
06:45 - 
08:00  

AUTÓMENTES 
REGGELI  

(Köztársaság tér) 

Válaszd a gyors  és olcsó közlekedési eszközöket munkába, iskolába  

menet, és cserében megvendégelünk Titeket pékáruval, üdítővel!  

A reggelizők között biciklit, rollert, kismotort és  

ajándékcsomagokat sorsolunk ki! 

08:30 - 
12:00  

KEREKEZNEK A KICSIK 
(bölcsődei, óvodai intézményekben) 

A Hajdúnánási Rendőrkapitányság közreműködésével kismotoros, kerékpáros 

akadálypálya felállítása, a gyermekek közlekedésbiztonságra és környezetbarát 

közlekedésre oktatása. 

10:00 - 
18:00  

UGRÁLÓVÁR, TRAMBULIN,  
GURULÓ LOVAK,  

TIPRÓKA, BOBOCAR 
(Magyar utcai sportpálya) 

Ingyenes egész napos játékhasználat.  

10:30 - 
18:00  

KLÍMAVÉDELMI INFORMÁCIÓS 
STAND ÉS ÖKOJÁTSZÓHÁZ  

(Magyar utcai sportpálya) 

ZÖLD KÖR Nonprofit Kft. szervezésében: 
Szórakoztató ügyességi játékok kicsiknek és nagyoknak, kerékpáros ügyességi-
pálya, klímavédelmi társasjáték, energiahatékonysági tanácsadás. 

12:15  
SÉTÁLJ A LIGETBE  
(Köztársaság térről) 

Gyülekező a Köztársaság téren.   
A táv végén, a Ligetben az önkormányzatnál előzetesen regisztrált  
csoportok, egyesületi résztvevők részére ebéddel kedveskedünk. 

15:30 - 
16:00  

„BRINGÁZZ EGY BRINGÁÉRT”  
   (Köztársaság térről) 

Gyülekező a Köztársaság téren, ahonnan a Ligetbe indulunk a  
Hajdúnánási Rendőrkapitányság kíséretében. Várjuk a felnőtteket is! 
 
Kerékpár, roller és ajándékcsomagok kerülnek kisorsolásra! 

16:00 - 
17:00  

„LEVEGŐZZ VELÜNK” 
(Magyar utcai sportpálya)          

 

A helyszínen regisztráltak között egy gyermek-kerékpárt sorsolunk 
ki! 
 
KRESZTOTÓ: A Hajdúnánási Rendőrkapitányság által feltett kérdésekre  
helyesen válaszolók jutalomban részesülnek. 
 
ZÖLD KÖR Nonprofit Kft. szervezésében: 
16 00 órától Dobshow, majd megnyitó beszéd 
16 30 órától Légy a klímavédelem élharcosa! Czabányi Attila zenésműsora 
16 50  órától Klímavédelmi kvíz – gyors kérdésekre, gyors válaszok   

17:00 - 
17:45  

A DZSUNGEL KÖNNYE  
UTCASZÍNHÁZI ELŐADÁS 

(Magyar utcai sportpálya)          

ZÖLD KÖR Nonprofit Kft. szervezésében: 
Fenntarthatósági témájú előadás, közreműködik a Kajárpéci Vízirevű 
önkéntes színtársulat.  

18:00   
 

                       EREDMÉNYHIRDETÉS      
 

- Autómentes Reggeli ajándékainak sorsolása 
-„Bringázz egy bringáért” ajándékainak sorsolása 
-„Levegőzz velünk” ajándékainak sorsolása  
- Facebook-on megosztók ajándékainak sorsolása  

19:00 
   

20:00   

BALKAN FANATIK 
 

CSÍK ZENEKAR 
(Liget)          

Végezetül, nem a fenti programokhoz kapcsolódva, de a városlakók 
figyelmét felhívva szeretnénk mindenkinek ajánlani a   
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által szervezett két remek és  
ingyenes  koncertet! 

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat  
az idei évben is megszervezi:  

 

2022. szeptember 22. 
(csütörtök)  

AUTÓMENTES NAP 


