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BOCSKAI KORONA
A kézzelfogható kedvezmény
Fórum vállalkozók részére

Városunk lakossága az utóbbi időben 
egyre többször találkozik a Bocskai 
Koronát, mint helyi � zetőeszközt nép-
szerűsítő alkalmakkal, szórólapok-
kal, tájékoztató füzettel. A Magyar-
országon harmadikként bevezetésre 
kerülő helyi pénz sokakat érdekel, de 
vannak tamáskodóak, bizonytalanok. 

A június 3-án második körben meg-
rendezett vállalkozói fórumra mintegy 
60–70 fő volt kíváncsi. Dr. Horváth Ti-
bor a Hajdúnánási Holding Zrt. igazga-
tósági tagja, a Bocskai Korona program 
vezetője röviden tájékoztatott a legfon-
tosabb tudnivalókról, kiemelve a korona 
összefogáson alapuló sikerét. Többször 
utalt rá, hogy bevezetése nem fog azon-
nal és nagy haszonnal járni, de jótékony 
hatása a helyi gazdaságra, a munkahely 
megtartásra, illetve teremtésre – ameny-

nyiben magáénak fogja érezni a város 
többsége, – rövid időn belül érzékelhető 
lesz.

A tájékoztató után záporoztak a kér-
dések. Többen pl. arra voltak kíváncsi-
ak, mennyire biztos a fedezete, hogyan 
fog a gyakorlatban működni, a Holding 
tagvállalatai elfogadóhelyekké válnak-e, 
az önkormányzatnál lehet-e majd a helyi 
adót, vagy a HÉPSZOLG-nál a vízdíjat 
koronában leróni. 

Természetesen hogy a Holding tagvál-
lalatai elfogadóhelyekké válnak, ugyan-
úgy adnak kedvezményt, mint bárki 
más. Ez különösen kedvező lehet pl. a 
fürdőnél, vagy a kulturális rendezvénye-
ken. Az önkormányzatnál is keresik azo-
kat a lehetőségeket, ahol a törvény meg-
engedi, hogy forint helyett más eszközzel 
� zessenek.

A közel két órás találkozó összessé-
gében hasznosnak bizonyult minden-
ki számára, akik ott voltak első kézből 
kaphattak hiteles, korrekt tájékoztatást, 
másrészt a Holding vezetése is több öt-
letet végiggondolhat a korona gyakorlati 
alkalmazásában.

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóin-
kat, hogy a Bocskai Korona 2012. 
július 21-én kerül forgalomba a 
Nánási Vásártéren és Pásztorételek 
főzőversenyén.

Olvasói levél
A következők-
ben egy – a város 
minden lakosságát 
érintő – dolog-
nak jártam utána. 
Közismert, hogy 
nagy örömünkre 
évről -évre, a város 
anyagi helyzeté-
nek megfelelően 
szépen fejlődik 
a Városi Gyógy-
fürdőnk. Ma már 
megyei viszony-
latban az elsők 
között van. Juhász Istvántól – a fürdő ve-
zetőjétől – tájékozódtam azzal kapcsolat-
ban, hogy milyen szolgáltatásokat nyújt 
jelenleg a fürdő. 

A következőket: termál medencefür-
dő, termál kádfürdő, szénsavas kádfürdő, 
orvosi gyógymasszázs, vízalatti vízsugár-
masszázs, iszappakolást és súlyfürdőt. 
Mindezeket összefoglalva egészségünk 
megújulását és kellemes kikapcsolódást.

Köztudott, hogy a hajdúnánási lakosok 
a „városkártyával” féláron vehetik igénybe 
a termál medencefürdőt. 

A gyógykeze-
léseket a követ-
kezőképpen lehet 
igénybe venni. 
A házi orvosunk-
tól kell beutalót 
kérni a reumatoló-
gus szakorvoshoz 
– dr. Domokos 
Pál doktor úrhoz, 
aki szerdai napo-
kon délben 12 óra 
és 13 óra között a 
fürdőben is rendel.

Nagy örömünk-
re megindult a helyi autóbusz járat a vá-
rosi buszmegállótól a fürdőhöz és vissza a 
városba. Ezt a lehetőséget kell kihasznál-
nunk és megtartanunk a jelenlegi autó-
busz közlekedési lehetőséget.

Az autóbusz várótól a fürdőhöz: 08.43 
óra, 10.45 óra, 13.00 óra, 15.46 óra Nyír-
egyház és Ózdi busz / és 16.35 órakor.

A fürdőtől a városba: 08.43 / Ózd-
Nyíregyházi busz /, 11.15 óra, 13.30 óra, 
14.45 óra és 17.45 órakor.

Tar József

Korábbi írásunkban már beszámoltunk 
arról, hogy a Hontravel Kft. által 
szervezett országos Nyugdíjas Ki-Mit-
Tud döntőjébe hosszú „menetelés” végén 
három nánási versenyző jutott: Csegöldi 
Lászlóné, Papp Mátyás és Pomázi László. 
A döntő megmérettetésre 2012. június 
első napjaiban került sor Hévízen.

Igazi, hatalmas kavalkád volt ez! Körül-
belül 1500 versenyző mérte össze tudását, 
több kategóriában. A megérkezés napján 
– délután – minden döntős település kép-

viselői – határon belül és kívül – ott vol-
tak a verseny színhelyén. A népviseletbe 
öltözött szereplők a polgármesteri hivatal-
tól indulva felvonultak a kisváros utcáin. 

Este megkezdődtek a versenyek Sár-
melléken, az Általános Művelődési Köz-
pontban, ahol a szólóénekesek és a szín-
játszók mérték össze tudásukat. Papp 
Mátyás népdalokat adott elő Mátrai képek 
címmel, Pomázi László pedig a Rákóczi 
megtérését adta elő Botos Lajos prímás kí-
séretével. Nagy sikerük volt, óriási tapsot 
kaptak mindketten. Másnap a hangszer-
szólósok, valamint a vers-és prózamondók 
léptek színpadra, köztük Csegöldi László-
né, aki Erdélyi József Anyai szó című ver-
sét adta elő. Ő is kiválóan teljesített, me-
lyet a hatalmas taps is bizonyított. A har-

madik napon, déli egy órakor került sor 
az eredményhirdetésre, a díjak átadására, 
amely a nánásiak számára igencsak szív-
melengető volt, hiszen Csegöldi Lászlóné 
Anikó vers-és prózamondás kategóriában 
kiemelt aranyminősítést, Pomázi László 
szólóénekben ezüstminősítést és Papp 
Mátyás ugyancsak szólóénekben bronz-
minősítést kapott. Minden díjhoz juta-

lom is járt, utazási utalványok belföldre és 
Görögországba. A Nyugdíjas Klub három 
döntős tagja köszönetét fejezi ki az alábbi 
támogatóknak, akik adományaikkal hoz-
zájárultak a hévízi részvételhez: Szólláth 
Tibor polgármester, Nyakas András, 
Hadadi Imre, Csiszer Kft, Éles Kereske-
dés, Gélák Pál, Sebestyén Cukrászda, Tö-
rök István vállalkozó, Varga Béla (Sörbár).

Országos 
Nyugdíjas Ki-Mit-Tud döntő
Hármas nánási siker Hévízen

Pomázi László és Botos Lajos

Csegöldi Lászlóné

Papp Mátyás és Sebestyén Miklós

Információk:
Tel.: +36-52/381-806

info@nanasfurdo.hu
www.nanasfurdo.hu

Strandfürdő · Gyógyászat · Camping- és Vendégházak

Július 21-én napközben 14 órától csúszdaverseny
 15 órától kóla búvár verseny
 16 órától sör búvár verseny
 este Retro éjszakai fürdőzés és szauna szeánsz

A zenét Dj Sütő szolgáltatja, programok:
 21.30-tól sós bedörzsölés
 22.30-tól mézes-yoghurtos bőrápolás
 23.30-tól ilang-ilang

Július 22-én napközben búvár bemutató 
 és merülési lehetőség
 15 órától strand szépe választás

Az éjszakai fürdőre a belépő 1500 Ft, kombinált jegy 2000 Ft
A Szauna programokon a részvétel alkalmanként 300 Ft/alkalom

CSALÁDI HÉTVÉGE 
A HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐBEN


