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Rengeteg látnivalóval, műemlékkel, modern bevásárlóközpon-
tokkal, izgalmas kulturális és sporteseménnyel várja a turistákat 
Magyarország második legnépesebb városa. Számos lehető-
ség van az aktív pihenésre is, hiszen a városban egyszerre él-
vezhető a természet nyugalma és a nagyváros nyüzsgése is. 
A város szívében, a Piac utcán kellemes kávézók sorakoznak, 
a Kossuth tér kényelmes padjai pedig pazar kilátást biztosíta-
nak a Református Nagytemplomra. A belváros régi épületei és 
hangulatos kis utcái igazi gyöngyszemeket rejtenek, mint a Déri 

Múzeum, a Szent Anna 
Székesegyház és a Re-
formátus Kollégium, a 
szórakozásra vágyókat 
pedig várják a Halköz 
vendéglői, bárjai. A ter-
mészet iránt érdeklő-
dők különleges sétát 
tehetnek a Nagyerdő 
fái között, a Debrece-
ni Egyetem főépülete 
mellett, a Botanikus  
Kertben, megpihen-
hetnek a Békás-tó körül  
kialakított parkban, fel-
frissülhetnek a Nagyer-
dei Víztorony kávézójá-
ban, vagy élvezhetik a 
város egészséges ter-
málfürdőjét.

Hajdú-Bihar megye szívében található csendes kis község. 
A Hortobágyi Nemzeti Park közelében terül el, tipikusnak ne-
vezhető alföldi tájon. A jó levegőről a központban található 
Kiserdei Szabadidőpark gondoskodik, ahol fák adta árnyékban 
kiépített pihenő- és főzőhely, játszótér, sportpályák és kellemes 
sétányok is találhatóak. A park végében elhelyezkedő klasszi-
cista stílusú, egykori Rickl-kúria ma már könyvtárnak ad helyet. 
A tájházban pedig a vidék néprajzi értékeivel ismerkedhetünk 
meg. A közelben, a csatorna túlpartján található még a Kadarcsi 
csárdamúzeum és az Elepi-halastavak.

Nagyhegyes határában található az országosan is egyedülálló 
Kráter-tó és az ott kialakított Olajipari Emlékhely. 1961. augusz-
tus 23-án gázkútfúrás közben hatalmas gázkitörés és a vele járó 
robbanás során jött létre a tó, amelynek mélyén még ma is ott 
van a kitöréskor elsüllyedt fúrótorony. Azóta a tó körül csodá-
latos parkot alakított ki a helyi önkormányzat, ami ideális pihe-
nőhely a túrázóknak, a kráter alsó és felső peremén kialakított 
sétaúttal, padokkal; a bejáratnál szalonnasütő helyekkel.

A Keleti-főcsatorna vizéből táplálják ezt a két Debrecen közeli 
tavat, ami a környékbeliek közkedvelt szabadtéri pihenőhelye. 
A tó a horgászat szerelmeseit kényezteti el gazdag halállomá-
nyával, a tófürdő pedig a szabad strandok kedvelőinek sze-
rezhet kellemes órákat: rendezett parkja és játszótere kiváló 
pihenőpont, egy lángossütővel és két büfével várja a vendége-
ket; minden adott a hangulatos felfrissüléshez. Hatalmas fűzfák 
veszik körül mind a két tavat, amik nyáron kellemes árnyékot 
biztosítanak a pihenni vágyóknak.

Jó tanácsok túrázóknak!
• Mindig megfelelően felkészített, világítással, prizmákkal sza-

bályosan felszerelt kerékpárral indulj útnak! Ha gondolod, 
hozz magaddal sisakot!

• Ne feledkezz meg az enni- és innivalóról, nyáron a fényvé-
delemről sem!

• A túra jelentős része nem szilárd burkolatú úton halad, ahol 
eső után egyes részeken a sár miatt nehéz lehet a haladás. 
Ilyenkor széles kerekű kerékpár ajánlott, ahol a gumik a sár-
védőtől és a villáktól legalább 2-3 cm-re vannak.

• Vidd magaddal a defektjavító készleted minden hosszabb 
túrára (pumpa, pótbelső, gumileszedő, kerékanyához való 
villáskulcsok)!

• Válaszd az erőnlétednek megfelelő távot! Legyen nálad pénz 
vonatjegyre, ha valamiért meg kell szakítanod a túrát.

• A KRESZ szabályai szerint közlekedj!
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A program a Norvég Civil Támogatási Alap és az Ökotárs  
Alapítvány segítségével valósulhat meg. Projekt azonosító: 
NCTA-2014-10906-E.

Ez a pompás történelmi város több mint 600 éves, különlegessé 
teszi a középkori körgyűrűs utcaszerkezete, amit az idetelepülő 
hajdúvitézek is csak megörököltek; különleges helyzetéből fa-
kadóan pedig egyszerre része a Nyírségnek és a Hajdúságnak. 
Hajdúböszörményben és környékén több természetvédelmi 
terület és helyi jelentőségű védett terület is található. Az ide 
látogatóknak rengeteg izgalmas programot ígér a hajdúk fő-
városa egész évben. A csodás műemlékek és épületek mellett 
termálfürdő gondoskodik a megfáradt utazó feltöltődéséről. 
A város főterén található Bocskai István erdélyi fejedelem szob-
ra, a Hajdúsági Múzeum és a Bocskai Téri Református Templom, 
de a főtér közelében is találhat a kíváncsi túrázó más érdekes 
látnivalókat.

A Debrecentől 13 km-re, Hajdúböszörménytől pedig alig 8 km-
re található zeleméri Csonkatorony a környék legrégebbi mű-
emléke, amely védett területen fekszik. A kunhalmon álló temp-
lomot már a 14. századi oklevelekben említették, mára azonban 
csak a 18 méter magas csonka torony (az eredetinek valamivel 
több mint a fele) és az északi fal egy darabja maradt meg, így ez 
a középkorban elpusztult Zelemér falu egyetlen fennmaradt és 

igazán értékes épí-
tészeti emléke. Az 
utóbbi évek turisz-
tikai fejlesztéseinek 
köszönhetően, kelle-
mes környezet várja 
a romok közelében 
megpihenni vágyó 
túrázókat. A közel-
ben található kicsiny  
zsáktelepülés, Boda-
szőlő vendégháza 
várja a kalandokban 
megfáradt vándo-
rokat. 

Csodás erdei kör-
nyezettel, tiszta leve-
gővel, a város zajától 
távol a falusi vendég-
látás biztos felfrissü-
lést jelent.

A 98 km hosszú csatorna megépülésének legfontosabb célja 
a mezőgazdasági területek öntözésének biztosítása volt. A med-
ret 1956-ban nyitották meg, azóta már az egyik legfontosabb 
létesítménye a Tiszántúl vízgazdálkodási rendszerének. A gaz-
dasági, ipari és lakossági vízigények kiszolgálása mellett ma 
már természetvédelmi szempontból is nagyon fontos, otthont 
ad a Tisza-vidék folyami halféleségeinek is. A halfajok száma 
igen magas, ez elsősorban a kiváló vízminőségnek köszönhe-
tő. A vízparti növény- és állatfajok száma is jelentős, több vé-
dett populációra is bukkanhatunk. A parti nádas, a gátat védő 
erdősáv és fasorok, a csendes vízfelülettel karöltve kellemes 
környezetet nyújt a kikapcsolódásra vágyóknak.
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