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Tisztelt Kunhegyesiek!
Már elég régen írtam a munkahely-

teremtésről. Ez nagyon fontos két okból 
is. Egy részt a családok boldogulása 
szempontjából és a város gazdasági 
megerősödése miatt. Nagyon örülünk a 
Nagykun-Hús Kft. nagyarányú fejlő-
désének, hisz egy éven belül 50 fővel 
bővült a munkahelyek száma és komoly 
beruházásokat hajtott végre. Rövidesen 
elkezdik a 20 000 db sertést nevelő telep 
megépítését a felújított 
kápolna szomszédságá-
ban.

Nagyon dinamikusan 
fejlődik a Gönczi és Fia 
Kft. is. Ma már 110-en 
dolgoznak az üzemben. 
Két év kemény mun-
kájának eredményeként 
az állam visszaadta a 
Középiskolai Kollégiu-
mot a Kálvin u. 1. szám 
alatt. Itt jelenleg 30 fő 
csökkentett munkaké-
pességű személy dolgo-
zik. További fejlesztésre 
is van lehetőségünk.

A varroda átlagban 15-20 fővel 
dolgozik, sok a munkájuk, fejlesztésre 
itt is van lehetőség. Nagy eredménynek 
tartom, hogy nagyobb városokkal verse-
nyezve, sikerült Kunhegyest járási 
központtá tenni. Azon kívül, hogy a 
kunhegyesi lakosoknak nem kell utazni 
az ügyintézésekhez, az is nagyon 
fontos, hogy 55-en dolgoznak ezen a 
munkahelyen. A Tankerületi központ is 
Kunhegyesen működik, itt hatan dol-
goznak. Mindenképpen meg kell emlí-
teni, mint nagyobb munkáltatókat a vas 
szerelvényeket gyártó Hydrogép Kft-t 

és a Tür Plast műanyag ajtókat, ablako-
kat gyártó üzemet. Nagyon nagy ered-
mény, hogy a gazdasági válságot átvé-
szelték és jól megerősödve dolgoznak 
tovább. A mezőgazdasági vállalkozá-
sok, a kereskedelmi és vendéglátó egy-
ségek is fontos láncszemek Kunhegyes 
város lakosainak foglalkoztatásában, 
hisz ezeken a területeken közel 200-an 
dolgoznak, keresik boldogulásukat.

További lehetőségeinket növeli az, 
hogy a következő EU-s fejlesztéseknél 
nagy szerepet kap a vállalkozások fej-
lesztése. Így nagyon remélem, hogy az 
Ipari Parkunkban egyre többen kezdik 
el a zöldmezős beruházást és sikerül 
valamilyen módon a volt BHG üzem-
csarnok gyártósorait ismét beindítani.

Minden lakótársamnak kívánok szép 
nyári napokat!
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