
- Városunkat, mint mindig, a 
nyugodt, kiegyensúlyozott fejlődés 
jellemezte az elmúlt években is. So-
kat fejlődött a város, jelentős ered-
ményeket értünk el. Az élet szinte 
minden területén nagyszabású fej-
lesztések zajlottak le a városban. 

Megújult az egészségügyi infra-
struktúra, a karcagi kórházat fo-
lyamatosan modernizálják, épí-
tik, korszerűsítik, új gyógyszer-
tár nyílt, felújítás zajlott a Házi-
orvosi Rendelőben is.

A közlekedési hálózat is korsze-
rűsödött, felújították az állami ke-
zelésű utakat, a városunkat érintő 
vasúti hálózatot és a karcagi vasút-
állomást is. Közintézményeinket is 
folyamatosan újítjuk fel. Megújult 
a Városháza, a Déryné Kulturális 
Központ. Ezek nemcsak esztétikai 
javítások voltak, hanem komoly 
korszerűsítési folyamat zajlott le 
a városi intézményekben. Környe-
zetet kímélő energetikai megoldá-
sokkal törekszünk a környezettu-
datos üzemeltetésre. 

Karcag főtere, a város szíve új, 
modernebb arculatot kapott a de-
koratív burkolatok, a növényzet 
gazdagítása és utcabútorok cseré-
je által. A felújított, patinás épü-
letek és a modern építészeti meg-
oldások szépen kiegészítik egy-
mást. 

Az utóbbi két ciklusban a város 
összes óvodájában sikerült kor-

szerűsítést, bővítést, vagy teljes 
felújítást végrehajtani. A gyere-
kekre gondoltunk akkor is, ami-
kor felújítottuk Karcag két, város-
központban lévő játszóterét.

A sportfejlesztések a karcagiak 
aktív kikapcsolódását szolgálják, 
A Kosárliget az egyik legfiatalabb 
városrészben, a Nagyvénkertben 
épült fel, és remélhetőleg hozzájá-
rul a fiatalok és a gyerekek egész-
séges életmódjának kialakításá-
hoz. Ugyanitt a felnőttek, a szü-
lők is sportolhatnak a számukra 
létesített szabadtéri edzőparkban.

Folyamatosan, jelenleg is dol-
gozunk a karcagiak kikapcsolódá-
sát szolgáló Akácliget Gyógy- és 
Strandfürdő bővítésén, korszerű-
sítésén. 

Városunk turisztikai vonzerejét 
növeli az újonnan létrejött Lomb-
korona sétány az erdei futópálya 
fölött, amely országos hírű neve-
zetesség lett, emellett a helyiek is 
szívesen töltik ott sportolással, 
sétával a szabadidejüket. 

A hungarikum karcagi birka-
pörkölt és a Birkafőző Fesztivál 
már nemzetközi hírűvé vált, és 
mára a város védjegye lett.

További kitörési lehetőséget je-
lent a városnak a turisztikai szek-
torban a Karcag Kincse Élmény- 
és Gasztronómiai Park, amelynek 
megvalósítása folyamatban van. 

- A megyénkben a legmagasabb 
a gazdasági növekedés üteme, és 

ebben Karcag is szerepet játszott. 
Nagymértékben csökkent a mun-
kanélküliség, új munkahelyek jöt-
tek létre több helyszínen. Újrain-
dult a mezőgazdasági feldolgozó-
ipar, elindult a termelés a Karcagi 
Kukoricamalomban, amely kelet-
európai viszonylatban is a legkor-
szerűbb kukoricaőrlőnek számít. 
Ez nemcsak új munkahelyeket je-
lent, hanem a város gazdasági sú-
lyát, térségi szerepét is tovább 
erősíti. Karcagon 19,5 milliárd fo-
rintnyi fejlesztés valósult meg az 
állami, önkormányzati és magán-
szektorban összesen, ami minden 
eddigi eredményt felülmúl. Karcag 
térségi gazdasági vezető szerepe 
mellett közigazgatási - kistérségi, 
járási - és tankerületi központ is.

- Természetesen támogatjuk a 
családokat. Minden karcagi új-
szülött megkapja a Babacsoma-
got, amely segítség a gyermekne-
velés kezdeti szakaszában. A fia-
talok továbbtanulását ösztöndíjjal 
támogatja az önkormányzat. Így 
az állami segítségnyújtás rendsze-
rét ki tudjuk egészíteni helyi szin-
ten is. Az idős, beteg embereket 
ingyenes fűnyírással segítjük. 

- Nincs titok. Karcagon az el-
végzett munkában és a szorga-
lomban hisznek az emberek, en-
nek megfelelően élnek, és mi 
ennek megfelelően végezzük a 
munkánkat. Az elmúlt évtizedek-
re visszatekintve mi mindig hoz-
zátettük a lehető legtöbbet a vá-
ros fejlődéséhez. 
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Karcag 2014-2019

Nyugodt, kiegyensúlyozott fejlődés jellemezte Karcagot
- Polgármester úr! Szeretnénk 
egy rövid beszámolót kérni az 
elmúlt időszakban történt leg-
fontosabb változásokról, az el-
ért eredményekről Karcagon.

- Hogyan látja a gazdasági 
szektor helyzetét, és Karcag 
szerepét a térségben? - Milyen helyi intézkedések-

kel tudják a karcagiakat tá-
mogatni?

- Sokszor megkérdezik, hogy 
mi Karcag sikerének a titka. 
Ön mit gondol erről?



2 2019. október 7.

KORSZERŰ EGÉSZSÉGÜGY

Fejlesztések az egészségügyben

Lezajlott a Háziorvosi Rendelő 
külső-belső részleges felújítása.

Új, közforgalmú gyógyszertár nyílt 
a Kátai Gábor Kórházban.

A karcagi Mentőállomás felújítása is 
megtörtént, a géppark új esetkocsival bővült.

A betegirányító rendszer korszerűsítése 
a Kátai Gábor Kórházban.

A CT vizsgálat már Karcagon is elérhető.
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KORSZERŰ EGÉSZSÉGÜGY

Korszerű anyaszállás létesült a Kátai Gábor Kórházban.

Több kórházi osztályt is felújítottak, 
korszerűsítettek.

Napelemes rendszer telepítésével 
valósult meg a környezettudatos 

üzemeltetés a kórházban is.
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KORSZERŰ EGÉSZSÉGÜGY

Ápolási Osztály kialakítása a kórház 
felújított épületrészében.

Fejlesztésre kerültek a kórház központi 
diagnosztikai egységei, a klinikai laboratórium 

és a képalkotó diagnosztika.

Festett, színes állatfigurákkal újult meg a 
Kátai Gábor Kórház Gyermekosztálya.

Világszínvonalú műszerek beszerzése, beépítése 
történt meg a Kátai Gábor Kórházban.
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MODERN ÓVODÁK

A megújult Kuthen úti óvoda városunk és 
térségünk egyik legmodernebb óvodájává vált.

Futóbicikliket kaptak a város óvodásai.

A SZIM óvoda új csoportszobával bővült.

Megújultak az óvodáink
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MODERN ÓVODÁK 

Teljes körű felújításra került sor 
a Táncsics krt. 17. szám alatti óvodában.

Teljesen megújult a Zöldfa úti óvoda.

A Kinizsi úti óvoda modern konyhát kapott.
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GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS

Karcagi Kukoricamalom
Átadták az 1,8 milliárd forintos beruházással létesült Karcagi 

Kukoricamalmot. Az új üzem naponta 120 tonna kukorica 
feldolgozására alkalmas, a termékek egy részét exportra gyártják.
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KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA

Közlekedés fejlesztése
A MÁV állomás területén megtörtént a

gyalogos aluljáró, peron, valamint 
buszmegálló és parkoló kiépítése.

Megújult a karcagi 
Vasútállomás felvételi
és kiszolgáló épülete.
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KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA

Lámpás forgalomirányító rendszert 
alakítottak ki 

a postai útkereszteződésben.

A Buszpályaudvar felújításának köszönhetően az 
állomásépület utasbarát, akadálymentes és szebb is 
lett. A környező közterület is új burkolatot kapott.

Befejeződött a 100-as vasútvonal 
rekonstrukciója, amelynek során 

felüljáró, aluljáró épült, 
valamint útcsatlakozás 
Magyarkára, Apavárára.
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KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA

Átadták a felújított Kisújszállási utat. 
A beruházás keretében a forgalmas bekötőút két 

szakaszban, összesen 2,4 km-en újult meg.

Megújult a Karcag – Kunmadaras közötti útszakasz, 
illetve Karcag belterületén a 4-es főutat a 3401-es 

úttal összekötő Püspökladányi, Kálvin és Madarasi utak.

A vasúti infrastruktúra fejlesztése részeként 
közúti aluljáró, felüljáró és körforgalom épült.

A meglévő burkolaton 
új parkolók kiosztása, 
felfestése a Kórház úti 

parkolónak 
a lakótelep és Zöldfa u. 

közötti szakaszán.
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KARCAG GONDOSKODÓ VÁROS

A Horváth Ferenc úti Idősek 
Otthonában felújításra került a belső 

udvar és a belső udvarrészhez 
tartozó tető, ezen kívül az első és 

második emeleten egy-egy akadály-
mentesített fürdőszoba készült. 

A pince teljes felújítása megvalósult.

Horváth Ferenc úti 
Idősek Otthona

A Zöldfa úti Idősek Otthonában egy nagyon 
szép, a pincétől a padlásig megújult, 

108 fő befogadására alkalmas épület várja lakóit.

Zöldfa úti Idősek Otthona

Idősbarát Önkormányzat díjat 
kapott Karcag.

A körzeti képviselőnk által szervezett 
városismereti séták népszerűek minden 

korosztály körében.
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MEGÚJULTAK AZ INTÉZMÉNYEK A VÁROSKÖZPONTBAN

Megtörtént a Városháza felújítása, 
energetikai rendszerének és 
tetőszerkezetének korszerűsítése.

Felújításra 
került az 

I. világháborús 
emlékmű.

Megvalósult a 
Déryné Kulturális 

Központ külső 
felújítása.
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Napelemek segítik az energiafelhasználás 
hatékonyságát.

MEGÚJULTAK AZ INTÉZMÉNYEK A VÁROSKÖZPONTBAN

Megtörtént a Piaccsarnok 
tetőszerkezetének cseréje és

elektromos hálózatának felújítása.

Megszépült a Városháza belső udvara. Az épület egy 
új lift kialakításával vált akadálymentessé.

Megtörtént a Déryné Kulturális 
Központ vizesblokkjának felújítása.
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MEGSZÉPÜLT A FŐTÉR

Új térkőburkolatok
A Kossuth téren 
díszburkolatot 
alakítottak ki.

Horváth F. úti térköves 
járdakészítés.

A volt főtéri autóbusz-
megálló helyének 

leburkolása.

Városháza mögötti 
parkoló leburkolása.

Folyamatosan zajlik a 
főtéri járdafelújítási 

program.

Víztorony előtti 
térkövezési munkák.

Új térburkolat építése 
a piac területén. 

Ugróiskola kialakítása 
térkőből.
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MEGSZÉPÜLT A FŐTÉR

Főtérátadó
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MEGSZÉPÜLT A FŐTÉR

Karcag zöld város

A „Zöld város 
kialakítása” 

című pályázat 
keretében 

újultak meg Karcag 
városközpontjának

 zöldfelületei.
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MEGSZÉPÜLT A FŐTÉR

Európai uniós 
előírásoknak 

megfelelő 
játszóterek várják 

a családokat.
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SZABADIDŐ, KIKAPCSOLÓDÁS, EGÉSZSÉG

Akácliget Gyógy- 
és Strandfürdő

Az újjáépült Akácliget Gyógy- és Strandfürdő-
ben újraindultak a gyógyászati ellátások is.
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SZABADIDŐ, KIKAPCSOLÓDÁS, EGÉSZSÉG

Négycsillagos minősítést kapott az 
Akácliget Gyógy- és Strandfürdő.
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SZABADIDŐ, KIKAPCSOLÓDÁS, EGÉSZSÉG

Megépült a 
Karcagi Parkerdő 

Lombkorona sétány
és tanösvény.
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Elkészült a Karcagi 
Rendőrkapitányság 

új székhelye.

KÖZBIZTONSÁG

Új térfigyelő és rendszámfelismerő 
kamerarendszer épült ki.

Új szolgálati 
gépkocsikkal 
gazdagodott 

a kapitányság.
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KARCAG FEJLŐDŐ VÁROS

Téli karácsonyi 
díszkivilágítás bővítése.

A város közvilágításának bővítése.

Lezajlott az ivóvízminőség-javító 
program városunkban.

Három helyszínen tettek le Karcagon új 
játszótéri elemeket.

A Jászkun Redemptio Emlékharangjának 
felállításával kun identitásunk 

előtt tisztelegtünk.

Az új töltőállomás egyszerre két 
elektromos autó töltését tudja biztosítani.
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KARCAG FEJLŐDŐ VÁROS

Élelmiszeripari tanüzem létesült 
a Szentannai Sámuel Középiskolában.

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ felújított épületrésze.

Újra használatba vehették a felújított 
Ifjúsági Házat a karcagiak.

Az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. 
célja, hogy az e-hulladék kezelése környe-
zetvédelmi irányelvek szerint történjék, 
emellett új munkahelyeket is teremtett.

Bevásárlóház jött létre a városban.
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KARCAG KÖZIGAZGATÁSI KÖZPONT

A volt TIGÁZ épületét a megyei 
kormányhivatal a kormánytól kapott 

258,6 millió forintos támogatásból 
vásárolta meg és újította fel a 

Karcagi Járási Hivatal részére.

Az ügyfelek így egy könnyen 
megközelíthető, központi helyen 

elhelyezkedő épületben 
intézhetik ügyeiket.

A Nagykunság fővárosában, 
az ország harmadik legnagyobb 
külterületi határával rendelkező 

településén 800 fő foglalkozik 
agrártermeléssel, így őket is segíti 

a központ, amely egyfajta 
közösségi térré is válhat a jövőben.

A kormányablakot a Városházán 
alakították ki. 

Lerövidült az ügyintézés útja, 
az integrált ügyfélszolgálati 

pontokon, a kormányablakban 
egyszerre több ügytípust 

intézhetnek 
az állampolgárok.

Karcagi Járási Hivatal

Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Szolgáltató Központja

Kormányablak
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Karcag Város Önkormányzata 
2018-tól kiemelten támogatja 

a gyermeket vállaló karcagi 
családokat, ezért önkormányzati 

rendeletben döntött a Babacsomag 
bevezetéséről. 

Az átadott Babacsomag olyan 
babaápolási termékeket és 

használati eszközöket tartalmaz, 
amelyek a gyermeknevelés 

kezdeti szakaszában nagy 
segítséget nyújtanak.

KARCAG GONDOSKODÓ VÁROS

Babacsomag

Ebben az önkormányzati ciklusban is minden 
évben kétszer meghirdetésre került a „tehetséges 

és szociálisan hátrányos helyzetű”, karcagi 
lakóhellyel rendelkező hallgatók és tanulók 

ösztöndíjpályázata. 
A városi önkormányzat képviselő-testülete mindig 

fontosnak tartotta a felsőoktatásban 
tanulmányokat folytató hallgatók támogatását, ezért 

2000-től minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, és 

saját költségvetéséből támogatta a pályázókat.

Szociális ösztöndíjak

Ingyenes fűnyírással kapnak 
segítséget az idős, beteg, 

mozgássérült emberek.  

Fűnyírás
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BŐVÜLTEK A SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK

A Kórház úti lakótelep szomszédságában, az egykori 
betonra aszfaltozott kosárlabdapálya helyén új, 
modern Kosárliget várja a sportolni vágyókat.

Modern, szabadtéri edzőpark épült 
a Nagyvénkerti lakótelep mellett. 
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BŐVÜLTEK A SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK

Egy 150 férőhelyes mobil lelátóval bővült a 
Szentannai Sámuel Középiskola műfüves pályája.

Minden évszakban használható, 
nagyméretű műfüves pályát adtak 

át a Szentannai Sámuel Középiskola 
és Kollégium területén.

A Varró István Szakgimnázium és Szakközépiskola 
területén olyan műfüves pálya épült meg, amely 
télen-nyáron használható, az iskolai és felnőtt 

sportolást is lehetővé teszi.

A Városi Sportcsarnok hatalmas ablaküvegeinek 
cseréjét már évtizedek óta tervezte a város, amely 

most egy 50 millió forintos TAO kormánypályázatnak 
köszönhetően meg is valósulhatott.

A Kiskulcsosi Általános Iskola felújított tornaterme.
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FOLYAMATOS FEJLŐDÉS

Fejlesztik városunk kerékpárút-hálózatát.

Az „Iskola 2020” elnevezésű pályázati programban 
nagyszabású infrastrukturális fejlesztés 

kezdődött el a Kováts Mihály Általános Iskolában.

A Varró István Szakgimnázium és 
Szakközépiskola főépületének felújítása.

Tovább folytatódik a főtéri járdafelújítás.

Turisztikai projekt keretében a fürdő területén 
rendezvényközpont épül.

Folytatódik a Városgondnokság épületének felújítása.

Folyamatban lévő beruházások
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Folyamatban van a Karcag Kincse Élmény 
és Gasztronómiai Park megvalósítása, 

jelenleg területrendezés, út, parkoló és 
alapközmű előkészítő munka zajlik.

Látványterv

Felújítják az Ipartestület székházát.

A Karcagi Szélmalom részleges felújítása.

Az Erkel Ferenc úti Fazekasház 
melléképületének teljes újjáépítése.

FOLYAMATOS FEJLŐDÉS

Folyamatban lévő beruházások
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Ötödik 
alkalommal volt 

idén a rajt helyszíne 
a Tour de Hongrie 

nemzetközi kerékpáros 
körversenynek Karcag. 

Ez városunk sport-
teljesítményének

 elismerése.

KARCAG A TOUR DE HONGRIE HUNGARIKUMA
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HAGYOMÁNY, KÖZÖSSÉG

Rendezvényeinkkel 
őrizzük, ápoljuk

hagyományainkat.
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HAGYOMÁNY, KÖZÖSSÉG

Karcagi 
Birkafőző 
Fesztivál
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a velünk élő hagyomány


