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Már előzőleg írtam, hogy ebben a ciklus-
ban szeretnénk megközelíteni a tíz milliárd 
forintot, melyet az EU-s forrásból nyertünk 
és nyerünk pályázatok útján Kunhegyes 
város fejlődésére. Szeretnénk többet tenni a 
munkahelyteremtésért, de a legnagyobb 
akadályt a 4-es főút fejlesztése okozza. Két 
éves kemény munkával sikerült a volt BHG 
telephelyet megvenni a VIDEOTON cég-
csoporttól, abban a reményben, hogy így 
kedvezményes bérleti díjért sikerül 150 
munkahelyet teremteni. A nyertes Cél-Med 
Kft. reményteljes pályázattal kapott 1,6 
milliárd forintot a kormánytól, de sajnos 
ehhez az önerőt eddig nem tudta produ-
kálni. A képviselőtestületünk ezért úgy dön-
tött, hogy újból kiírjuk a telephely pályá-
zatot, nem kizárva a Cél-Med Kft.-t sem. 
Kisebb eredményeink azért vannak a mun-
kahelyteremtésre melyek a következők: a 
Kálvin u. l. szám alatt sikerült egy olyan kis 
üzemet létrehozni ahol 32 fő dolgozik 
folyamatosan a kunhegyesi csökkent 
munkaképességű lakosság köréből, a másik 

általunk létrehozott (könyvtár mögött) kis 
üzemben jelenleg 8-10 személy dolgozik a 
zöldség feldolgozóban, rövidesen megdup-
lázódhat a foglalkoztatási létszám, a fok-
hagyma tisztítóban jelenleg 12-en dolgoz-
nak, a fejlesztésre itt is lehetőség van, a 
tojásmosó üzemben jelenleg 5-en dolgoz-
nak, az ipartelepen a Pelletgyártóban most 
történik a próbaüzem ahol szintén első 
ütemben 5-10 foglalkoztatási létszám 
várható.

Nagyon örülünk, hogy a nagyobb 
kunhegyesi cégek töretlenül fejlődnek, 
mely a létszám bővülésben, a gazdasági 
eredményességben is megmutatkozik. A 
Nagykun-Hús Kft., a Gönczi és Fiai Kft., a 
Hydrogép Kft., a mezőgazdasági üzemek a 
legnagyobb foglalkoztatók, eredményeikre 
büszkék vagyunk.

Minden lakótársamnak kívánok szép téli 
napokat!
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Tisztelt Kunhegyesiek!
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