I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1.A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
2.A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név:
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II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1.A nemzeti érték megnevezése: A hajdúnánási gyógyvíz
2.A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
- és élelmiszergazdaság

X egészség és életmód

3.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Hajdúnánás-Hajdúnánási Gyógyfürdő és
Aranyszalma Gyógycentrum

4.

Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X megyei

5.A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

„A gyógyulás nem tudomány, hanem természetnek való udvarlás művészete.”
(Wystan Hugh Auden)

A hajdúnánási gyógyvíz méltó gyöngyszeme az európai és hazai gyógyvízkincsnek, ezért érdemes
lehet a megyei értékek sorába történő szíves besorolásra is. Hazánk gyógyvíz-paradicsomként
híresült el a nagyvilágban, s e rang egyik ékessége a híres fürdőink sorából kiragyogó, különleges
hatásfokú „hajdúnánási gyógyvíz”. Hajdúnánás az ország északkeleti régiójában Debrecentől 40 kmre, Nyíregyházától 27 km-re található, s e nagy múltú, hagyományira és értékeire joggal büszke híres
hajdútelepülés egyben Hajdúszoboszló és Debrecen mellett Hajdú-Bihar megye harmadik
fürdővárosa. A város az M3-s autópályától 3 km-re található. Vasúton, a Debrecen-Tiszalök útvonalon
érhető el. A Hajdú Volán Zrt. és a Borsod Volán Zrt. menetrendszerű járatai nyári időszakban,
hosszabbított útvonalú járatokkal segítik elő a gyógyulni, frissülni, igazi gyógyvízben fürödni vágyó

távolabbról ide látogató vendégek Gyógyfürdőnkbe való eljutást. Hajdúnánás egyik legfontosabb
turisztikai értéke és vonzereje, s egyben Hajdú-Bihar megye egyik büszkesége a helyi gyógyvíz által
életre hívott Gyógyfürdő, amely szép, ápolt, nívós környezetben és sokszínűen komplex
szolgáltatáskörrel várja az ide látogató vendégeket.
Hajdúnánás e különleges természeti kincse, „a nánási gyógyvíz” már a múlt században a figyelem
és az emberi egészség megőrzésének és javításának középpontjába került, ugyanis már az 1930-as
években megállapították, hogy a város területe alatt gazdag hévízkincs rejtőzik. E különleges helyi
adottság tényleges és minőségi kiaknázására azonban csupán az 1950-es évek végén nyílt lehetőség.
1958. november 5. szimbolikus dátum a helyi gyógyvízkincs feltárása szempontjából, hiszen a fúrások
következtében ekkor tört felszínre a hajdúnánási gyógyvíz, ám egy ideig az akkor már meglévő
Csónakázó tóba vezették azt, és itt fürödtek a frissülni, gyógyulni vágyók mindaddig, amíg az új strand
meg nem épült. A későbbiekben a tó környékét és a közepén levő kis szigetet parkosították, fásították,
üdülő házakat építettek rá. A bájos kis fahíd, ami összeköt a szigettel, bizony minden arra járóban
romantikát ébreszt még ma is: a susogó nádas, a vízen ringatózó csónakok kellemes atmoszférája
emberek sokaságát vonzotta ide régen, s napjainkban is. Az 1962. július 15-én megnyitott strand,
közismert nevén a Városi Fürdő valódi életre hívója és éltetője is a helyi gyógyvíz, mely 1019 m
mélyről feltörő 67 C fokos termálvíz, amit hivatalosan 1989-ben nyilvánítottak gyógyvízzé, s
összetétele bizony vetekszik a világhíres hajdúszoboszlóiéval. Az ásványvíz és gyógyvíz fogalma
egyébként századokig nem különült el egymástól. Az első fogalmi elkülönülés a 20. században az 1929.
XVI sz. Fürdőtörvényben valósult meg hazánkban. Sok országban a szabályozás nem tesz különbséget
továbbra sem az ásványvíz és a gyógyvíz fogalma között, ellenben a magyar jog kimondja, hogy: 1.
Gyógyvíz az olyan természetes ásványvíz, amelynek bizonyított gyógyhatása van./ 2. A gyógyvíz
elnevezés használatának engedélyezése szempontjából: a) külsőleg történő (fürdővízkénti)
felhasználásban gyógyvíz az a víz, amely megfelel a külsőleg történő felhasználású ásványvíz
követelményeinek, továbbá a természetes ásványi anyagok (kőzetek) vízzel történő kilúgozása során
keletkező, oldott ásványianyag-tartalma, kémiai jellege állandó, egészségkárosító anyagokat nem
tartalmaz(…). Hazánkban a gyógyvízzé minősített vizek engedélyének 10 évenkénti megújítását
rendelet teszi kötelezővé és szabályozottá. Az engedélyeztetési eljárás összetett, több szakhatósági
vizsgálat és laboratóriumi eredmény előzi meg. Ezeknek a szempontoknak a hajdúnánási gyógyvíz
maradéktalanul és bevizsgáltan megfelel. Jellegét és besorolását tekintve: nagy sókoncentrációjú
nátrium-kloridos, jódos-brómos magas ásványi-anyagtartalmú víz, melynek összes oldott szilárd
ásványi-anyag tartalma 7981 mg/liter, s elsősorban ízületi, mozgásszervi és nőgyógyászati
betegségek kezelésére alkalmas. A föld 1019 méteres mélységéből felszínre törő jódos-brómos
gyógyvíz ezen jótékony gyógyhatásainak titka összetettségében rejlik: a brómnak idegrendszer
nyugtató, stressz-oldó hatása van. A jód artériás és vénás keringési zavarok, degeneratív mozgásszervi
megbetegedések, ízületi panaszok, valamint jódhiány kezelésére alkalmas. A gyógyvizes 36-38 ˙C-os
ülő fürdő, a kúraszerű használat folyamán fejti ki hatását. Egy kúra 10-15 alkalmas kezelést jelent, napi
20-40 perc fürdőzéssel mindig ugyanabban a napszakban.
A „Vigyázz a testedre, mert ez az egyetlen hely, ahol élhetsz!”- gondolatkör jegyében Hajdúnánás
Városa és híres, távoli vidékekről is sok vendéget vonzó strandja minden igényt kielégítően, tudatosan,
a múlt értékeire építve, a jelen lehetőségeket maximálisan kihasználva a jövőre is tervezve igyekszik
minőségi körülményekkel és folyamatos, a kor igényeit kielégítő modernizációval tökéletes kiaknázási
keretet teremteni e helyi természeti kincsnek. A strand 14 hektáros területe nem véletlenül vált kedvenc
helyévé csendes, árnyas parkosított zöld területeivel a pihenésre, gyógyulásra vágyóknak. A
szolgáltatásokat a fedett fürdő emeletén lévő új Termálszálló, a kemping, valamint az új gyógyászati

részleg, ill. az ott található büfé egészítik ki. A fürdő területén mindenki megtalálhatja a számára
megfelelő szálláslehetőséget, pl. a Termálszálló televízióval, légkondicionálóval, hűtővel felszerelt
saját fürdőszobás, 2 illetve 3 ágyas szobái igazi kényelmet jelentenek vendégeink számára. Új
szolgáltatásként jelent meg a búvároktatás és a szállóvendégek részére szolgáló kerékpár kölcsönzési
lehetőség. Sportolásra ad teret a két teniszpálya, és a strandröplabda pálya. A strand területén egy
feszített víztükrű úszómedence, egy pancsoló-medence, két tanmedence csúszdákkal és két
gyógymedence nyújt felfrissülést vagy éppen élményekben gazdag perceket. Szemet gyönyörködtető és
lelket felüdítő a botanikus környezetben lévő csónakázó tó. A 2003-ban lezajlott teljes rekonstrukció
eredményeként Hajdúnánáson jelenleg Kelet-Magyarország egyik legkorszerűbb fürdője várja a
pihenni és gyógyulni vágyókat illő és méltó keretet adva a gyógyvízkincsnek, ami a természet
különleges adománya a helyi és távolról ide látogató egészségorientált vendégek számára, ám
megőrzése és ilyen nívójú léte már emberi felelősség, melyet, mint a részletek is mutatják, méltósággal
és helyén kezel a város és az üzemeltetők. Ennek szellemében született meg az Aranyszalma
Gyógycentrum is a Hajdúnánási Gyógyfürdő említett felújítását és bővítését követően egy olyan új
gyógyászati, egészségturisztikai központként, mely megfelel a kor gyógyászati és technikai
követelményeinek, és a közelmúltban megkapta a regionális gyógyfürdő címet. Az új évtized
legjelentősebb változása pedig az új gyógyászati részleg elkészülte, valamint a régi részleg és szálláshely
felújítása volt 2011-ben. Egy uniós pályázatot nyert meg a fenntartó cég, melyben az átalakítás
összköltsége 490 millió forint volt. A beruházás befejezése után tehát egy teljesen új gyógyászati
részleg került átadásra, 5 tangentoros kezelővel, 6 masszázs szobával, 2 állásos súlyfürdővel,
iszappakolóval, medencékkel, kiszolgáló helyiségekkel, szabadtéri fürdőzési lehetőséggel és
betegirányítási rendszerrel. Ezt követte a régi gyógyászati részleg felújítása, amely gőzkamrával,
infraszaunával és még számos újítással tette teljessé a szolgáltatások körét. Így az általános
mozgásszervi megbetegedések mellett már a csontritkulás kezelése és gyógyítása is megvalósulhat
gyógyfürdőnkben. A folyamatos átadásokat követően 2011. szeptember végén került sor a projekt
ünnepélyes zárására. A felújítás alapcélja volt az ide látogató fürdővendégek igényeinek minél szélesebb
körben történő kiszolgálása. A gyógyvízerő maximális és komplex kihasználásnak igényét igazolja,
hogy számos újítás teszi jelenleg az említett modernizáció következtében mára teljessé a szolgáltatások
körét. S az általános, mozgásszervi megbetegedések kezelésén túl prevenciós kezelések is
megvalósulhatnak a város gyógyfürdőjében. Orvosi vizsgálat után gyógymasszáz, víz alatti
vísugármasszázs, szénsavas fürdő, súlyfürdő, iszappakolás, kádfürdő, gyógytorna várja a gyógyulni
vágyó vendégeket. Igazán gazdag és sokrétű egészségügyi igényt kielégítő komplex szolgáltatásrendszer biztosítja tehát a gyógyvízben rejlő prevenciós és egészségmegőrző, javító potenciál minél
optimálisabb kihasználását az arra vágyók számára. Mindezzel az emberi egészséget kívánja szolgálni
a fürdőkomplexum, s a helyi adottság erejével kívánja sokrétűen felhívni az emberek figyelmét abban a
kínai közmondásban rejlő igazságra, hogy: "A kialakult betegséget kezelni olyan mintha az ember akkor
kezdene kutat építeni, amikor megszomjazott." A Hajdúnánási Gyógyfürdő épp ezért egész évben
várja kedves, gyógyulni vágyó vendégeit az Aranyszalma Gyógycentrumban a következőkben
ismertetett, gyógyvíz-hatásfokra épülő, azt minden szempontból és sokrétűen kihasználó
szolgáltatásaival. Egyik ilyen pl. a tangentor (víz alatti vízsugármasszázs): ez a fajta kezelés minden
esetben „egyén-specifikus”, hiszen a test megbetegedései is mindig egyéni jellegűek. A speciális kádban
egy szabályozható erősségű, és irányítható vízsugárral végzik a kezelést. A testmeleg vizet csőből,
kézzel irányítják testünk különböző pontjaira. A kezelés rezgésbe hozza a lágy szöveteket, ezáltal
serkenti a vér- és a nyirokkeringést, ami fokozza az anyagcserét, és hozzájárul a szervezet
méregtelenítési folyamataihoz. A nyirokrendszerre gyakorolt hatása miatt erősíti az immunrendszert is.
Feloldja a stressz okozta feszültségeket, lazítja az izmokat, a vízbe bocsájtott rezgések áthatják a
kötőszöveteket, így segíti a bőr megújulását, felfrissít. Fájdalomcsillapító hatással is bír. A kezelés
időtartama általában 10 perc, a sikeres eredmény érdekében több kezelés szükséges. A szénsavas

kádfürdő során a vízben lebegő gázbuborékok a test felületére tapadva a bőrben lévő hidegérző
idegvégződések ingerlékenységét nagymértékben csökkentik, így a hajszálerek kitágulnak és
megjelenik a kezelésre jellemző hatás. A szénsavas fürdő a szív és érrendszeri betegségek kezelésében
a legalkalmasabb fizioterápiás eljárás. Értágító és nyugtató hatása miatt előnyösen alkalmazható
hypertoniában és neurozisban is. Szív- és érbetegségekben, érszűkületben valamint csontritkulásban
szenvedőknek ajánlott. Az iszappakolás alkalmával a meleg gyógyiszap fokozza a keringést, ami az
anyagcsere felgyorsulásához vezet, ez pedig elősegíti és meggyorsítja az ízületekben lerakódott káros
anyagok, kristályok kitisztulását. Az iszapkezelés ezért fontos szerepet játszik a méregtelenítési
folyamatokban is. A gyógyiszap fizikai, kémiai és biológiai hatását is kihasználják a kezelések
során, elsősorban degeneratív, kopásos mozgásszervi problémák esetén, illetve rehabilitáció során,
sérülések, műtétek után alkalmazzák sikerrel, emellett oldja az izomgörcsöket és az izomrövidülést is.
Ösztrogén tartalma miatt nőgyógyászati betegségekre, sőt meddőségre is alkalmazható.
(szívelégtelenség okozta ödéma illetve bizonyos belgyógyászati és mozgásszervi betegségek esetén nem
javasolt). Az ún. súlyfürdő pedig egy olyan eljárás, ami egyesíti a víz fizikai és kémiai hatását, nyújtó
és húzó (mechanikus) hatással, a legeredményesebb és legkíméletesebb extenziós-trakciós kezelés.
Ennek lényege a beteg kellemes hőmérsékletű (32 - 34 C°) vízben történő felfüggesztése a gerinc egyes
szakaszainak, illetve alsó végtagi nagyízületek nyújtása céljából. (csigolyacsúszás illetve porckorong
műtét után nem javasolt). A víz alatti gyógytorna szintén egy újszerű, különleges eljárás, melynek célja
ugyanaz, mint a gyógytornáé, azonban olyanok is végezhetik, akik a gyógytornára nem képesek. A
kezelés során a gyógyvíz gyógyító hatását és a víz felhajtóerejét használjuk ki. A tornagyakorlatok
a vízben sokkal könnyebben elvégezhetők, kevésbé terhelik a szervezetet. A kezelés a szakképzett
gyógytornász irányításával történik; egyéni és csoportos formában alkalmazzuk egy külön erre a célra
kialakított gyógyvizes medencében. A 18 év alatti csoportos gyógyúszás kimondottan a
gyermekekre koncentráltan igyekszik kihasználni a helyi gyógyvíz speciális egészségjavító
adottságait, tehát minden korosztály és probléma felé igyekszünk megnyitni és átadni
gyógyvizünk varázslatos erejét az emberi egészség érdekében. A csoportos gyógyúszás 18 éves kor
alatt számos gyerek, és ifjúságkori betegségben, valamint egészségkárosodásban alkalmazott
rehabilitációs kezelés. Eredményességéhez megfelelő feltételek, a hatásosság leméréséhez objektív
vizsgálati eljárások szükségesek, meghatározott betegségcsoportokban, rendszeres szakorvosi
ellenőrzés mellett. A víz gyógyító ereje minden fajta sérültségre pozitívan hat: lazítja a feszes
izmokat, könnyebben nyúlnak az izomzsugorodások, a nehezen mozgó gyerekeknek is
mozgásélményük van, fejleszti az egyensúlyérzéket, izomerőt, harmonizálja a légzést. A szorongó,
nehezen oldódó pl. autizmussal élő gyerekek, a vízben sokkal hamarabb felszabadulnak. A termál
kádfürdő pedig szintén egy kuriózum: szakképzet személyzet felügyelete mellett, gyógyvízzel feltöltött
kádban zajlik a kezelés. A kádfürdő azon betegek részére ajánlott, akik valamilyen nem fertőző
betegségben (pl pikkelysömör) szenvednek, vizelettartási problémáik vannak, illetve egyéb súlyos szív
és érrendszeri betegségük van. S mindezeket a specifikusan a hajdúnánási gyógyvíz erejével élő és
szolgáló megoldások mellett természetesen a gyógytorna és gyógymasszázs testet, lelket, idegrendszert
élénkítő megoldásai is rendelkezésre állna hatékonyan kiegészítve a gyógyvizes, orvosi javaslatra felírt
terápiákat. A fenti fürdőgyógyászati szolgáltatásokat gyógykezeléseket 2013. január 1-től a hajdúnánási
lakosok, orvosi javaslat kíséretében, térítésmentesen vehetik igénybe. A háziorvosától kapott beutalóval
kell felkeresniük reumatológus szakorvosukat vagy az ortopéd szakorvost, akik kiírják
gyógykezeléseiket a létesítménybe. A szakrendelő megtalálható a hajdúnánási Rendelő Intézetben, és
az Aranyszalma Gyógycentrumban egyaránt. A népszerű nánási fürdőben még 3 teniszpálya, két
strandröplabda-pálya és egy strandfoci-pálya várja az aktívabb sportra vágyókat. A Gyógyfürdő emellett
kellemes és hangulatos hagyományként minden évben többször megrendezi az éjszakai fürdőzést. A
szezonban a strand területén több alkalommal kerülnek megrendezésre sport, egészségmegőrző,
kulturális és szórakoztató programok is. A hajdúnánási gyógyvizet a fenti keretben és módon

állította maximálisan az emberi egészség, test, lélek szolgálatába a város, melyet megajándékozott
vele a természet.
Figyelemre méltó érdekesség még, hogy a hagyományaira és helyi értékeire mindig is büszke, s azokat
felelősséggel gondozó városunk tudatosan nevezte el ősi népi mesterségéről, a szalmafonásról
Aranyszalma Gyógycentrumnak a létesítményt, s az is lényeges, hogy a „nánási helyi pénz”,- a város
által a Megyei Értéktárba a szintén benyújtott- Bocskai Korona egyik komoly elfogadóhelye a fürdőnk.
Hajdúnánás Városa ily módon „összefogva”is erősíteni, megőrizni kívánja városunk ősi és modern
büszkeségeit, helyi értékeit a jelen és a jövő számára.
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: A magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, az ún. hungarikum-törvény alaptörekvéseivel is
harmonizál Hajdúnánás Város szándéka „a hajdúnánási gyógyvíz” megyei értékké nyilvánítási
kérelmével kapcsolatban. Az Észak-Alföldi Régiónak ugyanis egy olyan- a törvényi megfogalmazás
szerint-„természet adta értéke”a helyi gyógyvíz, mely a maga nemében egyedülálló, ezért azonosításra
és értéktári besorolásra mindenképp érdemes. Többek közt azért is, mert jó feltárni és láttatni, hogy a
nagyvilágban „a gyógyvizek országaként”elhíresült Magyarországon a híres harkányi és
hajdúszoboszlói gyógyvizek mellett még sok hasonértékű gyógyvíz-kincs is létezik, s ez kifelé
mindenképp emelheti az országimázst. Az értékeit óvó, gondozó, s méltató város szerint megyei, sőt
országos büszkeségre okot adó módon valóban európai strandszínvonal és körülmények vonják kulturált
keretbe ezt a helyi gyógyvíz-különlegességet Hajdúnánáson. S a megyei értékké nyilvánítással egyben
még nagyobb publicitást kaphat, hogy megyénk kisebb településein is nagyon komoly természeti
értékek rejlenek, melyek lényeges vonzerőt jelentenek a hazánkból és külföldről érkező turisták
számára, ami a város és a megye szempontjából is hasznos jelenség az idegenforgalom, és a gyógyvízre
épülő gyógy-turizmus élénkítésével–kihasználva a természet ezen adományát – nagyobb gazdasági
vérfrissülést hozva városnak és a régiónak.
A Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba történő szíves besorolás tehát nem csak a törvény adta
lehetőségek és megfelelőség szerinti méltatását jelentené a hajdúnánási gyógyvíznek, hanem olyan
„törvényi védjegy”által fémjelzett kulturális mezőbe helyezné a várost a gyógyvíz révén is, ami
valóban tovább élénkíthetné a belföldi és külföldi vendégek ideáramlását, és huzamosabb itt
tartózkodását is gazdasági frissülést hozva a térségbe. Ismét a törvényre hivatkozva tehát a magyar
ország-márka rangjának és a magyar nép identitástudatának emelése, s a nemzetközileg is elismert hazai
szegmensű komoly értékmentés szempontjából is mind hazai irányban, mind pedig a nagyvilágba
kitekintve kiemelkedő jelentősége van annak, hogy a kulturális és népi hagyománybeli értékek
mellett az egészséget szolgáló természeti értékek és kincsek is gazdagítsák a megyei értékek szépen
gyarapodó tárházát. A magyar értékek eddig besorolt és még ezután feltérképezendő gazdag tárháza
egy „dinamikus, változó, fejlődő, organikus képződmény”, s a beadók úgy gondolják, hogy a helyi
gyógyvíz értéktári besorolása is része lehet ennek a lendületes, értékmentő, értékőrző munkának, s „a
hajdúnánási gyógyvíz” a megyei érték ranggal még komolyabban szolgálhatja a jövőben mind a
magyarság jó mentális-sőt a gyógyvíz hatásai okán - testi közérzetének javulását, és a turizmus
élénkítésével emelheti a regionális-és országimázst a jövőben is.

7.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):

1. http://nanasfurdo.hu//index.php?lang=hu
2. https://www.facebook.com/nanasfurdo?fref=ts
3. http://www.hajdunanas.hu/turizmus/gyogyfurdo
4. https://www.facebook.com/gyogyvizek.hu
5. http://www.gyogyviz.hu/gyogyviz_tipusok.htm
6.
7.
8.
9.
10.

8.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_gy%C3%B3gyvizei
http://szallas.vendegvaro.utazom.com/strand-es-gyogyfurdo-hajdunanas
https://www.youtube.com/watch?v=3bwnfd7W-9c
https://www.youtube.com/watch?v=x5I29ijJajQ
https://www.youtube.com/watch?v=wWE09Fv_Rpg

A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www.nanasfurdo.hu

III.
MELLÉKLETEK
1.

Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja:

(A „hajdúnánási gyógyvizet” méltó keretbe foglaló Strandfürdő bejárata)

(Az igényes, kellemes környezet lelket és szemet gyönyörködtető látványa szép keretet ad a helyi gyógyvíznek a
tudatos ember által méltó közegbe helyezve a kegyes természet adományát)

(Komoly perspektívák a szó szoros és elvont értelmében a hajdúnánási strandon)

(A Hajdúnánási Gyógyfürdő gyakran üzemel teltházzal)

(Századunk strandja egy múlt századi értéket megőrizve minden korosztályt és egészségügyi, pihenési,
strandolási igényt igyekszik kielégíteni)

(A szolgáltatások, a minőség és színvonal igazi együttese teszi vonzóvá a helyi gyógyvíz által életre hívott
hajdúsági fürdőt)

(Az Aranyszalma Gyógycentrum és különleges gyógyvize)

2.

A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató
és ajánló levelek:

3.

A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló
nyilatkozat:

