
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1

Tel.: 06 (52) 557 300
Fax.: 06 (52) 557 302
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu

Hajdúszoboszlóútikalauz

www.hajduszoboszlo.hu

A város mellett elhaladó 4-es számú főút, amely 
Magyarország egyik legfontosabb kelet-nyugati irányú 
főközlekedési útvonala, számos településsel teremt 
közvetlen közúti kapcsolatot

Az M3-as autópályáról az M35-ös autópályára való 
csatlakozással.

A Kelet-Magyarországi megyeszékhelyekről,

Továbbá: Egerből, Miskolcról, Kecskemétről, Szegedről, 
Ózdról és Gyöngyösről. 
Bővebb infó: www.hajduvolan.hu

A Budapest- Debrecen- Nyíregyháza- Záhony vasútvonal 
mentén,

Továbbá: nyaranta közvetlen járat indul innen a 
Balatonhoz. 
Bővebb infó: www.mav-start.hu

A debreceni nemzetközi repülőtér révén a város 
repülőgéppel is megközelíthető. 

Bővebb infó: www.airportdebrecen.hu

Terület: 238,7 km²

Népesség: 23 933 fő

Távolság a fővárostól: 243 km

Távolság a megyeszékhelytől, Debrecentől: 19 km

Napfényes órák száma: kb. 2000/év

Szálláshelyek száma: +/- 1670 db

Szállásférőhelyek száma: +/- 20629 db

Hasznos információk

A város megközelíthető:

Helyi közlekedés: 

A vasútállomástól a városközpontba rendszeres 
autóbuszjáratok és taxik közlekednek. 

Bővebb infó: www.hajduvolan.hu

Nézze meg virtuálisan is, 
hogy hol található 
Hajdúszoboszló főbb látnivalói

Tekintse meg 
Hajdúszoboszló képtárát:

Hajdúszoboszlóútikalauz



miért Hajdúszoboszló Európa 
legnagyobb fürdőjű városa

melyek Hajdúszoboszló 
jellegzetességei, különlegességei

melyek azok a történelmi események, 
amelyek mai napig meghatározzák 
a város életét

milyen lesz a város új, 
modern arculata

milyen hasznos információkat 
érdemes megjegyezni a városról
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A kiadványból megtudhatja, hogy:



Köszöntő
Kedves Olvasó! 

Szeretettel köszöntjük Hajdúszoboszlón!

Városunkat legtöbben egyedülálló gyógyvízéről és 
világszínvonalú fürdőkomplexumáról ismerik, ám 
Hajdúszoboszló nem csak a turisták, de az itt élő emberek 
számára is vonzó környezetet biztosít!

Hisz  gondoljunk csak bele, milyen kevés embernek adatik 
az meg, hogy olyan városban éljen és dolgozzon nap mint 
nap, ahova szerte a világból turisták százezrei vágynak (és 
érkeznek) minden évben!

A város vezetése hisz abban, hogy turistának csak ott jó lenni, 
ahol a helyi polgárok is jól érzik magukat.

Ezzel összhangban az elmúlt években számos olyan fejlesztést 
valósítottunk meg, amelyek nem csak a vendégeket 
szolgálják, hanem a szoboszlóiak számára is élhetőbbé teszik 
a várost, és a vállalkozások, befektetők számára is kedvező 
közeget teremtenek.

Ha velünk tart, bemutatjuk, hogy Hajdúszoboszló nem 
“csupán” egy híres fürdőváros, hanem egy modern, 21. 
századi európai kisváros, amely büszke gazdag történelmi 
hagyományaira!

Köszöntő



Érdekességek 
Hajdúszoboszlóról!

Tudta-e, hogy számos híresség származik 
Szoboszlóról?

Joseph Kadar 
A Párizsban élő hajdúszoboszlói kötődésű festő-művész, a 
hajdúszoboszlói Nemzetközi Modern Múzeum alapítója

Gönczy Pál (1817-1892)

szoboszlói születésű, reformer pedagógus, állam-titkár

Szép Ernő (1884-1953)

szoboszlói kötődésű, író, költő, színpadi szerző

Fehér Gábor (1893-1941)

szoboszlói születésű, magyar-német szakos tanár, szépíró

Hőgyes Endre (1847-1906)

szoboszlói születésű, a kísérleti orvostudomány kiemelkedő 
alakja, a „magyar Pasteur”, MTA tagja

Kenézy Gyula  (1860-1931)

szoboszlói születésű, szülész-nőgyógyász, a debreceni 
orvosképzés egyik megszervezője, egyetemi tanár

Pávai Vajna Ferenc  (1886-1964)

szoboszlói kötődésű, geológus, a szoboszlói gyógyvíz 
megtalálója

Kovács Máté  (1906-1972)

szoboszlói születésű,   művelődéspolitikus, irodalomtörténész, 
könyvtártudós

Bővebb infó: www.utazom.com

Érdekességek 
Hajdúszoboszlóról!



Érdekességek 
Hajdúszoboszlóról!

Tudta-e, hogy mi az a 
csergetés?
A napfényes város legegyedibb népszokása 
a szilveszteri csergetés. A minden 
évben megrendezésre kerülő sikeres 
Óévbúcsúztató rendezvény és utcabál egy 
XVII. századi szilveszteri esemény emlékét 
őrzi. 

Bővebb infó: www.hvtv.hu

Tudta-e, hogy miről híres a 
hajdúszoboszlói Harangház?
A 2000-ben felavatott Harangház Európa 
legnagyobb fürdőkomplexuma előtt 
található. Az egyedülálló haranggyűjtemény- 
adomány mintegy félszáz, művészi kivitelű 
alumínium ötvözetből készült darabból áll. 

A világszabadalomként jegyzett harangok 
házának szépségét növeli:

a környék apró folyócskái, 
a kis tó, 
a sziklakert, 
a magyarság történelmével, mondavilágával 
kapcsolatos jelképek,
a fából faragott totemoszlopok.

Bővebb infó: www.hajduszoboszloturizmus.hu

Tudta-e, hogy a Szent Korona 
többször is megfordult 
Hajdúszoboszlón?
A magyar államiság egyik jelképe, a királyi 
korona bizonyíthatóan legalább kétszer 
volt Hajdúszoboszló városában. Az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc idején a 
koronát Budáról elszállították Debrecenbe. 
Ez idő alatt a Szent Korona többször is 
átlépte Szoboszló határát. 

Bővebb infó: www.szoboszlokepeskonyve.hu



Európa legnagyobb 
fürdőkomplexuma!

Tudta-e, hogy milyen múzeumok, 
kiállítások találhatóak Hajdúszoboszlón?
A pezsgő kisváros nagy hangsúlyt fektet a hagyományok 
ápolására és a jelen kor megismertetésére. A településen 
egyaránt megtalálható a régmúlt és a modern kor művészete.

Bocskai István Múzeum
A múzeum legértékesebb darabja a Bocskai-zászló, 
amelyet a hagyomány szerint a fejedelem adományozott a 
hajdúvitézeknek.
 

A múzeumban látható:

Hajdúszoboszló várostörténeti gyűjteményei
Hajdúszoboszló városigazgatási emlékei
Hajdúszoboszlóhoz kötődő neves emberek tárgyi emlékei
A tájegységre jellemző rovar és lepkegyűjtemény
Mezőgazdaság-történeti kiállítás, stb.

Bővebb infó: www.vendegvaro.hu

Nemzetközi Modern Múzeum    
A magyar kortárs művészek munkái mellett számos 
világhíresség művei is megtalálhatók  a múzeum 
gyűjteményében. 

Hírességek: Picasso, Le Corbusier, Renoir, Vasarely.
A múzeum kertje nyáron zenei rendezvények helyszíne. 

Bővebb infó: www.vendegvaro.hu



Európa legnagyobb 
fürdőkomplexuma!

Európa legnagyobb 
fürdőkomplexuma!

A fürdő részei:

Gyógyfürdő

AquaPalace 
élményfürdő

Strand

Aquapark

Uszoda

HungaroSpa 
Hajdúszoboszló

Az eltelt évek állandó fejlesztéseinek 
köszönhetően a fürdő  teljesen 
megújult, valamint kibővült. 
Évről- évre a fürdő kapacitása és 
gyógyászati szolgáltatásainak köre is 
folyamatosan bővült. 

Az Európában legnagyobb 
fürdőkomplexum:

30 hektárnyi területen fekszik, 
17600m2-es vízfelülettel,
összesen, egy időben 25000 fő 
befogadására képes. 

A strand legnagyobb szenzációja a 
„mediterrán tengerpart”. A medence 
Közép-Európa legnagyobb épített 
medencéje, 6200m2-es vízfelülettel 
rendelkezik.

Bővebb infó: www.hungarospa.hu





A hajdúszoboszlói 
gyógyító csodavíz

A hajdúszoboszlói 
gyógyító csodavíz

A csodavíz nemcsak kívülről, hanem belülről 
is gyógyító hatással bír, így 1994 óta 
palackozzák. A Pávai-Vajna névre keresztelt 
gyógyvíz a megtalálójáról és „atyjáról” kapta 
a nevét. Az ásványi anyagokban gazdag hévíz 
számos betegség „csodaszere.”

Bővebb infó: www.hungarospa.hu

Hajdúszoboszló a gyógyulni és 
pihenni vágyók „Mekkája”

1925 októberében egy csodálatos esemény 
történt Hajdúszoboszlón. Pávai Vajna Ferenc 
volt az a tudós geológus, aki 1091 méter 
mélységből felszínre hozta a 73 °C-os hévizet. 

Később - a szakemberek 
megállapításaira hagyatkozva - 
Hajdúszoboszló városának vezetése 
úgy döntött, fürdőt építtet, s így 
nyílt meg 1927. július 27-én a mai 
gyógyfürdő elődje, az úgynevezett 
„fövenyfürdő”. Az azóta eltelt 
években a fürdőt az elvárásokhoz 
igazodva sikerült többször bővíteni, 
korszerűsíteni , így nyerte el mai, 
modern formáját. 

Bővebb infó: www.hungarospa.hu



Hajdúszoboszló,
Szoboszló környékén három jellegzetes táj találkozik: a 
Hortobágy, a Hajdúhát, valamint Sárrét-Berettyó vidéke. A 
város kiváló földrajzi elhelyezkedése minden korszak népét 
vonzotta.

Hajdúszoboszló nevének eredete
A „Szoboszló” név szláv eredetű, mely belügyminiszteri 
rendeletre 1901-ben bővült a „Hajdú” előtaggal.

Bővebb infó: www.szoboszlokepeskonyve.hu

a történelmi hagyományokban 
gazdag kisváros!

Hajdúszoboszló,



Hajdúszoboszló,
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Hajdúszoboszló 
mérföldkövei évszámokban

Szoboszló első írásos említése, 
amikor I. Géza- magyar 
király- az újonnan alapítandó 
garamszentbenedeki apátságnak 
adományozta Szoboszlóvásár 
királyi vámjának felét. 

A „hirtelen” török támadás 
korszaka. 

Szoboszló történelmében az 
egyik leggyászosabb év, ugyanis 
a település gyakorlatilag teljesen 
megsemmisült.

Bocskai István erdélyi fejedelem 
címeres adománylevéllel 700 lovas 
hajdúnak adott otthont a Bocskai 
család Szoboszló falu melletti 
birtokán.

A város szembeszállt Szejdi Ahmed 
budai pasa seregével. A harcban a 
város teljesen megsemmisült.

Az I. világháború alatt 1051 
hajdúszoboszlói halt meg. Az ezt 
követő román megszállás további 
károkat okozott a városban.

A város fejlődésének lendületet 
adott Dr. Pávai- Vajna Ferenc 
mélyfúrásai során felszínre hozott, 
a város alatt elterülő 73 °C -os hévíz.

A városban megnyitotta kaput 
az első fürdő, az úgynevezett 
„fövenyfürdő”. Az elkövetkező 
éveket folyamatos fejlesztések és 
újítások jellemezték.

Bővebb infó: www.hajduszoboszlo.eu



Templomok 
a város szívében
Református templom
Hajdúszoboszló lakóinak többsége 
református vallású. A XIX. sz. első 
felére klasszicista stílusúvá formálódó 
református templom napjainkban 
nívós orgonahangversenyek, énekkari 
koncertek helyszíne. 
 

Bővebb infó: www.szoboszloreformatus.hu

Római katolikus templom
A Hősök teréről nyíló római katolikus 
templom 1776-ban épült késő barokk 
stílusban. A templom különlegessége, 
hogy krakkói érsek korában megfordult 
benne II. János Pál pápa is.

Bővebb infó: szoboszloplebania.hu

Görög katolikus templom
A néhány száz lelkes görög katolikus 
közösség az 1994-ben, bizánci stílusban 
épült új templomban dicsérheti az Urat. 
Művészi színvonalú ikonjaival, gondozott 
kertjével valóságos kis ékszerdoboz ez az 
épület a Szilfákalja utcán.

Bővebb infó: www.gkehajduszob.uw.hu

Templomerőd maradvány
A református templom mellett húzódó 
erődmaradvány a város legbecsesebb 
műemléke, mely Hajdúszoboszló közpon-
tjában található egy épségben maradt 
tornyával. 

Bővebb infó: www.hajduszoboszloturizmus.hu

Templomok 
a város szívében



Templomok 
a város szívében



Hajdúszoboszló a 
modern, 21. századi 
kisváros!

A város vezetése évek óta azon dolgozik, hogy Hajdúszoboszló 
egy hétköznapi alföldi városkából izgalmas, modern európai 
várossá váljon – amelynek megjelenése összhangban van 
nemzetközi hírnevével.

Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló projekt 
keretében a városban élők és turisták által is szívesen használt 
városi épületek és közterületek kapnak új, 21. századnak 
megfelelő designt.

Kovács Máté Művelődési Központ 
és Könyvtár

A Művelődési Központ kívülről és belülről egyaránt 
megszépül, kibővül, és új funkciókat kap. 

Az intézményben az eddig „megszokott” színházi 
előadásokon, szakkörökön és könyvtározási 
lehetőségeken túl további szolgáltatások is elérhetőek 
lesznek:

Ifjúsági és civil információs tanácsadás, szakemberi 
segítségnyújtás,

Számítógép használat és elektronikus ügyintézés 
lehetősége (Infomentor iroda) 

Üzlethelyiségek, könyvesbolt és kávézó használata.

Ezen kívül a központ alkalmas: 

kiállítások, 

előadások, 

pódiumműsorok, 

szakkörök, 

klubok működésére, lebonyolítására.

Bővebb infó: www.hajduszoboszlo.eu

Hajdúszoboszló a 
modern, 21. századi 
kisváros!



Hajdúszoboszló a 
modern, 21. századi 
kisváros!

Bocskai Többfunkciós 
Rendezvényközpont

A Bocskai Többfunkciós Rendezvényközpont új, az itt élők 
számára is fontos funkciókkal gazdagítja a városközpontot.

A rendezvényközpont a jövőben alkalmassá válik:

kisebb konferenciák rendezésére,

kamararendezvények, ünnepségek lebonyolítására, 

házasságkötési szertartások megrendezésére.

Bővebb infó: www.hajduszoboszlo.eu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vonzó városi közterek

A város központi terei - a Hősök tere környéke - a közeljövőben 
teljesen új színben fog pompázni. 

A megújuló részek:

Halasi Fekete Péter tér

Mozicsarnok

Emlékezés tere

Templomerőd

Parkolók

A felújított terek már megfelelő helyszíneket biztosítanak a 
jövőbeni kültéri események, rendezvények számára is.

Bővebb infó: www.hajduszoboszlo.eu



A város a felújított intézményekben és köztereken sokszínű 
programlehetőségeket kínál. 

A rendezvények hozzájárulnak a település kulturális 
és közösségi funkcióinak megerősítéséhez és egyedi 
arculatának kialakításához.

A tervezett programok:

Hajdúszoboszlói repülés története (kiállítás és előadások)

Állatbemutató (kiállítás és börze), kisállattartással 
kapcsolatos előadások

Képes tér - Kézműves udvar (szabadtéri kiállítás, kézműves 
bemutatók)

FÉK- Fogyatékkal Élők Közössége: fogyatékkal élő fiatalok 
és felnőttek  foglalkoztatását segítő tanfolyamok, 
figyelemfelhívó programok

Hagyományőrző rendezvények a város emlékünnepén

„Hulladékért virágot” akció: környezetszépítés a megújított 
tereken

100 éves a hajdúszoboszlói labdarúgás (kiállítás, előadások, 
sportrendezvények), 

Bővebb infó: www.hajduszoboszlo.eu

Színes 
program- kavalkádSzínes 
program- kavalkád



Színes 
program- kavalkád

SzoboszlOnline!
A színpompás programsorozatok mellett a város úttörőnek 
számít internetes szolgáltatásainak újításaival. Az interneten 
seregnyi információ megtalálható Hajdúszoboszlóról. A város 
életében a közösségi oldalak használata is fontos szerepet 
játszik.

Hajdúszoboszló számos, egyedi online oldallal rendel-
kezik:

Önkormányzat weblapja: www.hajduszoboszlo.eu

E-ügyintézés: www.e-tarsulas.hu

Szoboszló képeskönyve: www.szoboszlokepeskonyve.hu

Turizmus, szállások: www.hajduszoboszlo.hu

Foglalkoztatási paktum: 
www.hajduszoboszlo-foglalkoztatas.hu

Hajdúszoboszló Online: www.szoboszloon.hu

Hajdúszoboszló online TV: www.szoboszlotv.hu

HungaroSpa Hajdúszoboszló Gyógyfürdő: 
www.hungarospa.hu

Bővebb infó: www.hajduszoboszlo.eu



Kovács Máté Városi Művelődési  Központ és 
Könyvtár (KMVMKK)
Máté Kovács Town Cultural Center and Libary

Szabadtéri Színpad     Open-Air Stage

Mozi     Cinema

Polgármesteri Hivatal     City Hall

Hősök tere     Hősök Square

Szent István park     Szent Istvan Park

Zöldség- és gyümölcspiac     Market

Strandfürdő főbejárat     Open Air Bath

Gyógyfürdő     Thermal Bath

Aqua-Palace élményfürdő
Aqua-Palace Indoor Pleasure Bath

Aquapark     Aquapark

Sportház     Sports Hall

Árpád uszoda     Árpád Swimming Pool

Hungarospa Teniszcentrum     Tennis Centre

Futballpálya     Football Stadium

Tourinform     Tourist Information Office

Mentők     Ambulance

Rendőrség     Police Station

Tűzoltóság     Fire Station

Repülőtér     Airport

Autóbuszállomás     Bus Station

Vasútállomás     Railway Station

Postahivatal I.     Post Office I.

Postahivatal II.     Post Office II.

Orvosi Rendelők     Policlinics

Bocskai István Múzeum     Istvan Bocskai Museum

Nemzetközi Modern Múzeum   
International Modern Art Museum

Református templom     Calvinist Church

Római katolikus templom
Roman Chatolic Church

Görög katolikus templom
Greek Chatolic Church
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