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70 fölötti elfogadóhely,
Nótakedvelők baráti
több mint 30 milliós forgalom találkozója
Aki ma figyelmesen végigmegy Hajdúnánás belvárosában, annak feltűnhet;
nagyon sok üzlet kirakatában ott van
Bocskai Korona elfogadóhelyi matrica,
vagy csak keresetlen papírlapon, egyszerű kiírás: Bocskai Koronát elfogadunk! Amikor egy évvel ezelőtt útjára
indult a nánási helyi fizetőeszköz, nagyon sokan voltak tamáskodók. A kétkedőknek egyértelmű választ adhatnak
ezek a kiírások, nemkülönben annak
az együttműködési szándéknyilatkozatnak az aláírása, amelyre az első születésnapon került sort.

Dr. Horváth Tibor köszönti a vendégeket

A Nánási Vigasságok idén több nagyobb, önálló programot is felölelt, így
a Bocskai Korona egy éves születésnapi
ünnepségét is. Keresve sem lehetett volna
jobb helyet találni, hiszen tavaly ugyanitt,
ugyanezen a rendezvényen lehetett először vásárolni a koronával. Az elmúlt egy
év hihetetlen sok pozitív történést hozott,
erről szólt köszöntőjében Szólláth Tibor
polgármester úr, dr. Horváth Tibor, a

Bocskai Korona programigazgatója, és ezt
méltatták a felszólalók is.
Kezdetben 300 ezer Bocskai Korona
került forgalomba, napjainkra a lakosság
és a helyi vállalkozások összefogásának
köszönhetően ez az összeg megtöbbszöröződött, immár 30 millió Bocskai
Korona van forgalomban, s közel 70 elfogadóhelyen lehet helyi pénzzel fizetni.
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntőjében elmondta, hogy a helyi fizetőeszköz a város sikere, közös siker, s életünk
természetes részét képezi.
A köszöntőt követően Leitold László
a Balatoni Korona Zrt. elnök-vezérigazgatója a Balaton északi partján több települést összefogó Balatoni Korona működéséről beszélt és kiemelte azt, hogy
„a helyi pénzek erőssége abban rejlik,
hogy folyamatosan erősítik egymást”.
Perkovátz Tamás, a Ha Mi Összefogunk

Európai Szövetkezet igazgatótanácsának
elnöke hangsúlyozta, hogy a gazdasági
problémák orvosolhatók, ha van közösségi erőnk, ennek az eredménye a Bocskai Korona. Dr. Varga István közgazdász
pedig kiemelte, hogy a nánásiak egyfajta
csoda birtokosává váltak, hiszen a helyi
pénz erkölcsi értelemben is értékkel bír,
az összefogást szimbolizálja.
A sikeres első év után új utakat keres
a menedzsment és ennek első lépéseit ismét itt, ezen a rendezvényen tették
meg. Az elmúlt egy évben több település
is érdeklődve figyelte a Bocskai Korona
életét; beváltja-e a hozzáfűzött reményeket, hogyan fogadják a városlakók, a vállalkozók. Ezen települések vezetői most
itt a születésnapi ünnepségen szándéknyilatkozat aláírásával nyilvánították ki
azt, hogy a Bocskai Korona szellemiségét
maguknak ismerik el. Baja város képviseletében dr. Vácity József, Hajdúhadház
képviseletében Csáfordi Dénes polgármester, Derecske képviseletében Bakó
István polgármester, Mikepércs képviseletében Rácz Gabriella alpolgármester
asszony írta alá a szándéknyilatkozatokat. Mint az aláírók többsége elmondta

„Nyitott szívvel szeretnék élni
Hinni a csodákban, szépben, jóban
Megérni, hogy bízni lehet még
A kimondott emberi szóban”
Rékasi Sándorné kedvenc mottója e sorokkal kezdődik s ezekkel, a gondolatokkal kezdődött július 22.-én este a II.
nótakedvelők találkozója is a főtéren.
Icuka – ahogy a barátok ismerik – már 12
éve foglalkozik azzal,
hogy népszerűsítse a
magyar nótát s ezzel
örömet, boldogságot
csempésszen az emberek szívébe. Nos a
„nótakedvelők” élhettek a „gyanúperrel”
mert 18 órára megtelt
a főtér, a székek padok gazdára találtak, s
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntője után az öttagú zenekar azonnal a húrok
közé csapott.
Először a Nótaklub alapító tagja, a Nánási négyesként elhíresült kiscsapat próbálta bemelegíteni a közönséget. A Veres
Sándorné, Veres Sándor, Rékasi Sándorné
és Papp Mátyás alkotta kvartettnek, azonban nem volt nehéz dolga, hiszen a csárdáscsokruk második számát már hangosan énekelte velük a közönség. Összesen 5
csoport, és 11 szólóénekes szórakoztatta,

több mint 2 órán át a fáradhatatlan szép
számú közönséget. Érkeztek Budapestről, Debrecenből, Gyöngyöstarjánból,
Hajdúdorogról s a határon túlról Nagyváradról, sőt Hollandiából is fellépők,
gazdagon színesítve a műsor színvonalát. A félidőben az Aranyszalma néptánc
együttes 9–15 éves gyermekei ropogós
néptánccal köszöntötték a közönséget, és
a Gyulafehérvárról a
szórványprogram keretében ide látogató
gyerekeket. Ezután a
zenekar cimbalmosa
bekötött szemmel eljátszotta Sztravinszkij népszerű Cirkusz
polkáját nem kis derültséget és hatalmas
tapsot bezsebelve a
nagyérdeműtől. A finálénál minden fellépő a pódiumra állt egy búcsúdalra, s a
közönség felállva együtt énekelt velük. Az
est a szomszédos Kht. éttermében folytatódott ahol a nótás barátok egy ízletes
vacsora s kellemes zene, finom borocskák
mellett – ahogy mondani szokás – jól
kibeszélgették magukat, majd táncra perdültek, s csak éjfél után kezdtek lassacskán
hazafelé szállingózni. Így mulat a magyar,
mondhatnánk, s reméljük, mondhatjuk
jövőre is!
Kócsi Imre

Hajdú Virtus a forróságban
a Bocskai Korona kínálta szövetségben
nagyon sok fantáziát látnak. A megjelent
településeken kívül további négy város
– Balmazújváros, Hajdúböszörmény,
Püspökladány és Vámospércs – fejezte ki
együttműködési szándékát.
Dr. Horváth Tibor programigazgató úr fontosnak tartotta hangsúlyozni,
hogy a nyár folyamán kidolgozták azt a
törvényjavaslatot, amely alapján a hitelintézeti törvény módosításával a helyi pénzek mindenben jogszerűek, megfelelnek
a törvényi előírásoknak. Ez azért nagyon
fontos, mert valószínű sokan azért nem
mertek eddig lépni, mert nem igazán volt
szabályozott a helyi pénzek jogállása.
Az egyéves születésnapon természetesen volt szülinapi torta, kötetlen beszélgetés, konferencia és a nap folyamán
folyamatosan nyereményjáték. Délután
pedig egy elfogadóhelyi elégedettségi
felmérés eredményét osztották meg a
nagyközönséggel, amely szerint a vásárlók a legelégedettebbek a Boglár Élelmiszerlánc boltjaival, második helyen szerepel a Gyógyfürdő és harmadikként az
AVIA üzemanyagtöltő állomást jelölték
be a válaszadók. A születésnapi program
záró eseménye július 26-án megrendezett I. Bocskai Korona Strandröplabda
Bajnokság volt.

A Pásztorételek főzőversenyén több mű- még rönkhajítás, 40–40 kg-os zsákcipelés
sor, program szórakoztatta az igencsak időre ( itt is volt, akinek hamar kicsúszott
szépszámú közönséget. Ezeknek egyik a kezéből, és volt, aki ha nem szégyelli
üde színfoltja volt a Hajdú-Virtus címmel átvitte volna Görbeházára is őket), illetmeghirdetett erős emberek találkozója. ve a legnépszerűbb, a szkandergép elleni
Igaz, hogy regisztrálni csak négyen „mer- küzdelem. Mindenképpen dicséret illeti
tek” de a megmérettea legfiatalabb versenytésre annyi néző gyűlt
zőt, Nagy Miklóst,
össze, hogy többször
aki inkább bátorságáról, mint erejéről
figyelmeztetni kellet
tett tanúbizonyságot.
őket, álljanak kicsit
Jelentkezhettek volna
távolabb, nehogy bal
eset történjen. Kovács
itt bátran olyan verImre erőemelő Eurósenyzők is, akik akkorára nőttek, hogypa Bajnok a Spartacus
Súlyemelő és Body
ha leültek volna egy
rét közepére, akkor
Klub vezetőjének se
az árnyékukban egy
gítségével és támoga Kiss Attila a Rába-gumikerékkel virtuskodik
Fotó: Csiki Péter
tásával végül megkisebb család nyukezdődött a virtuskodás. Először Rába godtan megebédelhetett volna, mégsem
traktor külső gumit kellett átfordítani a tették. Reméljük, jövőre meghonosodik
versenyzőknek, ami közel 280 kg súlyú városunkban ez a verseny, és többen fogvolt. Akadt, aki csak kétszer bírta, de nak jelentkezni, virtuskodni! – mondta
olyan is, aki 15-ig meg sem állt. Aztán kö- a verseny végén Kovács Imre, miközben
vetkezett a Toldi Miklóst megszégyenítő átnyújtotta a végig kimagaslóan szereplő
petrencés rúd tartása. Igaz, hogy ez kicsit Kiss Attilának az első díjat a 15 000 Bocsnehezebb feladatnak bizonyult, de hogy kai koronát.
melyik út vezet itt Budára, azt mindan�Kócsi Imre
nyian megtudták volna mutatni. Volt

