
   

   

Hajdúszoboszló - Helyi terv 

 

 A város bemutatása: 

Hajdúszoboszló az Alföld keleti-északkeleti részén terül el a Tiszántúlon. 
Hajdú-Bihar megyében található a megyeszékhelytől (Debrecentől) 21 km-
re. Magyarország legnagyobb termál fürdőhelye. Kül- és belterületeivel 
együtt 506,74 km2. Az ország 17. legnagyobb települése. 

Amit a történelméről tudni kell: 

 Szoboszló első írásos említését először 1075-ben találjuk I. Géza 
adománylevelében, melyben az újonnan alapítandó garamszentbenedeki 
apátságnak adományozta Szoboszlóvásár királyi vámjának felét.  

Bocskai István hajdúkkal telepítette be 1606-ban, innen kapta az eredetileg 
szláv eredetű településnév a „hajdú” előtagot (bár ez az elnevezés csak a 19. 
században terjedt el). 
A budai török pasa 1660-as hadjárata, a Szejdi-dúlás szinte teljesen 
elpusztította a települést. 

Hajdúszoboszló, mint fürdőváros:  

A város élete 1925. október 26-án változott meg, amikor is egy kutatófúrás 

során olaj vagy gáz helyett csupán termálvíz tört fel 1091 méter mélységből. Ez 

a nap a jövő zálogát adta 

a város kezébe. A 

“folyékony arany” 

felszínre törésének napja 

ez, mely a turizmus 

szempontjából 

meghatározó volt a kis 

mezőváros életében és 

új lehetőséget kínált a 

fejlődéshez. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Alf%C3%B6ld
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tisz%C3%A1nt%C3%BAl
http://hu.wikipedia.org/wiki/1075
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._G%C3%A9za_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/Garamszentbenedeki_ap%C3%A1ts%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Garamszentbenedeki_ap%C3%A1ts%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bocskai_Istv%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hajd%C3%BAk
http://hu.wikipedia.org/wiki/1606
http://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/1660
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szejdi-d%C3%BAl%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/1925
http://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_26.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A1lv%C3%ADz


   

   

 

 

 

 

 

1996. január 1. 
Jeles történelmi dátum. 

Az egykor államosított 

szoboszlói termálkutak 

visszakerültek jogos 

birtokosukhoz. A 

képviselő-testület még 

1995-ben egyöntetűen 

határozott 

visszavásárlásukról! 

1996-tól napjainkig egy 

hatalmas megújulási 

folyamat zajlott le a 

Hajdúszoboszlói 

Gyógyfürdőben, ugyanis 

ekkor indította el a cég menedzsmentje és a tulajdonos Hajdúszoboszlói 

Önkormányzat eredetileg 8 évre tervezett fejlesztési programját: 1996-ban 

megnyitotta kapuit fürdő gyógyszanatóriuma a Hotel Thermál Terápia, melyhez 

hamarosan saját kis fürdőépületet emeltek. 

 

Gazdasága: 

 

Hajdúszoboszló, mint mezőváros népe már a régi idők óta földműveléssel és 
állattartással foglalkozott. Az ipar és kereskedelem elég későn alakult ki. 
A hajdúsági magas aranykorona értékű szántóföldek kedveznek a gabonafélék, 
cukorrépa, takarmánynövények termesztésének. Szarvasmarha, sertés, juh, 
baromfifélék tenyésztésével is foglalkoznak a nagyüzemi és a háztáji 
gazdaságokban. 
Hajdúszoboszló az Alföld egyik fontos gázipari központja. A földgázmező 
feltárása és az erre települő gázipari vállalatok működése átformálta 
Hajdúszoboszló gazdasági jellegét. Az itt működő gázipari üzemek országos 
jelentőségű vállalatokká fejlődtek. 
Városunk alatt európai hírű termálvíz-rétegek húzódnak, nem csoda hát, hogy a 
város és környékének húzóágazata a turizmus és az arra épülő szolgáltatások.  



   

   

2003-ban a vendégéjszakák száma meghaladta az egymilliót. A szálláshelyek 
száma kb. másfélezer, ebből közel 1400 a magánszálláshelyek száma. A 
városban több mint 200 vendéglátóhely működik. 400 kiskereskedelmi üzlet 
szolgálja ki a helyi lakosság és turisták igényeit. 
2004-ben 3412 vállalkozást regisztráltak, ezek 75%-a egyéni vállalkozás volt. 
A város és a kistérség további fejlődésnek záloga lehet a többfunkciós 
egészségturizmus, a konferenciaturizmus fejlesztése, a fürdővendégek új 
csoportjainak megcélzása és kiszolgálása, a szabadidős és kulturális lehetőségek 
színesítése. A mezőgazdasági termelők, feldolgozók és forgalmazók  
együttműködésén keresztül elő kívánja segíteni a biogazdaságok elterjedését, 
termékláncok kialakítását és a biogasztronómia fejlesztését. 

 

Turizmus: 

Hajdúszoboszló európai hírű fürdőváros. Az 1925-ben, Dr. Pávai Vajna Ferenc 
geológus által feltárt páratlan vízkincsnek köszönhetően mára Magyarország 
legnagyobb fürdővárosává válhatott. A HUNGARO SPA Hajdúszoboszlói 
Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Rt. világszínvonalú termálfürdőjében magas 
szintű gyógyászati kezelések folynak, a több mint 30 hektáros fürdőparkban 
pedig a 12 medence (gyógyvizes-, pezsgő-, gyermek-, hullám és úszómedence), 
100 méteres csúszda, 6 hektáros csónakázótó van. Országosan egyedülálló vízi 
szórakoztató központ a 2000-ben megnyitott AQUAPARK. 2002 májusában 
pedig Magyarország legnagyobb felületű épített strandmedencéje került 
átadásra, idevarázsolva a mediterrán tengerpartot. A nyári idegenforgalmi 
főszezonban van olyan nap, hogy húszezernél is több vendég látogatja meg a 
strandot. Az év folyamán számos nagyszabású rendezvény színesíti a város 
életét, több éve Hajdúszoboszlón kerül megrendezésre a Miss World Hungary 
döntője, Hajdúvárosok Találkozója, a Kösely Kupa nemzetközi lovasverseny, de 
a dixieland, a big band, a folk zene szerelmesei is évente látohathatják a város 
zenei fesztiváljait. 

Érdemes megismerkedni a város nevezetességeivel is. Felkeresni a Bocskai 
István Múzeumot, a hajdú múltat idéző több száz éves erődfal-maradványt. 
Csodálatosak a római katolikus templom freskói, a görög katolikus templom 
ikonjai, a fürdő bejárata előtti Harangház és a Művelődési Központ melletti 
Millenniumi Szoborpark. 

 



   

   

 

 

 

 

Hajdúszoboszlói élelmezési hálózat bemutatása: 

 

Hajdúszoboszlón körülbelül 8 nagyobb üzletet találhatunk.(1 Tesco,2 

Spar,Aldi,Penny market). 1 nagypiac található, de a házaknál is lehet élelmiszert 

vásárolni. 

A kérdőív eredményei: 

Megkértünk 105 embert hogy töltsek ki kérdőívünket, fiatalokat, felnőtteket 

egyaránt időseket. A kutatásnak a következő lett az eredménye: 

1.Milyen gyakran vásárol terméket helyi termelőtől? 

A megkérdezetek 85%-a helyi termelőtől vásárol, mert ha nem is a piacon, de 

háznál meg tudják venni a szükséges árut. 



   

   

2. A környezetébe élőktől sűrűn hallja azt, hogy helyi termelőktől vásárolnak? 

90 ember azt válaszolta hogy igen ez is a helyi termelők népszerűségét mutatja. 

3.Helyi termelőkkel vagy inkább a nagy üzleti lánc termékeivel van jobban 

megelégedve? Az árakat nézve a szupermarketokkal vannak megelégedve, de 

ha a minőségét nézzük, akkor a helyi termelőkkel. „A helyi termelőknél nem 

csak hogy friss áruhoz, de jobb minőségűhöz is juthatunk.” 

4.Hazai terméket vagy inkább külföldi termékeket szokott vásárolni? A legtöbb 

válaszoló szerint az árától függ leginkább, hogy melyik terméket választják. 

Illetve a terméktől is függ. pl: Magyarországon termesztet, banánt kevésbé 

vásárolnának meg az emberek. 

5.Ön szerint fontos a hazai termelők támogatása? (Ha igen miért?) A válaszadók 

100%an fontosnak tartják a hazai termelők támogatását. Hogy miért is? 

„Frissebb állapotba kerülhetnek az asztalra a termékek. A helyi termelőknél 

marad a pénz, és a saját lakóközösségünket támogathatjuk vele lényegében.” 

„Mert fontos, hogy az itthoni kasszát gazdagítsuk, és hogy újra a mezőgazdaság 

legyen a húzóágazat, ha már ennyi természeti lehetőségünk van.” 

6.Ön gondolkozott már azon, hogy saját vállalkozást indít (helyi termelőként)?A 

megkérdezzetek 89%a nem szeretne saját vállalkozást indítani. 

7. Ön szerint hogyan lehetne lendíteni a helyi termelői piacon? A külföldi áruk 

kiszorításával, helyi termelők reklámozásával.  

8. A jelenlegi helyzetben mennyi esélyt jósol a meglévő helyi termelőknek? A 

megkérdezetek több mint 50%a reménytelenek látja a helyzetet. Az 

államtámogatásával illetve egy jól kidolgozott tervvel van esélyük a helyi 

termelőknek. 

A helyi termelők népszerűsítésére irányuló terveink 



   

   

Kutatásunk alatt sok ok-okozati összefüggést találtunk meg a kérdéssel 

kapcsolatban. A kérdőívre adott válaszokat olvasva és a népszerűsítést 

érdekében tartott beszélgetések alatt a következőkre jöttünk rá: 

Az alacsony fizetések miatt a jobb minőségű, drágább termékeket kevésbé 

veszik meg ezzel az a probléma, hogy a helyi termelők drágábban adják a 

termékeiket, hogy ezzel a megélhetésüket biztosítsák. Hajdúszoboszlón 

szerencsére inkább a helyi termelőktől vásárolnak jobban, hiszen nagyon-

nagyon sok vállalkozó van.  

 

Hogyan tudnának a helyzeten javítani? 

Szerintünk a médiában a hipermarketek reklámjai helyett inkább a helyi 

termelőket kellene támogatni vagy például különböző eseményekre is meg 

lehetne hívni őket ahol, árulhatnák termékeiket. Az iskolákban a gyorskaják 

helyett helyi termelőktől vásárolt termékeket árulhatnának. Az államnak ki 

kéne szorítani a külföldi termékeket a piacról, hogy ha a helyi gazdaság virágzik, 

akkor az állam is nyer bevételt ebből. Magyarország mindig is a 

mezőgazdaságból, állattenyésztésből élt meg és erre mindig is meg  voltak a 

környezeti tényezők. 

 

Mottónk: „MERT A HAZAI A LEGJOBB.” 


