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Kedves Hajdúk! 
 
Mi, mozogni nem rest Nemes Hajdú-
Böszörmény városának futói arra az embert 
próbáló feladatra vállalkoztunk, hogy 
lakhelyünk hajdú oppidummá válásának 
négyszázadik évfordulóján bejárva a hét 
Hajdúvárost, továbbá a méltóságos 
fejedelmekhez, Kismarjai Bocskai Istvánhoz 
és Ecsedi Báthory Gáborhoz kapcsolódó 
településeket, három napos váltófutást 
szervezünk. Ebben egyesületünk, valamint 
Tekintetes Szoboszló városának sportolói is 
részt kívánnak venni, de mindenkit szívesen 
látunk, aki napi 25-30 kilométert képes saját 
lábán lefutni. Dióhéjban ennyi tehát a történet 
sava-borsa, de aki még ennél többre is 
kíváncsi, az  látogasson el honlapunkra, 
esetleg járjon-vagy ha úgy tetszik-fusson-
utána. 
 

 

A szervezık: 

Hajdúböszörményi Körútfutók SE 
Hajdúszoboszlói Hajsza SE 
Érintett települések sportegyesületei 
Hajdúböszörmény, 2009. augusztus 24. 
 
Elérhetőségek: 
 
www.korutfutok.fw.hu 
Fekete Antal 
Tel: (20) 262-7807 

 
1. nap (2009. szeptember 11. péntek)  

Helyszínek 
Táv 

 
Koszorúzási  

idıpont 

Indulás: Hajdúböszörmény         07:00 

1. Hajdúhadház 
 Bocskai szobor 

13 km 07:45 

Bocskai István 1605. december 12-én Korponán kelt levelében hajdúkat 
telepített Hadházra és városi rangot adományozott a településnek, e rangját 
1872-ig ırizte. Bocskai hajdúi közül kb. ezren telepedtek meg a városban. 

További váltóhelyek:  
- Czégényi út-hulladéklerakó (11 km, 9:00) 

2. Hajdúdorog 
 Bocskai szobor 

12 km 09:45 

Bocskai István 1605. december 12-én Korponán kelt „nagyhajdú” 
adománylevelében letelepítette a hajdúkat Dorog városába, nemesi címet 
adományozva számukra. 

3. Hajdúnánás 
  Bocskai szobor 

7 km 10:15 

Bocskai 1605. december 12-i Korponai adománylevelével kiemelte Nánást a 
jobbágyfalvak sorából.  
További váltóhelyek: 

- Buszmegálló, 11-es km kı (12 km, 11:30) 
- Vízmő, Lenin-tanya (10 km, 12:15) 

4. Polgár 
 Templomkert, szoborpark 

9 km 12:45 

1608-ban a katonáskodó hajdúk letelepedésével, illetve 1614-ben történt 
beiktatásával Polgár is a hajdúvárosok sorába lépett. A rendelkezésünkre álló 
hiteles adatok szerint Polgár 1613-tól 1692-ig volt önálló, különleges 
jogállással - „separata porta" - rendelkezı hajdúváros. 
További váltóhelyek: 

- Folyás után 3 km-re (10 km, 14:00) 
- Újszentmargita (7 km, 14:30) 
- Madár kórház (13 km, 15:45) 
- Szarvasmarha telep (8 km, 16:15) 
- Balmazújváros (8 km, 17:00) 
- Nagyhegyes, 9-es km kı (9 km, 17:45) 

5. Hajdúszoboszló 
 Bocskai szobor 

11km 19:00 

Bocskai István 1606-ban a Fekete Péter és hét más kapitány alatt álló lovas 
hajdú sereget emelte nemességre, Szoboszlót adományozva számukra. 

Érkezés: Hajdúszoboszló, Bocskai szobor 19:00 
1. napi megtett össztáv: 140 km 



 

 
2. nap (2009. szeptember 12. szombat)  

Helyszínek 
Táv 

 
Koszorúzási 

idıpont 

Indulás: Hajdúszoboszló             06:00 

További váltóhelyek: 
- Hajdúszovát (10 km, 06:45) 

6. Derecske 
   Dísztér 

9 km 07:15 

Derecske ısrégi közösség; a XVII. században szabad hajdúváros volt, melynek 
Bocskay fejedelem kiváltságokat adott. Ezeket Rákóczi György 1631-ben 
megerısítette. Ez idıben 1000 hajdút telepítettek ide. 
További váltóhelyek: 

- Tépe-Szentpéterszeg (14 km, 09:00) 

7. Berettyóújfalu 
  Báthory szobor 

9 km 09:15 

Berettyóújfalu történetének egyik legjelentısebb dátuma 1608. május 23-a. 
Báthory Gábor erdélyi fejedelem e napon kelt kiváltságlevelében Nadányi 
Gergelynek, továbbá a hadnagysága alatt álló és harcoló száz hajdú katonának 
adományozta Újfalu és Sz. Kozma birtokokat. 
További váltóhelyek: 

- Szentpéterszeg-Hencida-Biharkeresztesi elágazás (12 
km, 10:15) 

8. Nagykereki 
   Várkastély  

9 km 10:45 

Bocskai István felesége, Hagymássy Katalin révén kapja meg a kereki várat, 
melyet korszerő erısségé tett, és ahol maga is hosszabb ideig lakott. A 
császáriak 1604. október 3-án ostromolták meg, de kapitánya, Örvendi Pál, 
háromszáz segítségül hívott köleséri hajdúval és a kereki lakosság segítségével, 
megvédte. Helytállásukért Bocskai a falvat mezıvárosi rangra emelte, lakóit 
kivette a jobbágysorból. Örökös nélküli halála után a vár unokaöccséé, Báthori 
Gábor erdélyi fejedelemé lett. 

9. Kismarja 
 Bocskai szobor 

11 km  11:30 

Kismarja utolsó földesurai a Bocskai-család, melynek eredetét legendák övezik. 
1522-ben Kismarja földesura már Bocskai György, aki maga is itt lakott a 
várban, s akinek hatodik gyermeke István, a késıbbi fejedelem. A fejedelem a 
„Kismarjai” elınevet holtáig viselte: hivatalosan elfogadott neve: „Kismarjai 
Bocskai István” volt. A település református templomában található a Bocskai 
család kriptája és temetkezési helyei. A falu észak-keleti részén romantikus 
titokzatossággal emelkedik a várdomb. Egykoron ez volt a lakóhelye Kismarja 
földesurainak. Többek között itt élt a Bocskai család is. 
További váltóhelyek: 

- Pocsaj, Tövises-tanya (11 km, 12:30) 
- Létavértes (10 km, 13:15) 
- Nyúzó völgy (9 km, 14:00) 

10. Bihardiószeg                           8 km                  14:15 
 Bocskai szobor 
1604 okt. 15-én, a diószegi Nyúzó-völgyben vívta Bocskai István elsı gyıztes 
csatáját a császáriakkal. 1611 nyarán Nagy András hajdúi itt verték meg a 
Forgács-párti hadakat, megmentve Báthory Gábor trónját. 
 

 
 

 
3. nap (2009. szeptember 13. vasárnap)  

Helyszínek 
Táv 

 
Koszorúzási 

idıpont 

Indulás: Vámospércs                   07:00 

További váltóhelyek: 
 - Nyíracsád (13 km, 08:00) 
 - Nyírlugos (12 km, 09:00) 
 - Nyírmihálydi (7 km, 09:30) 
 - Balkány (11 km, 10:30) 

14. Nagykálló 
  Református templom 

12 km 11:15 

Bocskai István 1604-ben foglalta el Kálló várát, ezután hajdúkat telepít a 
várba illetve a városba is. Miután a várbeli hajdúk nem fértek össze a 
császáriakkal, így Báthory Gábor erdélyi fejedelem 1609. szeptember 13-án 
Böszörmény városát adományozza számukra. 
További váltóhelyek: 
 - Újfehértó (13 km, 12:45) 
 -Czégény út-Újfehértó út keresztezıdés  (14 km, 
14:00) 

15. Hajdúböszörmény 
  Jubileumi szobor 

8 km 15:00 

 
Báthory Gábor erdélyi fejedelem 1609. szeptember 13-án telepíti le a 
Nagykállóból érkezı hajdúkat Böszörmény városába. A letelepültek katonai 
szervezıdésükhöz híven hat tizedet alakítottak ki, élükre hajdúkapitányt 
választottak.. Városunk ekkortól kezdett komolyabb szerepet elfoglalni az 
ország vérkeringésében, a szervezıdı Hajdúkerülettel pedig a többi 
hajdúváros élére is településünk került. 
 

Érkezés: Hajdúböszörmény, 15:00 

3. napi megtett össztáv: 90 km 

A Jubileumi futáson megtett össztáv: 400 km 

 
 
11. Szentjobb                                                    

  Református templom 

 
 

13 km 

 
 

15:15 
 

1595-ben Bocskai István, Várad fıkapitánya kapta meg Szentjobbot és uradalmát, 
aki szívesen tartózkodott itt. Neki köszönhetı a vár védmőveinek erıteljes 
kiépítése. 
További váltóhelyek: 

- Székelyhíd (13 km, 16:30) 

12. Álmosd 
  Emlékmő 

 13 km 17:15 

Álmosd határa Bocskai István és hajdúi szabadságharcának 1604 október 15-i 
gyıztes csatájának helyszíne. A település a XVI-XVII. században magánföldesúri 
hajdútelepülésként ismert . 
További váltóhelyek: 

- Bagamér után 3 km-re (11 km, 18:15) 

13. Vámospércs 
  Emléktábla 

8 km 19:00 

1605. fontos dátum a település életében, hiszen ebben az évben Bocskai István 
Korponai Kiváltságlevelében a Vámospércsen lévı részbirtokát ugyancsak 
hajdúkatonáinak adományozta, s mintegy 108 család kapott itt telket. Mezıvárosi 
kiváltságát többször is megerısítették. Gyakran tartották itt a Hajdúkerület 
közgyőléseit. 

Érkezés: Vámospércs, 19:00 

2. napi megtett össztáv: 170 km 

 


