
Berekfürdő Magyarország legrégebben működő híres 
gyógyvizű fürdői közé tartozik. A gyógyvizes kutat Dr. 
Pávai Vajna Ferenc híres tudós és kútfúró a múlt szá-
zad elején, a karcagi városvezetők megbízásából fú-
ratta. A víz 56 Celsius-fokos alkáli hidrogén-karboná-
tos, jódos, brómos gyógyforrásból tör elő. Tartalmaz 
még kloridot, bromidot, fluoridot, nátriumot is.

A 8 hektárnyi csodálatos zöldövezeten elterülő fürdő 
12 medencével várja a gyógyulni, pihenni vágyó ven-
dégeit az év 365 napján. A fedett részlegben 4 db tel-
jesen megújult medence mellett a vízalatti gyógytor-
na, súlyfürdő, szénsavfürdő, orvosi gyógymasszázs, 
víz alatti sugármasszázs és elektroterápiás kezelések 
széles spektrumát szolgáltatja. A termálvíz főképpen 
mozgásszervi megbetegedésben szenvedők számára 
és balesetek utáni rehabilitációra, reumatikus beteg-
ségekre, idegfáradtságra ajánlott, illetve enyhíti a nő-
gyógyászati panaszokat is. 

A Termál Kemping és Vendégház számos faházzal, 3 
összkomfortos nyaralóházzal és 10 szobás vendég-
házzal, a kemping pedig sátorral, lakókocsikkal várja 
egész évben az ide látogató turistákat.

A hely varázsa azonban nemcsak a gyógyvízben rej-
lik. A fürdőzés mellett a település változatos progra-
mokat kínál a vendégeinek: sétálhatnak a madárdaltól 
zengő utcákon és tereken, kerékpározhatnak a Hor-
tobágyi Nemzeti Parkot övező utakon, megtekinthetik 
az egyedülálló gyurgyalag telepet, lovagolhatnak a 
pusztán, horgászhatnak a melegvizes tavakban, beül-
hetnek egy színvonalas étterembe, borozgathatnak a 
hangulatos falusi kiskocsmában. A Tisza-tó közelsége 
is számos programlehetőséget kínál.

Az évente megrendezésre kerülő Nagykun Nemzet-
közi Festőtábor anyagából állandó, valamint idő-
szakos kiállítások is megtekinthetők a Bod László 
Művelődési Házban.

A település a Hortobágyi Nemzeti Park közelsége mi-
att a madarászok kedvelt úticélja.

Györfi Lajos, Magyar Örökség díjas szobrászművész 
alkotásai egy kellemes séta során megtekinthetőek. A 
képzőművészeti alkotások egy része a helyi Termál- 
és Strandfürdőben, a világon egyedülálló módon, él-
ményelemként működik. 

Berekfürdő turisztikai gyöngyszem Magyarországon, 
amely várja mindazon befektetőket és potenciális 
partnereket, akik részesei akarnak lenni a település 
jövőbeni fejlesztésének.

Elérhetőség: https://furdo.berekfurdo.hu/

BEREKFÜRDŐ,  
A NAGYKUNSÁG ARANYA





Karcag városa a településen célul tűzte ki egy új ipari 
park létesítését, amely a befektetők számára vonzó 
lehetőséget kínál a betelepedésre. Ezen ipari parki 
fejlesztést az alábbiakban kívánjuk bemutatni a tisz-
telt potenciális érdeklődők számára.

A beruházást Karcag város észak-keleti szélén, az 
„Északi-Újtelep” városrészben, a 34101 sz. országos 
közút (Vágóhíd utca) melletti területen kívánja meg-
valósítani a település. A beruházás helyszíne jelenleg 
fűvel borított, néhány fa és bokor található rajta. Az 
úttal és közmű gerincvezetékek építésével közvetlenül 
érintett területek: 539/3, és a belterületi utak 2144/1, 
2144/3, valamint az országos közút 2144/2. 

A projekt célja Karcag Város Önkormányzatának tu-
lajdonában álló 13,6 hektáros belterület (539/3 hrsz.) 
fejlesztése, amely jelenleg közművesítetlen ingatlan. 
A projekt az alábbi fejlesztési elemeket tartalmazza:

• Az iparterület telekhatáron belüli alapinfra-
struktúrájának kiépítése
• 6,5 m széles, 2 sávos belső telepi út kiépítése 
tervezett, kb. 2000 nm-en, beton burkolattal, csapa-
dékvíz elvezetéssel;
• A tervezett belső út mellett ivóvíz, szennyvíz, 
elektromos áram, gáz- és telekommunikációs hálózat 
gerincvezeték kiépítése valósul meg, közmű-kiállási 
pontokkal;
• az I. ütemben 2,28 hektár körbekerítésével, 
üzemcsarnokhoz kapcsolódó belső telepi úthálózat 
építése, és parkolók kialakítása.

• A termelő és szolgáltató tevékenységekhez 
kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges 
épületgépészeti beruházások végrehajtása. 
• az I. ütemben a körbekerített 2,28 hektáros 
iparterületen tervezett kb. 990 nm-es üzemcsarnok 
létesítése, a szükséges szociális és irodai kiszolgáló 
létesítményekkel;
• az üzemcsarnok tetőszerkezetére napelemek 
elhelyezése.

A fejlesztést követően, a településen ipari parki cím-
mel rendelkező, 13,6 hektáros területen nyílik lehető-
ség modern környezetben új vállalkozásokat indítani.

Elérhetőség: www.karcag.hu 

KARCAGI IPARTERÜLET





Kenderes Városi Önkormányzat a településen a kö-
zelmúltban célul tűzte ki egy meglévő ipartelep 
komplex infrastrukturális fejlesztését, amely által 
növelni tudja a település ipari potenciálját. A fejlesz-
tést az alábbiakban kívánjuk bemutatni a tisztelt po-
tenciális érdeklődők számára.

A megvalósult projekt során a település vasútállomá-
sa mellett található, több mint 8 hektáron elhelyezke-
dő telephely közmű hálózatának és kiszolgáló épü-
leteinek rekonstrukciója történt meg, mely elősegíti  
a helyi vállalkozások fejlődését. Emellett megvalósí-
tásra került az alapinfrastruktúra kiépítése is, amely 
az ipari beruházók bevonzását teszi lehetővé a tele-
pülés belterületének külső részére.

A projekt az alábbi fejlesztéseket tartalmazta: az 
ivó- és szennyvíz vízhálózat fejlesztése, megújuló 
energiaforrás használata a térvilágításnál, épületek 
tetőszerkezetének és a területhez tartozó kerítések re-
konstrukciója, illetve térfigyelő rendszer létrehozása.

A projekt célja az volt, hogy az iparterület az infra-
struktúrafejlesztést célzó beruházásokon keresztül 
alkalmassá váljon regionális, valamint országos gaz-
daságélénkítő hatás kifejtésére, illetve új munkahe-
lyek megteremtésére, ezzel is hozzájárulva a helyben 
lakók elhelyezkedéséhez. 

A fejlesztést követően a 8 hektáros iparterület megfe-
lelő ipari környezetet biztosít mindazok számára, akik a 
településen termelő tevékenységet folytató vállalkozást 
kívánnak beindítani. Az iparterületen kialakított 7 csar-
nokból jelenleg 3-at bérelnek, 4 csarnok azonban kiadó.

Elérhetőség: http://kenderesipartelep.hu/

KENDERES IPARTELEP





A településen az 1930-as években kezdett kutatófú-
rások révén találtak termálvizet. A település strandja 
Erzsébet királyné ligetben kapott helyet, így sokáig a 
városi fürdő is az Erzsébet Strandfürdő nevet viselte. 

A Kumánia Gyógy- és Strandfürdő 2012-ben nyitotta 
meg kapuit. A fürdő mellett akadálymentesített, három-
csillag superior szálloda, ifjúsági szálláshely, kemping 
és gyógyászat is működik, így vendégeinek komplett 
szolgáltatásokat nyújt.  A szállóvendégek 30 szállodai 
szoba, 5 tóra nyúló faház, lakókocsiállások, sátorhelyek 
és telepített sátrak közül választhatnak. 

A központ összesen 8 medencével rendelkezik, me-
lyek közül 3 a nyitott, 5 pedig a fedett részen talál-
ható. 50 méteres úszómedencéje a nyitott részlegen 
van. A központban levő wellness & spa tartalom mel-
lett a gyerekeket kül- és beltéri gyerekmedencékkel, 
csúszdákkal, vízi játékokkal várják, míg szüleik gyó-
gyvizes medencék, pezsgőmedence és többféle sza-
una közül választhatnak. 

A fürdőzés mellett egész évben számos programot 
kínál vendégeinek – szaunaprogramokat, gasztro-
nómiai és hagyományőrző rendezvényeket, gyer-
mekfoglalkozásokat. A nátrium- és alkáli-hidro-
génkarbonátos, kloridos, jódos-brómos gyógyvíz 
mozgásszervi, nőgyógyászati betegségek gyógyítá-
sára alkalmas, de csonttörések, sérülések, balesetek 
utáni rehabilitáció esetén is hatásos.

A strand területén lévő sportpályák többféle sportolá-
si lehetőséget kínálnak, pl.: strandröplabda, lábtenisz, 
strandfoci, tollaslabda, sakk, valamint a strand közvet-
len szomszédságában teniszpályák találhatók.

A csónakázó tavon lehetőség nyílik csónak és vízibicikli 
kölcsönzésére is.

A település minden olyan befektetőt szívesen vár, aki a 
fürdőn alapuló turisztikai potenciálban lehetőséget lát.

Elérhetőség: http://www.kumania.hu/gyogy-strandfurdo

KISÚJSZÁLLÁSI FÜRDŐ





A kisújszállási Északi Iparterület déli része a Bu-
dapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza vasútvo-
nallal és a vasútvonal két oldalán lévő teherpálya-
udvarral határos.

A telepen lévő közterületeken 2019-ben kiépített 
közművek: ivóvíz-vezeték és tűzcsapok 200 méte-
renként, nyomott szennyvízrendszer az üzemek szo-
ciális vizes részeinek kiszolgálására méretezve, köz-
világítás, térfigyelő kamerarendszer, a vasútvonal 
mentén optikai hálózat.

A terület tehergépjárműre méretezett, szilárd burkola-
tú úthálózattal ellátott, a város lakott területén kívülről 
közvetlenül megközelíthető.

Az alábbi 3 telek jelenleg nincs hasznosítva (a két 
szántón jelenleg szántóföldi művelés folyik, de esetük-
ben beépítési kötelezés van érvényben, amely az ipari 
célú hasznosítást segíti): 

• A 0154/7 hrsz.-ú, 14,16 ha szántó egy magán-
személy tulajdonában van. Beépíthetőség 50%. Az in-
gatlantól 100 méterre található a földgázfogadó köz-
pont.
• A 0156/1 hrsz.-ú, 5,73 ha szántó többségi tu-
lajdonos magánszemélye 3 ha-t birtokol. Beépíthető-
ség 50%. Az ingatlantól 100 méterre található a föld-
gázfogadó központ.

• A 2228/1 hrsz.-ú, 5 ha 6592 m2 telekterüle-
tű, volt faipari üzem barnamezős jellegű építési terület, 
meglévő közmű bekötésekkel, közvetlenül a vasúti te-
herrámpa mellett. 11 db felépítmény található az üzem 
területén. A legnagyobb üzemcsarnok kb. 4000 m2, 
ezzel együtt az összes felépítmény területe 8120 m2. 
Az irodahelyiség kapacitása kb. 100 fő. Beépítettség kb. 
14 %. Beépíthetőség 50%.

Az önkormányzat iparűzési adókedvezményt biztosít 
a kutatás-fejlesztési tevékenységre, ipari tevékenység 
telepítésére (a helyi szakképzés alapján több ágazat 
számára munkaerő-utánpótlás biztosított: fémipari fel-
dolgozás, fa- és bútoripar, élelmiszeripar, elektronikai 
ipar, építőipari termékek előállítása, ideértve a hulla-
dékból előállítást is, járműgyártáshoz alkatrészgyártás, 
gépgyártás stb.), logisztikai tevékenység telepítésére.

Elérhetőség: http://www.kisujszallas.hu/

KISÚJSZÁLLÁS  
IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE





A laktanya és repülőtér építését 1933-ban a német 
hadsereg kezdte meg, és a magyar honvédség fejez-
te be. Az objektumot 1956-1992-ig a szovjet csapa-
tok használták. A laktanya és reptér kiürült területét 
a rajta lévő épületekkel és építményekkel együtt a 
2002-es évben kapta meg Kunmadaras Nagyköz-
ség Önkormányzata. A terület a település déli részén, 
külterületen, a település központjától ~1500 m-re, a 
Karcagi út mellett fekszik, és megközelíthető aszfalt 
burkolatú úton keresztül. 

A terület szabálytalan sokszög alakzatú, felülete 
egyenetlen. Növényzete: különböző fajtájú fák és 
sarjadékai, aljnövényzet, illetve gyep.

A kunmadarasi repülőtér több mint 700 hektáros te-
rületen fekszik. Pályája: 2500 × 80 méter.

Régen ez a szovjet repülőtér az egyik legnagyobb 
kiterjedésű objektuma volt az „ideiglenesen hazánk-
ban állomásozóknak”, működése során pedig mind 
gazdaságilag, mind társadalmilag szinte egybeol-
vadt Kunmadarassal és a környező településekkel. 

Nyolc éve a Madarasi Településellátó, Beruházó és 
Szolgáltató Szervezet (MTBSZSZ) kezelésében van, 
és az eltelt időben számos fontos munka elkezdődött. 
Kunmadaras önkormányzata közmunka programjának 
keretében évek óta folyik a terület szisztematikus meg-
tisztítása és tereprendezése, egyre nagyobb rész válik 
használhatóvá és újra megközelíthetővé, és több kilo-
méternyi belső aszfaltozott/betonozott útszakaszokon 
lehet már ismét személygépkocsival közlekedni.

A repülőtér területén található 68 db hangárból je-
lenleg 15 saját használatban van, 53 db pedig bérelt.
A kunmadarasi repülőtér történeténél és infrastruk-
turális adottságainál fogva egy speciális célterület 
azon befektetők számára, akik egy ilyen különleges 
objektumban fejlesztési lehetőséget látnak.
Kérjük, bármilyen elképzelésük van a repülőtér fej-
lesztésével, hasznosításával kapcsolatosan, elérhe-
tőségeinken keressenek bennünket. 

Elérhetőség: http://www.kunmadaras.hu/

KUNMADARASI REPÜLŐTÉR





A Jász-Föld Zrt. 1999. szeptember 22-én jött létre 
a „Jászföld” Szövetkezetből részleges átalakulással. 
A társaság bevételeinek legnagyobb hányada me-
zőgazdasági tevékenységből származik, ezen belül 
is szántóföldi növények termesztése (gabonaféle, 
hüvelyes növény, olajos mag), és az állattenyésztés  
a két fő húzóágazat.

A cég tejelő szarvasmarha-tenyésztése két telep-
helyen történik, ahol a közel 1200 jószágot számláló 
állomány felelős a tejtermelésért, valamint ennek sza-
porulata biztosítja a borjú és növendéküsző utánpót-
lást. Az előállított tej korszerű és ellenőrzött folyamat 
során kerül begyűjtésre, értékesítésre. 

A cég folyamatosan fejleszteni kívánja tevékenysé-
geit azzal a céllal, hogy szolgáltatásai színvonalát 
emelje. E célt a gazdaságosan üzemeltethető és a mai 
kor környezettudatos szellemének megfelelő, ener-
giatakarékos, környezet- és talajkímélő termesztési 
technológia kiszolgálását lehetővé tevő gépállomány 
megteremtésével kívánják megvalósítani. Távlati cél-
juk a termőterületek egyre nagyobb arányban tör-
ténő öntözhetővé tétele, melynek révén növelhető  
a hozam és a termésbiztonság. 

Új tevékenységként kezdték meg a vadgazdálko-
dást 4 600 ha üzemi vadászterületen. Céljuk, hogy a 
mezőgazdasági tevékenység és a vadállomány élő-
hely-igényének összehangolásával példaértékű apró-
vad gazdálkodást alakítsanak ki. 

2019-ben a Karcagon épült, Közép- Európa legmoder-
nebb kukoricamalma. Korszerű technika lehetőséget ad 
mind az étkezési, mind az ipari kukoricalisztek, darák, 
speciális extrudálásra szánt termékek előállítására.

Elérhetőség: http://www.jaszfoldzrt.hu/

JÁSZ-FÖLD ZRT





Az Agrosprint Zrt. 1991-ben alakult, mára 30 éves 
múltra visszatekintő, zöldég-gyümölcs termékek 
gyorsfagyasztásával foglalkozó, magyar tulajdonú 
családi vállalat, amely két magyarországi gyáregy-
séggel rendelkezik: a 90-es évek elején felépítettük 
gyorsfagyasztó üzemünket Karcagon, létrehozva ez-
zel a megye-, illetve a régió mára legnagyobbá váló 
fagyasztó üzemét; majd 2008-ban a cég megvásá-
rolta a nyírlugosi fagyasztó gyáregységét, így lehe-
tővé téve több mint 30 féle zöldség, gyümölcs termék 
feldolgozását az üzemekben.

Termékeiket sikerrel helyezték el a magyar, az Európai 
Uniós, valamint a kontinensen kívüli piacokon, napja-
inkra közel 40 országgal alakítottak ki kereskedelmi 
kapcsolatokat. Értékesítésük 20 százaléka belföldi, 80 
százaléka export irányú, amelynek köszönhetően az 
évek során Európa legjelentősebb élelmiszeripari óriás 
vállalatainak is a beszállítójává tudtak válni.

Az Agrosprint cégcsoportot képezi további 2 aktív le-
ányvállalatuk is. Az Agrosprint S.R.L.-t 2005-ben ala-
pították Romániában. Erdélyi leányvállalatuk 2014-től 
piacvezető a román gyorsfagyasztott zöldség-gyü-
mölcs piacon, azóta is tartva pozícióját, évről-évre nö-
velve értékesítési volumenét. A másik leányvállalatuk 
a Sprint-Farm Kft. 2010-ben alakult, hogy közel 300 
ha-on az anyacég termeléséhez szükséges zöldség 
és gyümölcs alapanyagokat részben biztosítsa. Mára 
a növénytermesztés mellett az állattenyésztésben is 
tevékenykedik saját, több száz egyedet számláló hús-
marha-telep működtetésével. 

Az Agrosprint Zrt.-hez éves szinten 85-90 000 tonna 
magyar zöldség-gyümölcs érkezik feldolgozásra, és in-
tegrált területeik nagysága eléri az 6 000 hektárt. Szak-
embereik az integráció különböző mélységeit valósítják 
meg a több mint 250 magyar termelőjük esetében. 

Az elmúlt évtizedekben az Agrosprint földrajzi ter-
jeszkedésének köszönhetően olyan szerteágazó 
nemzetközi kapcsolati hálóra tett szert, amely ré-
vén folyamatosan integrálja termelésébe az iparági 

„best-practice”-eket, mind a termeléstechnológia, mind 
a termelés-, és energiahatékonyság, automatizálás, 
valamint az élelmiszerbiztonság területén. 

A hazai piacot tekintve a cég 2009-ben bevezette az 
első saját márkás termékcsaládját, SPRINT márkanév 
alatt, amely a mai napig állandó kínálatát képezi a ma-
gyar kiskereskedelmi áruházláncoknak. Ezt követően 
2012-ben létrehozta a prémium minőségű, bababarát 
SPRINT NATURA termékcsaládját, amely a gyermekek-
nek kiváló tápanyag- és vitaminforrás. 

 A cég 2018-ban piacra dobta a dietetikus segítségével 
összeállított gyümölcs mix - SMOOTHIE termékeit, ame-
lyek a mindennapi kiegyensúlyozott és fitt életmódot 
hivatottak támogatni. A mixek nemzetközi élelmiszer-
ipari kiállításokon, mint Párizsban és Dubaiban is ter-
mékinnovációs díjakat, elismeréseket kaptak. A vállalat 
dicsőségfalán szerepel, hogy immáron 3. éve elnyeri a 

„Családbarát Vállalat” címet, valamint a MagyarBrands 
szervezésében a KIVÁLÓ ÜZLETI MÁRKA és a KIVÁLÓ 
MUNKÁLTATÓI MÁRKA elismeréseket. 

 Elérhetőség: http://www.sprint.agrosprint.hu/

AGROSPRINT ZRT.




