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Bocskai korona Híradó
Újabb elfogadóhelyek

Vállalkozói Fórumot szervezett 2013. ja-
nuár 17-én a Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központban a Hajdúnánási Holding 
Zrt. Bocskai korona csapata. Helyi fize-
tőeszközünk immár fél éve került beveze-
tésre, a fórumon az eddigi tapasztalataik-
ról, észrevételeikről és a Bocskai korona 
elfogadóhelyek bővítéséről beszélgettek a 
vállalkozók.

Dr. Horváth Tibor, a Hajdúnánási 
Holding Zrt. igazgatósági tagja elmond-
ta, hogy a városi vállalkozók közül immár 
több mint 30 elfogadóhely közel 50 üzle-
tével állt a kezdeményezés mögé, jelenleg 
30 milliónyi Bocskai korona van forga-
lomban. A karácsonyi bevásárlások alkal-
mával sokan fizettek Bocskai koronával, 
főleg az élelmiszerboltokban és a virágüz-
letekben. A vásárlásoknál fontos tényező, 
hogy a Bocskai korona által biztosított 
kedvezmény más, az üzletek által biztosí-
tott kedvezményekkel össze nem vonha-
tó. Emellett tájékoztatta a jelenlévőket, 
hogy több tárgyalás van folyamatban töb-
bek között a magyarországi borvidékekkel 
és a hajdúnánási benzinkutakkal. 

2013. február 1-től méltányolva a la-
kosság kérését és a fórumon elhangzott 
javaslatokat, újabb üzlettel bővült az el-

fogadóhelyek lis-
tája: a Polgári út 
végén található 
AVIA töltőállo-
más is csatlakozott az elfogadóhelyekhez. 
Az üzemanyag eladáson túl a környe-
zetbarát vegyszerekkel, kíméletes tech-
nológiával működő, kézi autómosó és 
kozmetika is a szolgáltatás részét képezi. 
A benzinkút a Bocskai koronával történő 
fizetés esetén a mosó-kozmetika, és a fris-
sen főzött kávé vásárlása esetén 10%-os 
kedvezményt biztosít. 

A lakosság kérését figyelembe véve a 
Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit 
Kft. gyermekétkeztetésre fordított költ-
ségeinek térítésekor is elfogadják helyi 
fizetőeszközünket. 

Örömmel közöljük, hogy helyi pén-
zünkről a Magyar Nemzet 2013. január 
8-án megjelent számában a 4. oldalon ta-
lálható Látó-tér rovatban megjelent Bor-
sodi Attila írása „Mind erősebbek a helyi 
pénzek” címmel. A cikk a magyarországi 
helyi fizetőeszközöket mutatja be, ezáltal 
átfogó képet kaphatunk a Soproni Frank, 
a Balatoni Korona és a Bocskai Korona 
működéséről.

Varga Ildikó

Közel félszáz ember gyülekezett január 
26-án a kora reggeli órákban a műve-
lődési központ parkolójába, hogy szemta-
núja legyen egy gyilkosságnak. Az áldozat 
7 órakor érkezett meg (hozták), s amint 
turpisz orrával megérezte a levegő a 

szokatlanul magas pálinka koncentrátum 
tartalmát, szelíden konstatálta, hogy ez 
nem az ő napja. Ezután kezdetét vette az 
I. Hagyományos Hajdúnánási Disznótor, 
melynek talán csak ő nem örült igazán.

A Kéky Lajos VMK, a Móricz Pál városi 
Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény és 
a Hajdúnánási Ipartestület ötlete, és célja 
volt, hogy teret adjanak annak a – sajnos 
már lassan veszendőbe menő – hagyo-
mánynak, szokásnak, mely ilyenkor téli-
dőben a legnépszerűbb közösségi esemény 
volt nem csak városunkban, hanem az 
egész országban. A parkoló igazi falusi 
portává lett kialakítva (konyha, kisház, 
kemence, kerti asztalok) s kezdődhetett 
a nap legiz galmasabb eseménye a fogópá-
linkák elfogyasztása, és a főszereplő leölése 
(melyet ismét fogópálinka fogyasztás 
követett). Először a szalmával történő 
perzselést mutatták be, majd átálltak a 
modernebb gázperzselésre. Szakavatott 
kezek sürögtek-forogtak a 190 kg-os hízó 
körül, mely bizony alig egy óra leforgása 
után már darabokban várt a feldolgozásra. 
Közben elkészült a reggeli – hagymás vér, és 
nyaka-pecsenye – melyre bárki válthatott 
kóstoló jegyet, s amelyből hamarosan, még 
kóstoló sem nagyon maradt. A kihelyezett 

hangszórókon érdekes történeteket hall-
hattunk a régi szokásokról, ismertetőket 
a hagyományokról a hozzájuk fűződő 
eseményekről. Ilyen volt például, hogy 
régen előfordult, hogy perzseléskor felesz-
mélt a disznó, s égő szalmával a hátán 
elindult a szalmakazal felé, vagy míg 
bementek pálinkázni az atyafiak, addig 
a szalma alól kihúzták a szomszédok 
– viccből ‒ a malacot, s egy fatalicskát 
tettek a helyére. Képzelhetjük a meglepett 
arcokat, mikor később a tűz meggyújtása 
után szinte porig égették a „fadisznót”. 
Míg a munka haladt, a művelődési 
házban a Csűrdöngölő együttes húzta 
a talpalávalót, különböző műsorok 
szórakoztatták a melegedni vágyókat. 
Kinn a kemencében pedig finom pogácsa 
sült, hatalmas bográcsban főtt az orjaleves, 
megkezdték tölteni a káposztát, gyúrták a 
hurkának és a kolbásznak valót, s közben 
előszeretettel kóstolgatták a fogyni nem 
akaró finomabbnál finomabb pálinkákat. 
Délre már hosszú sorokban várakoztak 
ebédre a látogatók, a vendégek, kiket 
a fenséges illatok, kiket a sokadalom 
csalogatott oda. Délutánra a „Nálunk 
kolbászból van a kerítés” szlogen harsant 
fel, mivel a kis udvart körbezáró kordonok 
egy részét alaposan megrakták szikkadni 
kitett kolbászokkal, s itt már a darálót, a 
hurkatöltőket tekerő férfiak ajkáról is fel-
feltört egy-egy nóta, mely pillanatokon 
belül követőkre talált. A színházteremben 
a Hajdú Bokréta előadásában megte-
kinthettük a Nánási Lakodalmas népi 
színművet, s mire besötétedett a kemen-
cében is kisült a hurka és a kolbász, a 
nótázás sem hagyott alább, s reméljük e 
hagyomány útra indításával, a kellemes 
emlékek felidézésével a jövőben még több 
vendéget fogadhatunk, s még nagyobb 
sikert könyvelhetünk el nem csak a 
Nánásiak körében.

Kócsi Imre

• Február 9. (szombat) a Kossuth Va-
dásztársaság Bálja.

• Február 13. (szerda) 17 óra Barangoló 
Klub – „Afrika ma, Afrika felülről, 
Afrika alulról” Előadás Kongóról, 
gasztronómiai bemutató. Szó lesz 
Afrika jelenlegi politikai, mindennapi 
helyzetéről, kulturális, vallási viszo-
nyairól, az afrikai életvitelről, nö-
vény- és állatvilágáról, illetve az 
Afrikáért Alapítvány elmúlt missziós 
útjainak tapasztalatairól videókban, 
élménybeszámolóban, képekben! Az 
előadást France Mutombo Tshimu-
anga, az „Afrikáért” Alapítvány elnöke 
tradícionális kongói népviseletben 
tartja. Afrikai étel kóstoló: makemba 
(sült banán) A belépés díjtalan!

• Február 17-ig tekinthető meg a 
művelődési központ galériájában 
Fábián Pál grafikus „Kovácsoltvas a 
művészetek világában” című kiállítása. 

• Február 18. (hétfő) 13 óra Filhar-
móniai bérletes előadás – Kodály 
Filharmonikusok Debrecen. Műsoruk 
címe: „Barokktól a Star Wars-ig”.  
1 koncertre szóló jegy: 500 Ft/fő.

• Február 21. (csütörtök) 17.00–18.30 
Gyűjtők cseredélutánja – helyi érem, 
bankjegy, telefonkártya, bélyeg, kár-
tyanaptár, szalvéta, képeslap stb. gyűj-
tők találkozási és cserelehetősége.

• Február 22. (péntek) a Lente Lajos 
Magyarnóta Egyesület 5 éves jubileu-
mi nótaestje.

Disznótor a parkolóban

Programajánló
kéky Lajos Városi 
Művelődési központ

Sajtóközlemény
munkahelyTeRemTÉS unióS TámogaTáSból hajdúnánáSon
2013. január 31.

A Greenfield Park Kft. közel 25 millió forint uniós támogatást nyert munka-
helyteremtésre az Új Széchényi Terv Foglalkoztatási Programja keretében, 
„Hímző gépek beszerzése megváltozott munkaképességű emberek foglal-
koztatása céljából” című pályázatával.

A projekt keretében a Greenfield Park Kft. beszerzett négy olyan hímző gépet, ame-
lyek megfelelnek a megváltozott munkaképességűek munkahelyi igényeinek.
A gépek megvásárlásával a cég négy megváltozott képességű munkavállaló számára 
teremtett munkahelyet, akik 2013. január 30–ától kezdődően dolgoznak a beszerzett 
gépeken. A Greenfield Park Kft. egy éves foglalkoztatási kötelezettséget vállalt az új 
munkavállalók foglalkoztatására.

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása többletköltséget jelent a munkál-
tatók számára, ezen költségek megtérítése a foglalkoztató számára növelheti a meg-
változott munkaképességű munkavállalók iránti keresletet, és így elősegíti sikeres 
elhelyezkedésüket és munkában maradásukat. 

A pályázat támogatást nyújt a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozta-
tásához szükséges eszközök, berendezések beszerzéséhez, átalakításához, valamint 
a munkahelyek és a munkaeszközök korszerűsítéséhez.

A nyílt közbeszerzési eljárás révén, újonnan beszerzett három hímző gép közel azo-
nos kapacitással rendelkezik; a selyemanyagtól a bőrig bármilyen alapanyagra felvi-
hető a gépi hímzés. A nyolc fejes hímző gépek esetében, nyolc darab termékre kerül 
fel a hímzett minta egy időben. A hímzések kerülhetnek pólóra, kabátra, munkaru-
hára, ingre, blúzokra, sőt, akár sapkára, vagy cipőfelsőrészre; készíthető akár céges 
logóval ellátott termék is. A lézervágógép pedig kiegészíti a három hímző gépet: 
gravírozásra, illetve a hímzési minta lézeres körbevágására szolgál. A berendezések 
beszerzésére a megváltozott munkaképességű dolgozók igényeihez mérten került 
sor, a munkafolyamat betanítása szakemberek irányításával történik.

A projekt az Új Széchenyi Terv Foglalkoztatási Programja keretében kiírt, „Megválto-
zott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja a Közép-magyarországi 
régióban” című felhívásra benyújtott pályázat révén nyert támogatást. A konstrukció 
a megváltozott munkaképességű emberek foglalkozási rehabilitációját, foglalkoztat-
hatóságának javítását támogatja többek között olyan munkaeszközök beszerzésével, 
amelyek a megváltozott munkaképességű emberek munkahelyi igényeinek megfe-
lelnek. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósult meg.
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A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.
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