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A lakosság tájékoztatása érdekében eb-
ben a hónapban a Hydrogép Kft-ről sze-
retnék rövid tájékoztatást adni, hisz az 
egyik legnagyobb foglalkoztató Kunhe-
gyesen. Peszeki József igazgató úr 2017. 
december 31-én nyugdíjba ment, aki hosszú 
ideig igazgatta eredményesen a céget. 
Kívánok neki hosszú boldog életet!

Ez év január elsejétől 
Kasza Sándort nevezte ki a 
tulajdonos a Hydrogép Kft. 
igazgatójának.

Gratulálok neki és kívá-
nok sok sikert.

Jelenleg 87 dolgozója 
van a Kunhegyesi Hydro-
gép Kft-nek, kemény mun-
ka szükséges ahhoz a veze-
tőknek, hogy folyamatos 
legyen a gyártás. Még 
emlékszünk, de különösen 
emlékeznek a érintettek, amikor a gazda-
sági válság idején ötvenen csak 4-6 órát 
dolgozhattak, mert nem volt munka.

A Hydrogép Kft. 1992 óta foglalkozik 
cementipari, bányaipari szállítóberen-
dezések, silók, épületszerkezetek gyártá-
sával. A cég teljesen magyar magántulaj-
donban van. Árbevételük nettó 1 milliárd 

forint körül mozog. Kunhegyesi viszony-
latban a legjobbak között van a dolgozók 
fizetése. Azonkívül, hogy a cég 87 család-
nak biztosítja a megélhetést, a város 
kasszájába is a Nagy-Kun hús Kft. után a 
legtöbb helyi adót fizeti, mintegy 8 millió 
forintot.

Ennek is köszönhető, hogy a város 
fejlesztésére beadott nyer-
tes pályázataink közül 
egyetlen egyet sem kellett 
visszamondani azért, mert 
hozzá nem tudtuk bizto-
sítani az önerőt. Ez azért is 
nagy dolog, mert elég sok 
település van, aki ezt nem 
mondhatja el.

A  H y d r o g é p  K f t . 
tulajdonosának, a helyi 
vezetőknek, a dolgozóknak 
kívánok további sok sikert 

és jó gazdasági eredményt a 2018-as évre és 
a következő évekre!

Minden lakótársamnak kívánok szép 
nyári napokat!
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Tisztelt Kunhegyesiek!


