek bevezetése. A
már működő Soproni
Kékfrank és a Balatoni Korona mellett július 21-én Hajdúnánáson is fizetőeszközzé válik a helyi pénz, a Bocskai Korona. A Korona használatával
kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról
is kérdeztük dr. Horváth Tibort, a
Korona kibocsátásával és forgalmazásával megbízott Hajdúnánási Holding
Zrt. igazgatósági tagját.
Miért éppen a Holding vállalkozott
arra, – karöltve az önkormányzattal,
hogy megpróbálkoznak egy helyi
pénz kibocsátásával?
■ Több praktikus oka is volt annak,
hogy a képviselő testület a Holding mellett tette le a voksát.
Adott, egy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő vállalkozás, amely
tiszta átlátható és ellenőrzött módon
működik. Az átláthatóság mellett, fontos
tényező volt az is hogy így nem kellett
létrehozni egy újabb szervezetet, apparátust és infrastruktúrát, tehát költséghatékonyan indulhatott a bevezetés. Nem
hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a
Holding tagjaként hivatalosan is a város
nevében indulhattam el a helyi pénzünk
megteremtésének útján.
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 megállapod-

hatunk, a csereeszköz formája változhat
megegyezés alapján a felek között
Sokan vélekednek úgy, mit kezd egy
ilyen kis település saját „árkain belül”
a saját pénzével?
■ Ma egy kisvárosnak alapvető problémája, a városból történő tőkekiáramlás,
a helyi vállalkozók versenyhátránya, a
folyamatosan lassuló pénzáram ezzel
együtt a munkanélküliség fokozódása.
Mit tehet egy vidéki kisváros, ha nincs
elég pénze, de boldogulni fejlődni akar?

Egy dolgot – ami lassan kiveszni látszik az életünkből – azt, hogy a tagjai
megbíznak egymásban és elindulnak az
öngondoskodás útján, azaz helyi összefogással létrehozzák a fenti problémákat kezelni és javítani tudó kereskedelmi, vagy
vásárlási utalványt, azaz a „helyi pénzt”.
A város lakosságszáma az ide látogató
fürdővendégekkel, turistákkal elegendő,
ahhoz hogy elinduljunk a bevezetéssel,
hiszen itt már keletkezik akkora készpénzforgalom, ami kézzel fogható eredményeket hozhat. Fontos újra megemlíteni az összefogást, a város lakóinak kell
megállapodniuk a helyi pénz használatában, mellé kell állniuk, a Holdingnak
pedig megteremti ennek a hátterét, létrehoz egy biztonságos és a maga nemében
egyedülálló saját csereeszközt, ami csak
a városé.
Hogyan lesz ennek a pénznek fedezete?
■ A Bocskai Korona fedezete 100% forint, amely elhelyezésre kerül egy elkülönített bankszámlán. Ezen túl a Holding
egész vagyona is ott áll, amely többszöröse a kibocsátásra kerülő Bocskai Koronának. Mondhatjuk, hogy tízszeresen
fedezett a Korona. Ez nagyon fontos és
elsődleges dolog, hiszen csak így hihetnek benne a felhasználók.
Miért éri meg az egyszerű nánási
embernek Koronát venni?
■ A helyi pénz rendszerének célja és
szerepe, hogy a helyi fogyasztást összekösse a helyi termeléssel, arra ösztönöz-

zön mindenkit, hogy helyben költsön.
Ha az emberek használják a Koronát és
akarnak vele fizetni, akkor az elfogadóhelyek is erősödnek, illetve meg fogják
keresni a módját, hogy helyben költsék
el a megkapott Koronát. A fentieken túl
azonnal kézzel fogható is lesz a lakosságnak is, hiszen az elfogadó hálózat tagjainak 5–15%-os kedvezményt kell adniuk
azoknak, akik Bocskai Koronával fizetnek. Úgy kell ezt elképzelni, mintha a
Bocskai Koronát használók 5–15%-os
fizetésemelést kaptak volna. Csak rajtuk áll, hogy
igénybe veszik-e.
Miért éri meg a vállalkozónak, őstermelőnek
elfogadóhellyé válnia?
■ 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, náluk.
Mindez arra készteti a lakosokat, hogy
a helyben gyártott termékeket, ill. helyi
szolgáltatásokat vásárolják. Végtelen a
sor, most csak a leginkább kézzel foghatókat emeltem ki.
Kik válhatnak elfogadóhellyé?
■ A Hajdúnánási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága dönt az elfogadóhellyé válásról.
A döntés alapja, hogy az adott elfogadóhely összhangban legyen a Bocskai
Korona céljával, azaz Hajdúnánás közösségének gyarapodását, boldogulását
szolgálja.
Bekerülhetnek-e ebbe a rendszerbe
az ún. multi cégek?
■ Ha helyben nyújtja szolgáltatásait és
csak helyben előállított terméket forgalmaz, továbbá Hajdúnánás közösségének
gyarapodását, boldogulását szolgálja bizonyára eséllyel indulhat, de ilyet nem
ismerek egyenlőre.
A visszaváltása hol és milyen formában történik?
■ Az utalvány visszaváltására kizárólag
a Hajdúnánási Holding Zrt. és a vele érvényes Elfogadóhelyi szerződéssel rendelkező partnerek jogosultak. Mindenki más
vásárolni tud vele. Hasonlóan, mint más
étkezési, vagy vásárlási utalvánnyal.
Folytatása a 2. oldalon

