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Harmadik nekifutásra nyert csak négy 
utca aszfalt burkolatára a pályázatunk. Igaz, 
hogy segítségül hívtuk dr. Fazekas Sándor 
miniszter urat is, de meg is lett az ered-
ménye közös munkánknak. Ez a négy utca a 
következő: Határ, Damjanich, Móricz és a 
Pósa még hiányzó szakasza. Csupán négy 
millió forint önerőt kell hozzátenni, melyet 
szívesen vállaltunk, hisz a város költség-
vetése a jó gazdálkodásunk következtében 
ezt megengedi. Szerencse, hogy nem 
vagyunk egy feladat sikertelensége utáni 
beletörődő ügyfél, amíg van lehetőség 
dolgozunk rajta. Amint az előző újságban 
megírtam, a tornacsarnok építését csak 
második, az Árpád és Gyepszél utcák asz-
faltozását csak harmadik, a Kakat igazi 
felújítását is csak a harma-
dik pályázat után sikerült 
megnyernünk. Így már 
Kunhegyesen csak két utca 
vár az aszfaltburkolásra, de 
az útalap itt is kész.

Még sohasem ír tam 
arról, hogy melyek azok a 
cégek akik legtöbb adó-
fizetéssel járulnak hozzá 
Kunhegyes város gaz-
dálkodásához. Megkö-
szönöm nemcsak nekik, 
h a n e m  m i n d e n  a d ó -

fizetőnek a befizetését, de még ennél is 
fontosabb, hogy munkahelyeket teremte-
nek a kunhegyesi és környékbeli lakosok-
nak a megélhetésükhöz.

Az első hat legtöbb adót befizető cég a 
következő:

Nagykun-Hús Kft. 18 millió forint,
Hydrogép Kft. több mint 7 millió forint,
Mikroagro Bt. több mint 5 millió forint,
Magyar Telekom NyRt. 5 millió forint,
Gönczi és Fia Kft. közel 5 millió forint,
Penny Market Kft. közel 4 millió forint.

Minden lakótársamnak kívánok szép 
nyári napokat!
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Tisztelt Kunhegyesiek!

Tornacsarnokunk nem 
csak a kunhegyesiek kedvelt 
sporthelyisége, de országo-
san is elismert. Július 17-
22-ig a magyar serdülő női 
röplabda válogatott csapa-
ta tartott itt edzőtábort, a 
Vasas felnőtt női röplabda 
csapata – tele magyar 
válogatott játékosokkal – 
pedig augusztus 21-27-ig 
élvezheti vendégszerete-
tünket.


