
Hajdúszoboszló és környéke látnivalók, programok 

Hajdúszoboszló 

Hajdúszoboszló fő vonzereje a fürdőkomplexum, mely a híres gyógyfürdőből, az 
aquaparkból, a strandból, valamint az új Aqua Palace élményfürdőből áll. 

 A Gyógyfürdőben (Szent István park 1-3.) 2-3 heti kúra 90%-os javulást 
eredményez idült mozgásszervi, nőgyógyászati, bőr-, és belgyógyászati 
betegségeknél. 

 A strand előtti Harangházban világszabadalmat jelentő alumínium-harangok 
gyűjteménye. 

 A XVIII. századi Szent László Templom freskói a gyógyító víz megtalálásának 
történetét ábrázolják. 

 Béke Gyógyfürdő (Mátyás király sétány 10.) úszómedencékkel a város 
üdülőövezetében. 

 Bocskai István Múzeum gyűjteményei a Bocskai utca több házában: (12.:) a 
város története, szabadtéri néprajzi kiállítás, (14.:) Miskolci László festő, és Cseh 
Gusztáv grafikus művész kiállítása, az udvaron fejfa-, és sírkő bemutató, (21.:) 
pásztorművészet, , kerámiák, szőttesek, népviseletek, századvégi szobabelső, népi 
iparművészek alkotásai. Fazekas Ház (Ady u. 2.) nádudvari fekete kerámia, múlt 
századi szobabelső. 

Hortobágyi Nemzeti Park  http://www.hnp.hu/index.php  

A Hortobágyi Nemzeti Park hazánk első nemzeti parkja, melyet 1973. január 1-jén hozott 

létre az Országos Természetvédelmi Hivatal. Területe 82 000 hektár. 

Pusztai Állatpark  http://www.pusztaiallatpark.hu/  

Az őshonos állatokat felvonultató Pusztai Állatpark ideális hely mind azok számára, 
akiknek kevés az idejük a hosszabb túrákra vagy kisgyerekkel érkeztek: itt megtalálható 
egy helyen a puszta minden őshonos háziállata és megismerkedhetnek az ide látogatók. 

Hortobágyi Pásztormúzeum  http://www.museum.hu/m/Hortobagyi_Pasztormuzeum/info  

Közép-Európa legnagyobb sztyeppés pusztája, a Hortobágy a 17. század közepére a 
megváltozott természeti viszonyok és a történelmi események - a pusztító tatár és török 
hadjáratok - együttes hatására formálódott ki az egykor lakott területekből. 

Kilenclyukú híd, Hortobágy  http://www.vendegvaro.hu/kilenclyuku-hid-hortobagy  

A Hortobágy jelképe, a történelmi Magyarország leghosszabb közúti kőhídja a Kilenclyukú 
híd. 

Polgár M3 Archeopark  http://www.m3archeopark.hu/main_hun.html  



Magyarország első tájtörténeti és régészeti pihenőparkja. Közel 5 hektár területen 
létesített pihenőparkban egy kellemes séta után ízelítőt kaphatnak a tájegység 
történetéből, tárgyaiból, népi kultúrájából az ide érkező látogató közönség. Az itt 
tartózkodó vendégek igazi időutazásban részesülhetnek. Láthatóak többek közt a 
temetkezési kunhalom, Csörsz-árok rekontsrukciós építmenyei, Kárpát-medencében is 
egyedi látványt nyújtó újkőkor házat, néprajzi házakat, jurtákat illetve az autópálya 
építése folyamán feltárt régészeti leletek hiteles másolatait tekinthetik meg az érdeklődők. 

Debrecen Állatkert  http://www.zoodebrecen.hu/  

Az első magyar vidéki állatkert amely szerves részét képezi Debrecen és Nagyerdő 
életének. Az alapításkor még kicsiny területen, napjainkban már 17 hektár nagyságon öt 
földrész 165 állatfajának mintegy 1500 példánya képviselteti magát az állatkertben. Az 
állatkertek egyre inkább nagyobb szerepet töltenek be az élővilág megőrzésében, így 
elsőrendű feladatuk, hogy méltó módon mutassák be a Föld élővilágának felbecsülhetetlen 
értékét. Az állatkerteknek az elmúlt évtizedben jelentős változásokat kellet átélniük. Új 
feladatok és kihívások egyre nagyobb erőpróbát jelentenek. Megújult és izgalmas feladatok 
várnak megvalósítására önálló szakterületté vált zoopedagógia által. Kicsik és nagyok 
részére egyaránt az önálló felfedezések élményét nyújtják. 

Debreceni Botanikus Kert  http://botkert.unideb.hu/  

A 12 hektáron fekvő terület több mint 8000 növényfajtának ad helyet. Csodás 
látványvilágot kínál az 1975-ben felavatott új pálmaházban a trópusi ritkaságok. 
Lenyűgöző látványt nyújt a változatos színekben pompázó orchideák, bódító illatú vaníliák, 
de még termő banánfákat is megcsodálhatnak az ide látogatók. 

Debreceni Nagytemplom  http://www.templom.hu/phpwcms/index.php?id=14,472,0,0,1,0  

A templomról kevés adat maradt fenn, mindössze egy Agnus Dei-t ábrázoló zárókő őrizi 
emlékét. Ábrázolása nem maradt az utókorra, csupán a 17. századi újjáépítésből tudhatjuk 
meg, hogy háromhajós, bazilikális rendszerű, a nyolcszög három oldalával ellátott 
szentéllyel záruló szentéllyel ellátott épület volt, boltozatát nyolc oszlop tartotta. Főoltára 
Szent Andrást ábrázolja, mellékoltárai közül kettőről tudunk: az egyik Szent Péteré, a 
másik Szent Kataliné. Bunyitai Vince feljegyzése pedig arról tudósít, hogy orgonája is volt. 
 

 
 
 
 
 
 


