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Köszönto˝
Ü

dvözlöm Hajdúböszörményben, a legnagyobb hajdúvárosban!
Az elmúlt évek látványos fejlődése során új kép fogadja a városunkba érkezőket, ahol hangulatos
sétát téve felfedezhetik értékeinket, hagyományainkat, épített örökségünket. Az egyre sokszínűbb
településünkön izgalmas programok, rendezvények, kiváló gyógyvíz és fürdőkomplexum, feltöltődés
és feledhetetlen élmények várják Önt is!

W

elcome to Hajdúböszörmény, the largest city of the Heyducks!
Due to the spectacular developments of the recent years, you can visit our town from a new perspective. By walking through the streets, you can find, explore and enjoy our cultural values, traditions and our built heritage. More and more colourful, our city offers you exciting programmes and
events, an exeptional thermal water bath, full recovery and unforgettable experiences.

W

illkommen in der größten Haiduckenstadt, in Hajdúböszörmény! Dank den Entwicklungen der letzten Jahre werden die Gäste durch ein neues Stadtbild begrüßt. Wenn Sie in unserer
Stadt einen gemütlichen Spaziergang machen, können Sie unsere Werte, Traditionen und unser
erbautes Erbe entdecken. Aufregende Programme, Veranstaltungen, ausgezeichnetes Heilwasser
und ein Badekomplex, sowie Entspannung und unvergessliche Erlebnisse erwarten Sie.


Kiss Attila polgármester / Mayor / Bürgermeister
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Látogasson el…
…és fedezze fel az új arculatot kapott modern, de a múltat
mégis magába rejtő Bocskai teret.
A körkörös településszerkezetű városunk centrumában elhelyezkedő
terünk központi eleme Bocskai István szobra, mely a város jelképe.
A téren tett értékséta alatt felfedezhetik a
7 hajdúváros összetartozását jelképező Táncoló Hajdúk szoborcsoportot,
a város településszerkezetének kialakulását bemutató, Kosina László
által tervezett térplasztikát,
a MILLENIUMI EMLÉKMŰVET,
a TESTVÉRVÉROSI SÉTÁNYT,
a REFORMÁTUS TEMPLOMOT,
a VÁROSHÁZÁT,
a BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM autentikus épületét.
A séta végén az újonnan épült szökőkút mellett megpihenve a zene és
a víz izgalmas játékának lehetünk szem és fültanúi.

Come...

...and discover the recently renewed Bocskai Square that tells
you stories behind its modernity

In the centre of our circular town structure stands the symbol of the town
and heart of the square, the statue of István Bocskai.
The historic walk shows you up:
the ,,Dancing Hayducks” sculpture group, symbolising the togetherness
of the seven hajdú towns,
the town map model representing the town structure evolution, schemed by László Kosina,
the MILLENNIUM MONUMENT,
the WALK OF TWIN TOWNS AND SISTER CITIES,
the CALVINIST CHURCH,
the authentic building of the BOCSKAI ISTVÁN HIGH SCHOOL.
You can be the eye- and earwitness of the exciting music and water
performance by resting nearby our recently built fountain.

Besuchen Sie uns…
…und entdecken Sie den neuen, modern Bocskai Platz, der die Zeichen der Vergangenheit auch tragt.
und entdecken Sie den neuen, modernen Bocskai Platz, der auch die Zeichen der Vergangenheit trägt.
Im Zentrum unserer kreisrunden Siedlung liegt die Statue von István Bocskai. Sie ist das Wahrzeichen der Stadt.
Wenn Sie auf dem Bocskai Platz spazieren, können Sie folgende Sehenswürdigkeiten bewundern:
– die Komposition der Statuengruppe der Tanzenden Haiducken, die die Zusammengehörigkeit der sieben Haiduckenstädte symbolisiert,
– die von László Kosina geplante Skulptur, die die Entstehung der Siedlungsstruktur der Stadt präsentiert,
– das Milleneum Denkmal,
– die Promenade der Partnerstädte,
– die reformierte Kirche, -das Rathaus, -das authentische Gebäude des Bocskai István Gymnasiums.
Am Ende des Spazierganges können Sie sich neben dem neuen Brunnen ausruhen und das Spiel der Musik und
des Wassers bewundern.
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Hajdúsági Múzeum
A megye legrégebbi középületének, a Hajdúsági Múzeumnak a falai
között állandó kiállítás keretén belül megtekinthetik a HAJDÚSÁG TÖRTÉNETÉT. A kiállítás a hajdúk és böszörmények eredetét, a hajdúkerületet és a
mezővárosi kultúrát is bemutatja.
2014-b4n került felszínre az Európa-szerte híres BÖSZÖRMÉNYI-KINCS leletegyüttes. A város határából előkerült régészeti lelet valamennyi darabja megtekinthető a múzeumban, így láthatunk használati tárgyakat, ékszereket, fegyvereket,
fémedényeket is. A napvilágra került kincslelet összetétele miatt bekerült a
tudományos köztudatba is, de érdemes a kiállítást mindenkinek megtekinteni.

Museum of the Hajdú Country
You can reveal the HISTORY OF THE HAYDUCKS in the Museum of the
Hajdú Country, as part of a permanent exhibition. The exhibition describes the region of the Hayducks, presents the origin of the Hayducks and the
people from Böszörmény, and introduces you to the market town culture.
In 2014, an archeologic assemblage was found, later known throughout Europe.
All of the artifacts are available in the museum: tools and objects, jewellery,
weapons and metal bowls. Because of the composition of the finding, now in
the scientific awareness, the treasure trove is worth to visit for all.

Haiduckenmuseum
In dem ältesten Gebäude des Komitats, im Haiduckenmuseum können
Sie sich eine ständige Ausstellung „Die Geschichte der Hajdúság” ansehen. Die Ausstellung präsentiert die Ursprung der „Hajdúság” und die „Böszörményer”, den Haiduckenbezirk und die Kultur unserer Landstadt. Im Jahre 1858
wurde ein europäenweit berühmter archäologischer Bronzenfund, der
„Böszörmény-Schatz” gefunden. Alle Stücken des vom Rande der Stadt stammenden Schatzes können Sie sich im Museum ansehen, so Gegenstände aus
dem Alltag, Schmuckstücke, Schwerter, Metalltöpfe. Wegen der Zusammensetzung ging der entdeckte Fund in das wissenschaftliche Bewusstsein ein, aber es
lohnt sich für alle, die Ausstellung zu besuchen.
Cím/Adress/Adresse: Kossuth u. 1.
www.hajdusagimuzeum.hu
GPS 47.6712465, 21.5087443

Hajdúböszörményi Tájházak
Living Museum of Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményer Heimatmuseen
Hajdúböszörményi Tájházak – A több mint 200 éves eredeti állapotban megtartott paraszti lakóházak hűen tükrözik a korabeli
életmódot és a népi építészetet.
Living Museum of Hajdúböszörmény – The more than 200 year-old,
authentic country houses reflect the 19th century lifestyle and the
popular architecture.
Die Hajdúböszörményer Heimatmuseen – Die mehr als 200 Jahre alten im originellen Zustand übrig gebliebenen Wohnhäuser
repräsentieren die zeitgenössische Lebensweise und die volkstümliche Bauweise.
Cím/Adress/Adresse: Polgári u. 92–100.
www.hajduboszormenyi-tajhazak.eu,
Tel.: +36 20/368-4989
GPS 47.6749468, 21.4974075

Népi Hajdúház / Folk Heyduck Living
Museum Haiduckenbürgerhaus
Népi Hajdúház – A műemlék épület jellegzetes böszörményi típusú
hajdúház, mely hatalmas méretével kiemelkedik a népi lakóházak közül, s állandó kiállítással, műhelyfoglalkozásokkal is várja a
látogatókat.
Folk Heyduck Living Museum – The monument is a traditional type
of house from Böszörmény, which stands out form the other provincial houses, and welcomes its visitors with a permanent exhibition and workshops.
Das Haiduckenbürgerhaus – Das Gebäude ist ein typisches „Böszörményer” Haiduckenhaus, das mit seiner enormen Größe unter
den Bürgerhäusern einzigartig ist. Hier können Sie sich eine ständige Ausstellung ansehen und an Workshops teilnehmen.
Cím/Adress/Adresse: Hunyadi krt. 2/A
www.hajduhaz.blogspot.hu,
Tel: +36 30/338-3344
GPS 47.6805795, 21.4996839
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Aktívan
Aktív programok a Bodaszőlőn
A Kemencés Vendégház gyerek- és felnőttcsoportok részére kínál színes programokat: lovaskocsikázás, gyalogtúrák,kemencében és szabad tűzön sütés,
gyerekeknek élményt nyújtó kerti játékok, házi állatok.
Elérhetőség: Hajdúböszörmény-Bodaszőlő, Tanya 1009.,www.kemences-vendeghaz.hu
Túrázás: Kerékpár vagy gyalogtúra a Zeleméri Csonkatoronyhoz. A Hajdúböszörmény részét képező Bodaszőlőn található a középkori eredetű templom maradványa, melyet sok legenda övez. A megújított környezet lehetőséget nyújt a
kirándulóknak szabadtéri főzésre és piknikezésre.
Lovaglás: Hajdúböszörményi Lovarda, Téglási u.64.sz.
Úszás: Bocskai Strand - és Termálürdő, Uzsok tér 1.sz., www.bocskaitermal.hu
Futás: Városi Sport- és Rendezvényközpont, Vásár tér 27.sz. www.hte.hajduboszormeny.hu
Fitnesz: Fitness sziget, Uzsok tér 1.sz., www.bocskaitermal.hu
Horgászat: Kajánsziki Horgásztó, GPS: 47.456.55, 21.224011
Strandröplabda: Bocskai Strand-és Termálfürdő, Uzsok tér 1.sz., www.bocskaitermal.hu
Bowling, biliárd, fallabda: Spirit Szabadidőközpont, Dorogi út 107. www.spirithb.hu

Activate yourself
Active programs in Bodaszőlő
A Kemencés Vendégház offers program to children and adult groups:
pleasure carriage, hiking, cooking in oven and over an open fire, outdoor play
area for children, domestic animals.
Cycling and hiking tour to the ruins of the Church of Zelemér. The ruins of the
Zelemer gothic church, loaded by several legends, lay in Bodaszőlő, part of
Hajdúböszörmény. A renewed environment gives you possibility to picnic and to
cook outdoor.
Horse riding: Hajdúböszörményi Riding Stable, Téglási u.64.sz
Swimming: Bocskai Thermal Bath, Uzsok tér 1.sz., www.bocskaitermal.hu
Running: Urban Sport and Program Center, Vásár tér 27.sz. www.hte.hajduboszormeny.hu
Fitness: Fitness Island, Uzsok tér 1.sz., www.bocskaitermal.hu
Fishing: Kajánsziki Fishing Lake GPS: 47.456.55, 21.224011
Beachvolley: Bocskai Thermal Bath, Uzsok tér 1.sz., www.bocskaitermal.hu
Bowling billiard, squash: Spirit Leisure Center , Dorogi út 107. www.spirithb.hu

Aktivitäten
Aktivitäten in Bodaszőlő
Das Gästehaus „Kemencés” bietet bunte Programme sowohl für die Jugendgruppen, als auch für die Erwachsenen: Fahrt mit der Pferdekutsche, Wanderungen, Backen im Freien und im Ofen, Gartenspiele für Kinder,
Haustiere. Adresse:Hajdúböszörmény-Bodaszőlő, Tanya 1009. Im Internet: www.kemences-vendeghaz.hu
Wanderungen: Fahrradtour oder Wanderung zu dem Zelemérer Stummelturm. Das zu Hajdúböszörmény gehörende Bodaszőlő hat eine Kirchenruine, die aus dem Mittelalter stammt. Es gibt viele Legende über diese Ruine. Die erneuerte Umgebung bietet den Wanderern die Möglichkeit, im Freien zu kochen oder Frei zu kochen
oder ein Picknick zu machen.
Reiten: Der Hajdúböszörményer Reitstall, Adresse: Hajdúböszörmény, Téglási u.64.
Schwimmen: Bocskai Strand- und Thermalbad, Adresse: Hajdúböszörmény, Uzsok tér 1. Im Internet: www.bocskaitermal.hu
Laufen: Städtisches Sport-und Veranstaltungszentrum, Hajdúböszörmény, Vásár tér 27. Im Internet: www.hte.
hajduboszormeny.hu
Fitness: „Fitness Insel”, Adresse: Hajdúböszörmény, Uzsok tér 1. Im Internet: www.bocskaitermal.hu
Angeln: Kajánsziki Fischteich, GPS: 47.456.55, 21.224011
Beachvolleyball: Bocskai Strand- und Thermalbad, Adresse: Hajdúböszörmény, Uzsok tér 1.Im Internet: www.
bocskaitermal.hu
Bowling, Billard, Squash: Spirit Freizeitzentrum, Adresse: Hajdúböszörmény, Dorogi út 107. www.spirithb.hu
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Csoportoknak
					ajánljuk
Múzeumi Program
Ha szeretné megismerni, hogy milyen a híres böszörményi csengő, vagy, hogy
milyen volt a betyárvilág Böszörményben, esetleg a csigapergetés rejtelmeibe
szeretne betekinteni akkor a Hajdúsági Múzeumba mindenképp látogasson el.
Kossuth Lajos utca 1.
www.hajdusagimuzeum.hu
Nyitott örökségporta a Hajdúházban
Az állandó és időszakos kiállítások mellett műhelyfoglalkozások, filmvetítések,
játszóház várja a látogatóit az országos védelem alatt álló népi műemlék falai
között a látogatókat.
Hunyadi J. krt. 2/A
www.hajduhaz.blogspot.hu
Parasztolimpia a Hajdúböszörményi Tájházakban.
A régmúlt idők játékait felelevenítő program során vidám játék részesei lehetnek
az idelátogatók. A több mint 200 éves alföldi típusú paraszti házak között igazi
időutazás részesei lehetnek.
Hajdúböszörmény, Polgári utca 92,-100.
www.hajduboszormenyi-tajhazak.eu

Recommended for groups
Museum Programs
If you want to know what exactly the famous bell is, or what the world of the
betyars was in Böszörmény, or if you want to meet the traditional soup stock
making, you have to visit Museum of the Hajdú Country.
Kossuth Lajos utca 1.
www.hajdusagimuzeum.hu
Open „heritage gallery” in the Folk Heyduck living Museum.
Besides of periodical exhibitions and permanent galleries, our visitors are welcomed by workshops, film projections, playgroups by our cultural monument,
which is under national protection.
Hunyadi J. krt. 2/A
www.hajduhaz.blogspot.hu
„Olympics of the Peasants” in the Living Museum of Hajdúböszörmény
Our visitors can take part of playful and festive programs, aimed to revive traditional games of the past. You can joint to a time-travel journey amongst the
more than 200-year-old country houses.
Hajdúböszörmény, Polgári utca 92,-100.
www.hajduboszormenyi-tajhazak.eu

Programme für Gruppen
Programme im Haiduckenmuseum
Wenn Sie erfahren möchten, wie die berühmte Böszörményer Glocke ist oder wie die Betyarenwelt in Böszörmény war oder wie man die Suppennudeln macht, besuchen Sie auf jeden Fall das Haiduckenmuseum.
Adresse: Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos utca 1. Im
Internet: www.hajdusagimuzeum.hu
Im Haiduckenhaus können Sie neben den ständigen und periodischen Ausstellungen bei verscheidenen
Workshops, Filmvorstellungen oder einem Spielhaus mitmachen.
Adresse: Hajdúböszörmény, Hunyadi J. krt. 2/A
Im Internet: www.hajduhaz.blogspot.hu
Bauer-Olympiade im Heimatmuseum von Hajdúböszörmény. Wenn Sie an diesem Programm teilnehmen,
können Sie die alten, lustigen Spiele ausprobieren. Die mehr als 200 Jahre alten Bauernhäuser bedeuten
eine Zeitreise.
Adresse: Hajdúböszörmény, Polgári u. 92-100.
Im Internet: www.hajduboszormenyi-tajhazak.eu
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Gyógyulás és élmények
…mindez elérhető a Bocskai Strand- és Gyógyfürdőben. Az
egész évben üzemelő komplexum teljes körű szolgáltatást nyújt
a gyógyulni vágyóknak. A Bocskai gyógyvíz jodidos, bromidos hidrogénkarbonátos összetétele kiválóan alkalmas reumatikus kopásos, ízületi betegségek kezelésére. A gyógyvizes medence szabadtéren és a
fedett fürdőben is megtalálható. A fürdőzés mellett gőzkamra, szauna
és gyógyászati kezelések sora várja a vendégeket; úgymint: szénsavas
fürdő, iszapkezelés, fizioterápia, gyógyvizes kádfürdő, orvosi gyógymasszázs, tangentor, súlyfürdő, csoportos víz alatti gyógytorna.
A fürdő további szolgáltatásai csúszdás strandmedence, úszómedence, gyerekmedence, játszótér, strandröplabda pálya, étkezési lehetőség, fitnesz terem, Szép kártya elfogadó hely, Erzsébet-kártya elfogadó
hely.

Recovery and experiences
...in the Bocskai Spa and Swimming Pool. The permanent
complex provides healees full service. The thermalwater composed by iodide and bromide is perfect in healing rheumatical joint
diseases. Indoor and outdoor thermal water pool is installed. Besides
bathing, a variety of therapeautic treatments is offered: steam room,
mud cure, carbon-dioxide bath, physiotherapy, balneotherapy,
medical massage treatment, underwater water-stream massage with
tangentor, weight bath, collective underwater gymnastic therapy.
Furher special services are: an outdoor pool with slide, a swimming
pool, a wading pool, a playground, a beachvolley terrain, dining opportunities, fitness gym. A SZÉP and Erzsébet card participating business.
Cím/Adress/Adresse: Uzsok tér 1.
Tel.: +36 52/371-653, +36 52/561-921
www.bocskaitermal.hu

Heilung und Erlebnisse
…sind im Bocskai Frei-und Heilbad erreichbar. Der Heilkomplex bietet das ganze Jahr
über viele Dienstleistungen für diejenigen, die geheilt werden wollen. Das Jod, Bromid,
Hydrogenkarbonat enthaltende Heilwasser ist außergewöhnlich wirksam gegen rheumatische
Gelenkbeschwerden und Krankheiten. Das Heilwasserbecken ist sowohl im überdachten Thermalbad als auch im Freien zu finden. Neben dem Baden gibt es Möglichkeit für Dampfkammer,
Sauna und verschiedene Heilbehandlungen, sowie für Kohlensäurebad, Schlammpackung,
Physiotherapie, Baden im Heilwasser, ärztliche Heilmassage, Tangentor, Gewichtbad, Unterwasserkrankengymnastik für Gruppen. Die weiteren Dienstleistungen des Thermalbades: Becken
mit Rutsche, Schwimmbecken, Kinderbecken, Spielplatz, Beachvolleyball-Platz, Restaurant,
Fitness-Raum. Szép- und Erzsébet-Karten werden akzeptiert.
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Castrum Termálkemping
300 db

A ****-os Castrum kemping áprilistól október végéig várja a
vendégeit. Emellett a kemping területén 6 db, a fürdő területén pedig 8 db jól felszerelt apartman áll a vendégek rendelkezésére.
A kellemes, zöld övezetben elhelyezkedő modern kemping megfelelő
környezetet biztosít a pihenni, relaxálni vágyó családok számára, a termál- és gyógyturizmust kedvelőknek, s természetbarátoknak egyaránt.
Az apartmanokat igénybevevő vendégek részére a fürdő ingyenes,
korlátlan használata biztosított, a kempingezők részére pedig kedvezményes áron biztosítanak belépőt.
120 db

The Castrum four-star
camping
The Castrum four-star camping welcomes its visitors from April to
end of October. Our apartmans, six in the camping and eight
in the bath, awaits the guests in a modern greenbelt area, which assures the perfect relaxation for the whole family, as well as the thermal-,
and health tourism amateurs. The bath services are free of charge and
limitless for apartment recipients, and we offer discount from the base
price for campers.

20 db

GYÓGYFÜRDŐ APARTMAN
8 db
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Castrum Thermalcamping
Das 4-sterne Thermalcamping ist von April bis Oktober geöffnet. Im Bereich des Campings gibt es 6 Appartements, im Bereich des Thermalbades gibt es 8 gut ausgestattete
Appartements. Das moderne, im Grünen liegende Camping bietet angenehme Umgebung für
Naturliebhaber und für die Gäste, die den Thermaltourismus lieben, oder einfach sich ausruhen
möchten. Die Gäste der Appartements können den Bocskai Frei -und Thermalbad kostenlos
benutzen, die Gäste des Campings können die Eintrittskarten für günstigere Preise kaufen.
Cím/Adress/adresse: hajdúböszörmény, Nagy András u.
Tel.: +36-20-959-1931
www.bocskaitermal.hu
Camping: ár: 3.850 HUF-tól/fő/person/person
Apartman: ár: 9.500 HUF-tól/2 fő/2 persons/personen
Gyógyfürdő Apartman: Ár: 10.000 HUF-tól/2 fő/persons/personen

17 db

6 db

APARTMAN

13

14

Családoknak ajánljuk
Hajdúböszörmény játéka
A 2014-ben nyílt bemutató a közelmúlt és a jelen játékvilágába
enged betekintést. Babák, fiús játékok, szabadidős és mesebeli játékok
is felfedezhetők a kiállításon, ahol játszóház is várja a gyerekeket. A
kiállítás előzetes bejelentkezéssel látogatható.
Désány I. u. 1-9.sz., Tel: 003652/229-559
www.hajduboszormenyjateka.hu
Palinta játszótér. A város zöld övezetben, modern játszótér várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. Vásár tér 3.
Kisvilág Játszóház. Újonnan épült kis játékbirodalom a kicsik kedvence.
Ady tér – Városi Piac épülete

Programs for the family

Toys of Hajdúböszörmény
The exposition, opened in 2014, give us a glimpse to the world of toys of the recent and present times.
You can discover toys for boys, dolls, recreational, fabulous and fantasy toys in the display cases. After the
exposition, children are welcomed by a playgroup. Pre-registration is required.
Désány I. u. 1-9.sz., +36 52/229-559
www.hajduboszormenyjateka.hu
Palinta playground. The modern playground awaits the young and less young in a greenbelt area. Vásár tér 3.
Kisvilág playground. The children’s choice is the recently built playground. Ady tér- Buliding of Town market

Program für Familien
Das Spielzeug von Hajdúböszörmény
Die im Jahre 2014 geöffnete Ausstellung zeigt einem einen Einblick in die Spielwelt der Vergangenheit
und der Gegenwart. Puppen, Spiele für Jungen, Spiele aus der Märchenwelt können hier besichtigt werden.
Für den Besuch der Ausstellung muss im Voraus angemeldet werden.
Adresse: Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1-9., Telefon: 52/229-559. Im Internet: www.hajduboszormenyjateka.hu
Palinta Spielplatz. Im Grünen der Stadt wartet ein moderner Spielplatz auf die kleinen und größeren Kinder.
Adresse: Hajdúböszörmény, Vásár tér 3.
Kisvilág Spielplatz. Das neugebaute Spielreich ist der absolute Lieblingsplatz der kleinen Kinder.
Adresse: Hajdúböszörmény, Ady tér - am Stadtmarkt

Hitélet

Religious life
Religiöses Leben

A műemlék jellegű vallási épületek egyik legrégebbike a Bocskai téri református
templom, melyben napjainkban is aktív hitélet folyik.
Istentisztelet: vasárnap 9 óra www.bocskaiter.hu (GPS 47.672672, 21.507091)
A városban –1899 -ben épült a Kálvin téri református templom, ahol az Angster orgonák
egyik kiváló darabja is megtalálható. Istentisztelet: Vasárnap 10.10 óra. www.hbrefkalvinter.
hu (GPS 47.670207, 21.512684)
A megújult templom Görög katolikus templom – Újvárosi utca – külső szépsége mellett
különleges belső ikonosztáziájával is kiemelkedik. Mise: Vasárnap 7 és 8 óra (GPS 47.670981,
21.4982691)
A szokatlanul kis méretű Római katolikus templomban – Újvárosi utca – különleges Mária szobor is megtekinthető. Mise: Vasárnap 11 óra www.plebaniabalmaz.hu (GPS
47.6724078426, 21.5044298452)
One of the oldest religious monuments is the Calvinist Church at the Bocskai Square,
with active religious life.
Church service: Sunday, 9AM www.bocskaiter.hu (GPS 47.672672, 21.507091)
The Calvinist Church at the Kálvin Square was built in 1899, where one of the best Angster
organs is found. Church service: Sunday, 10.10 AM www.hbrefkalvinter.hu (GPS 47.670207,
21.512684)
Orthodox Catholic Church – Újvárosi Street - besides its external beauty, it stands out with its
unique iconostasis in the interior. Mass: Sunday, 7AM and 8AM (GPS 47.670981, 21.4982691)
Roman Catholic Church – Újvárosi Street – The unusually small sized church has a rare Virgin
Mary statue.
Mass: Sunday 11AM www.plebaniabalmaz.hu (GPS 47.6724078426, 21.5044298452)
Eines der ältesten Gebäude der religiösen Gebäude ist die reformierte Kirche auf
dem Bocskai Platz. In dieser Kirche läuft ein aktives religiöses Leben.Gottesdienst:
am Sonntag um 9 Uhr. Im Internet: www.bocskaiter.hu (GPS 47.672672, 21.507091)
Auf dem Kalvin Platz wurde die reformierte Kirche im Jahre 1899 gebaut. In der Kirche kann
man eine ausgezeichnete Orgel von der Fabrik „Angster“ bewundern. Gottesdienst: am
Sonntag um 10.10 Uhr Im Internet: www.hbrefkalvinter.hu (GPS 47.670207, 21.512684)
Die erneuerte griechisch-katholische Kirche, in der Újvárosi Straße, hat eine äußere Schönheit und sie beinhaltet eine besonders schöne Ikonostase. Messe: am Sonntag, um 7 und
um 8 Uhr (GPS 47.670981, 21.4982691)
In der außergewöhnlich kleinen römisch-katholischen Kirche, in der Újvárosi Straße, können
Sie eine schöne Maria-Statue bewundern. Messe: am Sonntag, um 11 Uhr.
Im Internet:www.plebaniabalmaz.hu
(GPS 47.6724078426, 21.5044298452)
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Rendezvények

Márton Napi Libator

Hajdúsági Disznótor – Február
www.hajduboszormenyi-tajhazak.eu
Böszörményi Dísznövény és Ízek Fesztiválja – Május
www.hajdu400hb.wix.com/fesztival
Jazz-Blues Jamboree – Június www.hafim.van.hu
Országos Díjugrató és Fogathajtó verseny – Június
Kemencés Nap Június/ Szeptember
www.civilekalakohelyert.hu
Országos Cifraszűrös Találkozó és Hagyományőrző Nap – Május/Június
KEXX Fesztivál – Július www.kexxfeszt.hu
Hajdúsági Expo Traktorhúzó Európa Kupa – Augusztus www.hbexpo.hu
Hajdúhét – Augusztus
Bezermeni Vigasságok – Szeptember
www.bezermenivigassagok.hu
Márton Napi Libator – November
www.hajduboszormenyi-tajhazak.eu

Országos Cifraszűrös Találkozó és
Hagyományőrző Nap

Programs

Jazz-Blues Jamboree

Traditional Hayduck Pig – Killing – Februar
www.hajduboszormenyi-tajhazak.eu
Festival of Flavour and Houseplants – May
www.hajdu400hb.wix.com/fesztival
Jazz-Blues Jamboree – June
www.hafim.van.hu
National Show – Jumping Competition – June
Oven’s Day– June/September www.civilekalakohelyert.hu
Traditional day and national embroidered peasant cloak meeting–
May/June
KEXX Festival – July www.kexxfeszt.hu
Hayduck Expo Tractorpulling European Cup – August www.hbexpo.hu
Hayduck Week – August
Bezermen’s amusement – September
www.bezermenivigassagok.hu
Marton’s day goose festival – November
www.hajduboszormenyi-tajhazak.eu

Hajdúsági Disznótor

Böszörményi Dísznövény
és Ízek Fesztiválja

Hajdúhét

Bezermeni Vigasságok

Kemencés Nap
Országos Díjugrató
és Fogathajtó
verseny

Programme
Traditionelles Schlachtfest in der „Haiduckenstadt” – im Februar Im Internet:
www.hajduboszormenyi-tajhazak.eu Böszörményer Festival der Zierpflanzen
und Geschmäcke
– im Mai Im Internet: www.hajdu400hb.wix.com/fesztival Jazz-Blues Jamboree
– im Juni Im Internet: www.hafim.van.hu Landesreitwettkämpfe
– im Juni Bauernofentag
– im Juni/im September Im Internet: www.civilekalakohelyert.hu Ländliches Treffen
der traditionellen ungarischen Bekleidung „Cifraszűr“ und traditionsbewahrender Tag
– im Mai/im Juni KEXX Festival
– im Juli Im Internet: www.kexxfeszt.hu
Haiducken Expo Europa Pokal im Traktorziehen
Kexx Fesztivál
– im August Im Internet:www.hbexpo.hu Haiduckenwoche
– im August Bezermener Lustbarkeiten
– im September Im Internet: www.bezermenivigassagok.hu
Martinsgans-Fest
– im November Im Internet:
www.hajduboszormenyi-tajhazak.eu

Hajdúsági Expo Traktorhúzó Európa Kupa
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Látogasson el …és legyen a vendégünk!
Visist us …and be our guest!
Besuchen Sie uns …und seien Sie unser Gast!

TÜNDE APA

13 db

5 db

KATI APA

MAREXA VE

4 db

Marexa Vendégház: Hajdúböszörmény,
Árpád utca 4. II./11. Tel.: +36 20/997-4335
E-mail: marexa@mailbox.hu
Ár: 3.000–12.000 HUF

Szivárvány Vendégház: Hajdúböszörmény, Stromfeld
Aurél utca 57. Tel.: +36 70/316-6016
E-mail: szivarvany57@gmail.com
Ár: 3.000–3.500 HUF
5 db

10 db

Kati Apartman: Hajdúböszörmény, Számadó utca 20.
Hajdúböszörmény, Számadó utca 20.
Tel.: +36 30/538-3221 / Ár: 2.500 HUF

ELLA APA

SZIVÁRVÁNY V

LILI APAR

13 db

18 db

7 db

Ella Apartman: Hajdúböszörmény, Luther Márton utca
17. / Tel.: +36 30/382-0079
E-mail: dobi.gabriella@freemail.hu
Web: www.ellaapartman.hu
Ár: 3.000 HUF-tól

4, 5 db

Major Panzió: Hajdúböszörmény,
Baltazár Dezső utca 101. Tel.: +36 20/328-8088
Ár: 2.500–5.000 HUF

221 db

38 db

Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Kollégium:
Hajdúböszörmény, Désány István utca 1–9.
Tel.: +36 52/560-160, +36 52/229-230
E-mail: kollegium@ped.unideb.hu
veva@ped.unideb.hu Web: www.degyfk.hu
Ár: 1.600–3.150 HUF

2 db
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MAJOR P

18 db

Tünde Apartman: Hajdúböszörmény, Lucernás utca 93.
Tel.: +36 30/852-7929
E-mail: Info@tundeapartman.hu
Web: www.tundeapartman.hu
Ár: 3.000–4.000 HUF
4 db

4 db

1 db

Lili Apartman: Hajdúböszörmény, Újfehértói utca 6.
Tel.: +36 20/366-2889 / Ár: 2.500–3.000 HUF

HALÁSZC

BEREGSZÁSZ
ÉS SALÁ

PECSENYE
ÉS KIFŐ

JELMAGYARÁZAT/LEGEND/ZEICHENERKLÄRUNG
szobák száma/number of rooms/Nummer der Zimmer		

ARTMAN

ARTMAN

ARTMAN

férőhelyek száma/number of places/
Nummer der Plätze

i

fürdőszoba /bathroom/Badezimmer
televízió/television/Fernsehen/

Beregszászi Étterem és Saláta Bár:
Hajdúböszörmény, Kossuth utca 20.
Tel.: +36 30/277-3219

wifi/internet
légkondi/air-conditioning/Klimaanlage
akadálymentesített/wheelchairs
access/behindertengerecht
parkoló/parking place/Parkplätze

ENDÉGHÁZ

VENDÉGHÁZ

RTMAN

PANZIÓ

kerékpárkölcsönzés/bike rental/Fahrradverleih
egész évben nyitva/all-year opened/
ganzjährig geöffnet		

Halászcsárda: Hajdúböszörmény, Iskola utca 26.
Tel.: +36 52/229-227

konyha, főzési lehetőség/kitchen,
cooking facilities/Küche, Kochmöglichkeit
terasz, kert/ terrace, garden/Terrasse,
Garten
tűzrakóhely/fireplace/Feuerplatz

Mr. Gino:
Tel.: +36 52/611-111; +36 70/357-3579
Web: www.ginopizza.hu
Rendelés: facebook.com/BöszörményiGino

gyermekbarát/child friendly services/kinderfreundliche Dienstleistungen
állatbarát/pets allowed/Tiere erlaubt/
játszótér/playground/Spielplatz

Pecsenyesarok és Kifőzde:
Hajdúböszörmény, Ady tér 10.
Tel.: +36 20/ 392-7827 Web: pecsenyesarok.hu

étterem, gyorsétterem/restaurant/Restaurant
kávézó/caffe bar/Café
drink bár/drink bar/Bar

CSÁRDA

bankkártya elfogadó hely /cash card
acceptor place/Akzeptierung von
Kreditkarten
angolul is beszélünk/ English/auch Englisch wird gesprochen

ZI ÉTTEREM
ÁTABÁR

németül is beszélünk/ German/Deutsch

ESAROK
ŐZDE

SZÉP kártya elfogadóhely/Szép-Karten
werden akzeptiert
Erzsébet utalvány elfogadóhely/
Erzsébet-Karten werden akzeptiert
FÜRDŐKERT IFJÚSÁGI SZÁLLÓ

BODASZŐLŐI PIHENŐHÁZ

Fürdo¨kert Youth Hostel
Fürdo¨kert Ifjúsági Szálló Jugendherberge Fürdo¨kert
… the ideal spare time…

Die Jugendherberge Fürdőkert erwartet Sie in einer 4,5 Hektar Umgebung von
Waldflächen und Gehölzinseln mit warmer
Küche und verschiedenen Sportmöglichkeiten, wie Fußball, Basketball, Volleyball, Tischtennis, Tischfußball, auf Wunsch: Paintball,
Airsoft, Field Target.

54 db

A Fürdőkerti Szabadidőközpont 4,5 hektáros fás, ligetes környezetben, melegkonyhás étteremmel, sportolási lehetőségekkel várja vendégeit (foci, kosárlabda,
röplabda,ping-pong, csocsó, külön kérésre paintball,
airsoft, field target).

…das ideale Freizeitzentrum…
14 db

...az ideális szabadidőközpont...

Fürdőkert Youth Hostel is in a bushy, green 4,5 acres
area with a restaurant and sports facilities (e.g. football, basketball, volleyball, table tennis, table football
and on request paintball, airdoft and field target).
Cím/Address/Adresse:
Hajdúböszörmény, Vásár tér 3. Tel.: +36 20/367-3339
Web: www.furdokert.hu
Ár: 1.700–4.500 HUF

Csodálatos környezetben, az erdő szívében várja a
Bodaszőlői Pihenőház a kikapcsolódni vágyó vendégeket. Programlehetőségek: túrázás, erdei állatok
megtekintése, látnivalók megtekintése lovas szekérrel,
erdő- és vadgazdálkodási bemutató, kézműves foglalkozás, bográcsos ételek kóstolója.
…relaxing recreation…
Bodaszőlő Retreat Centre is waiting for its guests to
relax in the heart of a village, in a beautiful surrounding. There are several opportunitis to take long walks,
watching wild animals, seeing sights with a horse cart,
listening to a show about hunting and forestry, handicraft activity and tasting Hungarian dishes cooked
outdoors (e.g. goulash).
Cím/Address/Adresse: Hajdúböszörmény-Bodaszőlő
GPS koordináták: É 47o 38’ 43.59”, K 21o 35’ 39.04”
Tel: +36 52/219-149 / E-mail: ikszt@bodaszolo.hu
Ár: 1.800 HUF-tól

…die erholsame Entspannung…

In einer wundervollen Umgebung, mitten im
Wald erwartet Sie das Ferienhaus in Bodaszőlő.
Programmmöglichkeiten: Wanderung, Beobachtung von Waldtieren, Besichtigung der
Sehenswürdigkeiten mit Pferdewagen, Waldund Wildwirtschaftsdarstellung, Kennenlernen
der Handwerkerkunst, Verkostung verschiedener Kesselgerichten.

32 db

...a pihentető kikapcsolódás...

9 db

Bodaszo¨lo¨i Piheno¨ház

Bodaszo¨lo¨i Retreat Centre
Ferienhaus in Bodaszo¨lo¨

VENDÉG-

VÁRÁS

TOUR-

INFORM

IRODA
GYÓGY-

FÜRDŐ

