
3. oldalHAJDÚSZOBOSZLÓ a város

Orosz study tour
A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. szervezésében, a Magyar Turisztikai Ügynökség 
finanszírozása mellett, a Hungarospa Zrt. és a Hunguest Hotels Zrt. hajdúszoboszlói szállo-
dáinak támogatásával öt moszkvai utazási iroda képviselőjét, egy újságírót és egy turisztikai 
bloggert fogadott Hajdúszoboszló. 

A program résztvevői a Wizz 
Air Moszkva-Debrecen menet-
rend szerinti járatával érkeztek 
a fürdővárosba, ahol négy napot 
töltöttek. A study tour keretein 
belül megismerhették Európa 
legnagyobb fürdőkomplexumá-
nak gyógyturisztikai-, wellness- 
és strandszolgáltatásait. 
A résztvevők egy szakmai 
workshop keretein belül helyi 
szolgáltatókkal vehették fel köz-
vetlenül a kapcsolatot, valamint 
a régió turisztikai adottságait 
megismerve ellátogattak a Hor-
tobágyra és Debrecenbe. 
A meghívott résztvevőkkel a 
programok során kilátásba he-
lyezett szakmai együttműködési 
megállapodások célja Hajdúszo-
boszló dinamikusan növekvő 
oroszországi beutazó turizmusá-
nak fenntartása.
(Kép és szöveg: TDM)

Fenntartható közlekedésfejlesztés 
Hajdúszoboszlón

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a TOP-3.1.1-15-
HB1-2016-00007 azonosítószámú, „Fenntartható köz-
lekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című projektjének 
keretében a város kül- és belterületén, 4 szakaszon 
épített ki  új kerékpárútszakaszokat az összefüggő ke-
rékpáros úthálózat érdekében. A kivitelezési munkák 
a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően 2018. 
május és november közötti időszakban valósultak meg, 
összesen 4,132 km új kerékpárutat eredményezve.

A Dózsa György u. és az Ady Endre u.  - Kenézy u. - Gönczy 
Pál utca közötti forgalmi átrendeződéseket a város lakos-
sága hősiesen tűrte az építés során, így végeredményként 
2018. október hónapban  elkészült a Dózsa György utcán 
337,68 m új gyalog- és kerékpárút, közlekedési csomó-
pont-átalakítással, gyalogátkelőhely-áthelyezéssel, és a fej-
lesztéssel érintett részeken új aszfaltburkolattal a gépjár-
művek részére, továbbá a Kálvin tér - Hősök tere szakaszon 
77,4 m hosszú kerékpárút-kijelölés, gyalogátkelőhelyen 
történő átvezetéssel, valamint az Ady E. u. - Kenézy u. - 
Gönczy Pál utcán 143 m új kerékpárút, gyalogátkelőhelyen 
történt átvezetéssel, közvilágítás kialakításával. 

2018. október hónapra készült el az Ebes Község Önkor-
mányzata részéről épített kerékpárút, melyhez csatlakozik 
a Hajdúszoboszló Város közigazgatási területén a Fürdő 
utcától egészen az ebesi közigazgatási határig tartó új, 
belterületi gyalog- és kerékpárút, külterületen kétirányú 
kerékpárút, a régi 4. sz. főút felhagyott szakaszán pedig 
nyitott kerékpársáv-kialakítással, mindösszesen 3,574 km 
hosszban. A fejlesztés eredményeképpen a lakosság szá-
mára kerékpárúton is közvetlenül elérhető a két település.  

2019 májusában és júniusában valósultak meg a pro-
jektben tervezett kerékpáros szemléletformáló kampány 
elemei, melynek fő célja volt, hogy a város és a város kör-
nyéke lakóinak minél nagyobb hányada használja a fel-
épülő kerékpáros infrastruktúrát. A kampány során a város 
nagycsoportos óvodásai és az általános iskolai tanulók - a 
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitánysággal együttműködve 
- játékos formában ismerkedtek a kerékpáros közlekedés-
biztonsági szabályokkal, a szükséges védőfelszerelésekkel.  
A  város 8 tagóvodájának futóbicikliket és védőfelszerelé-
seket vásároltunk.

2019 májusában hivatalosan is átadtuk a Hajdúszoboszló és 
Ebes közötti, településeket összekötő kerékpárutat, mely-
hez programként kapcsolódott a helyi lakosságnak szer-
vezett kerékpáros túra. A túrán résztvevők nagy örömükre  
kerékpározáshoz szükséges védőfelszereléseket nyerhet-
tek tombolán. A kampánysorozat zárórendezvényeként az 
önkormányzati és járási intézményekben dolgozók közle-
kedésbiztonsági előadást hallgattak meg.  
Ezúton köszönjük meg a Vuelta Sportszervező és Szolgál-
tató Kft. és a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság segítő 
közreműködését a kampány lebonyolításában.

A projekt támogatásának forrását az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap biztosítja, az Európai Unió és a Magyar Ál-
lam társfinanszírozásával.

  
                    Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Gyógyturisztikai, sportolási együtt-
működési lehetőségekről is egyez-
tettek  partnervárosunkban 
A 42. Dzierżoniówi Napokhoz kapcsolódóan hajdúszoboszlói delegáció tett rövid látogatást 
Hajdúszoboszló lengyel partnervárosában május 23-25. között. A rövid látogatás és baráti 
találkozó újra bebizonyította, hogy a lengyel nép továbbra is kiemelt barátsággal tekint a 
magyarokra, Dzierżoniów pedig tényleges partnerként Hajdúszoboszlóra. 
A látogatás során a környékbeli lengyel települések nyugdíjasklubjaival is tartottunk meg-
beszéléseket a  hajdúszoboszlói gyógykezelések igénybevételéről. Ezen túlmenően a  helyi 
sportklub elnökével, az egykori lengyel válogatott Pawel Sibik-kel megtartott egyeztetés so-
rán felmerült utánpótlás sportolók kölcsönös edzőtáborozási lehetősége is.  (Dr. S. T.)
Kép: Dzierżoniów teljes városvezetése a Hajdúszoboszló zászló mellett delegációnk tagjaival

Bringára fel, Szoboszló 
címmel, Hajdúszobosz-
ló Város Önkormány-
zatának megbízásából 
kerépártúrával tette em-
lékezetessé a Hajdúsági 
Vándorok Közhasznú Tú-
raegyesület és a Vuelta 
Sportiroda május 18-án 
a Hajdúszoboszló-Ebes 
kerépárút európai uniós 
fejlesztésű projekt avatá-
sát. A túrázók a Bocskai-
szobornál gyülekeztek, 
majd az ebesi szalagátvá-
gás után, illetve összessé-
gében 58 km-es túrát tet-
tek meg.  Képünkön: startra 
várva (Fotó: Hajdúsági Ván-
dorok) 


