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Tájékoztatom Önöket, március 10-én 
Kunhegyesen 4 fő igazolt koronavírusos 
személy van.

Teszt eredményre 4 fő vár. Kórházban 
tartózkodik 1 fő. Szerencsére a vírus által 
az utóbbi időben elhalálozás nem történt. A 
járvány harmadik hulláma még nem érte el 
városunkat, de orvosaink szerint sajnos ez 
nehezen lesz kivédhető, ezért mindenkit 
kérek, hogy fokozottan tartsa be a járvány-
ügyi szabályokat, a maszkviselés szabálya-
it is vegye mindenki komolyan!

A vakcina oltások városunkban is egyre 
nagyobb számban történnek meg nap, mint 
nap. A körzeti orvosok és asszisztenseik 
továbbra is emberfeletti munkát végeznek. 
Nagyon köszönöm munkájukat!

Többször felvetődött hivatalos és nem 
hivatalos megbeszélések alkalmával, hogy 
a kunhegyesi lakosságnak van-e helyben 
elegendő munkahely. Véleményem szerint 
is-is. Nézőpont kérdése. Ha azokat a szám-
adatokat nézzük, hogy Kunhegyesen 
milyen sokan dolgoznak a környékről bejá-
rók vagy távolabbi településekről, esetleg 
külföldi állampolgárok, akkor van munka-
lehetőség. A Nagykun-hús Kft-nél 50 fő, a 
Gönczi és Fia Kft-nél 30 fő, a Hydrogép 
Kft-nél 10 fő, a Kunság Népe Termelő-
szövetkezetnél 7 fő, az általunk idecsábított 
Pro-Team Nonprofit Kft-nél a 48 alkalma-
zottból 12 fő a bejáró dolgozó. Tehát ösz-
szességében 109 fő. A kisebb ipari és 
építőipari cégeknél, a kereskedelmi és ven-
déglátó egységeknél, a kunhegyesi intéz-
ményeknél, a járási hivatalnál, az önkor-
mányzatnál és cégeinél, a postánál, a ban-
koknál is több mint 100 vidéki munka-
vállaló dolgozik. Ezek közül is kiemelném 
a Pennyt, ahol a 17 dolgozóból 9 bejáró. 
Vagy a négy kunhegyesi építőipari céget, 
akik együttesen több milliárd EU-s pályá-
zati forrást nyertek el. Ezen cégek több 
mint 30 szakembert és segédmunkást alkal-
maznak más településekről. A kunhegyesi 

telephellyel rendelkező cégvezetők, szinte 
kivétel nélkül helyi lakosokat szeretnének 
alkalmazni, de nincs megfelelő jelentkező 
ezekre az állásokra. Van a településünkön 
szakemberhiány is, de sok segéd, illetve 
betanított munkát is csak környékbelivel 
tudnak megoldani.

Tájékoztatom Önöket, hogy Szegedi 
Sándor tulajdonos, ügyvezető igazgató 
az úgy nevezett „mozi sarok” épületei-
nek felújítása után, (rövidesen) az 
épületkomplexum működtetéséhez 30 
főt kíván felvenni.

A másik nézőpont szerint több, mint 160 
személy jár el dolgozni nap, mint nap 
Kunhegyesről más városokba. Legtöbben 
Szolnokra, Dunavarsányba, Budapestre, 
Jászfényszaruba. Ezért továbbra is fontos 
feladatom, feladatunk, hogy újabb cégeket 
hozzunk Kunhegyesre, akik munkahe-
lyeket teremtenek. Pl. a volt BHG épületet 
ilyen célra szeretnénk felhasználni, melyet 
kiajánlottam 50 nagyobb cégnek, 19 Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamera elnöké-
nek, a Pénzügyminisztériumba Marczinkó 
Zoltán István helyettes államtitkár úrnak, 
aki a magyarországi befektetésekkel fog-
lalkozik és a HIPA Nemzeti Befektetési 
Ügynökség elnökének. A 2021-2027 ciklus 
Európai Unió forrásainak pályázatára 
megkezdtük az előkészítést, mely a volt 
BHG Ipartelep korszerűsítését is megcé-
lozta. A mellékletben mindenki megis-
merheti a 2. számú Ipari Parkkal 
kapcsolatos információkat.

Minden kunhegyesi lakosnak kívánok 
vírus mentes életet, jó egészséget és szép 
napokat!

Kunhegyes, 2021. március 10.
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