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Tájékoztatom Önöket, hogy ismét 
fokozottan terjed városunkban a 
koronavírus járvány. Különösen azok 
fertőződnek meg, akik nincsenek 
beoltva. A legújabb adatok szerint, a 
lapzárta előtt, november 4-én a pozitív 
esetek száma 45 fő. Teszt eredményre 
vár 24 fő. Kórházban, az intenzív 
osztályon van négy fő. (egyikük sincs 
beoltva).

Már jeleztem Önöknek, hogy 7 év 
kemény munkája eredményeként 
sikerült két nagy projektünk megva-
lósítását elkezdenünk. Az egyik a 
Kakat első ütemének fejlesztése, a 
másik a volt BHG üzemében munka-
hely teremtés megvalósítása. Ezek után 
a hetes lesz a szerencse számom.

A két projektről néhány információt 
szeretnék Önökkel megosztani: A 
Kakat első ütemének tervezését hét 
évvel ezelőtt készítettük el. Háromszor 
kellett műszakilag átdolgozni. Három-
szor hirdettük meg a közbeszerzést. Az 
első alkalommal a rendelkezésünkre 
álló pénzügyi keretet 300 millióval 
lépte túl a nyertes vállalkozó, tehát nem 
tudtuk elfogadni, mivel ennyi önerő 
nem állt rendelkezésünkre. A második 
közbeszerzés sem járt eredménnyel. 
Szerencsére a műszaki tartalmat sike-
rült úgy átdolgoztatnom, hogy a har-
madik közbeszerzésre nyolc cég adta 
be a pályázatát, így az utolsó pilla-
natban, az EU-s pályázati ciklus lejárta 
előtt sikerült a nyertes cégekkel 
elkezdetni a munkát. Az utolsó évben a 
pályázatunkat kiemelten kocká-
zatosnak nyilvánították. Felvettem a 
kapcsolatot  az  i l le tékes állam-

titkárokkal, sőt Varga Mihály pénzügy-
miniszterrel is. Végül is nem törölték és 
elkezdhettük a munkát, illetve a 
harmadik közbeszerzés beindítását. 
Sohasem szoktam panaszkodni, de jó 
néhány álmatlan éjszakát kellett 
átélnem emiatt.

A másik projekt, a volt BHG üzem-
csarnok munkahelyteremtésre haszno-
sításának megvalós ítása is sok 
problémával, munkával járt. Kezdődött 
azzal, hogy a Videoton cégcsoport 
tulajdonosaival Dr. Fazekas Sándor 
akkori miniszter közbenjárásával 
sikerült megegyeznünk egy nagyon 
kedvező, hosszútávon törleszthető 
árban azért, hogy mi kezdhessünk 
tárgyalásokat olyan vállalkozásokkal, 
akik hasznosítani tudják az üzem 
csarnokokat megfelelő munkahely 
teremtésre. Ebben az évben ez a projekt 
megvalósulása is elkezdődött. A Bástya 
Kft. nyerte meg a versenytárgyalást és 
már ki is fizette a felét az elnyert 
összegnek.  Gyógyászati  segéd-
eszközöket fognak gyártani a beindulás 
utáni évben minimum 60 munkással. A 
beinduláshoz azonban még idő kell, 
mert EU-s forrásból korszerűsíteni kell 
az üzemet.  Nagyon sok munka vár még 
az új tulajdonosra, pl. a fűtés teljesen 
tönkre ment stb.

Minden kunhegyesi lakosnak kívánok 
szép téli napokat és jó egészséget!
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