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Az óvoda bezárása óta sok minden történt. 
Igyekeztünk az eseményekkel lépést tartva 
minél rövidebb idő alatt meghozni a szük-
séges döntéseket és megtenni mindent a 
település lakosságának védelmében. A dol-
gunkat könnyítette a kunszállásiak konst-
ruktív és segítő hozzáállása.

A részleges kijárási korlátozásról szóló kor-
mányrendelet további szigorítására adott 
lehetőséget a települési polgármestereknek 
bizonyos időintervallumokban. Az elmúlt 
hetek tapasztalatai alapján úgy ítéltem 
meg, hogy Kunszálláson egyenlőre nem 
indokolt további szigorítás, köszönhetően 
annak, hogy a lakosok alapvetően betart-
ják a korlátozást. Szeretném megköszönni 
mindenkinek az együttműködést ezekben 
a nehéz hetekben!

Fontos megemlíteni, hogy a járvány kap-
csán kialakult negatív gazdasági hatások a 
települési önkormányzatot sem kerülik el. 
A védekezéssel kapcsolatban előre nem lá-
tott kiadásaink keletkeztek.

A gépjárműadó „elvitele” pedig számunkra 
is érzékeny veszteséget jelent. Éves szinten 
kb. 20 millió forint folyik be gépjárműadó 
címén. Eddig ennek hatvan százalékát kel-
lett átutalnunk a kincstár részére, most 
már a teljes összeget. A dolog súlyosságát 
fokozza, hogy mindez az óvodai beruházás 
befejezéséhez közel történt meg. A beruhá-
zás megkezdése előtt vállalt önerő kifizeté-
se ugyanis most válik esedékessé. Mindez 
a költésvetésünk alakulására komoly befo-
lyással van. Ebben a helyzetben gyakorla-
tilag újra kell terveznünk az előttünk álló 
időszak teendőit pénzügyi szempontból 
és számos ponton racionalizálást vagyunk 
kénytelen végrehajtani. Elsődleges cél a 
munkahelyek megtartása, a kötelező fel-
adatok elvégzése, a működés fenntartása. 
Ugyanakkor számos jelenleg még bizony-
talan tényezővel is számolnunk kell, mind-
ezt úgy hogy fél szemmel már az „újra in-
dulás” utáni időszakra tekintünk.

Almási Roland Márk polgármester

kedves kunszállásiak!
Néhány héttel ezelőtt elkezdtük a forgalmasabb 
közterületek – orvosi rendelő, gyógyszertár, 
élelmiszer boltok, posta, buszmegállók- fer-
tőtlenítését minden reggel öt és hat óra között. 
Ehhez szélesspektrumú, biológiailag lebomló 
fertőtlenítőszert használunk. A műveletet az 
önkormányzat fizikai dolgozó állománya vég-
zi. Munkájukat ezúton is hálásan köszönjük! 

Ezen kívül az óvoda és az orvosi rendelő bejárata 
előtt lábfertőtlenítő párnák kerültek elhelyezés-
re. Ezek fontos lépések a megelőzés érdekében!

Fertőtlenítés
Túl vagyunk az első hónapon ami a koronavírus miatt bevezetett korlátozások 
óta eltelt. Ez az időszak számos tanulsággal és tapasztalattal szolgált számunkra.

Bizonyára sokak figyelmét felkeltette, 
hogy komoly felújítási munkálatok 
folynak a polgármesteri hivatal épü-
letén. Elkezdődött a hivatal energeti-
kai korszerűsítése, melynek keretében 
nyílászáró cserére, teljes homlokzat és 
födém szigetelésre valamint fűtéskor-
szerűsítésre kerül sor.

A kivitelezésben helyi vállalkozók is 
részt vesznek. A nyílászárókat Bihar 
Károly készíti, a külső szigetelést és 
festést pedig Kürti Balázs és csapata 
végzi. Régóta esedékes munkálatokról 
van szó, melyet Terület- és Települési 
Operatív Program pályázatán elnyert 
mintegy negyven millió forintból va-
lósítunk meg. Átadás várható időpont-
ja július eleje. 

Hálásan köszönjük a Bács-Kiskun Me-
gyei Önkormányzat és Lezsák Sándor 
képviselő úr támogatását!

A korlátozások bevezetését követően az első és 
legfontosabb teendőnk a rászoruló és segítsé-
get igénylő idősek ellátásának megszervezése 
volt. A munka dandárját a házi segítségnyúj-
tásban dolgozók és a tanyagondnok végezte és 
végzi jelenleg is példásan. Minden munkatárs 
önkormányzati pecséttel ellátott kitűzőt ka-
pott ezzel is erősítve a bizalmat.

Örömmel számolhatunk be, hogy több fela-
jánlást is érkezett. Czakó Mihályné több mint 
negyven adag kocsonyát készített, amit húsvét 
előtt a rászorulók között a Kunszállási Karitász 
csoport által került szétosztásra. 

Agárdi Róbert helyi mezőgazdasági vállalkozó 
jóvoltából mintegy százharminc kilogramm 
sertéshús  került a konyhára.

Mindkét felajánlást hálásan köszönjük!

Házi segítségnyújtók

fejlesztések



„Szeretet angyala”  
Kunszállási  
és Fülöpjakabi  
Kalkuttai Szent Teréz  
Karitász csoport

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket az elmúlt 
hónapok tevékenységeiről. Több családnak juttat-
tunk ki vetőmagot és Béres cseppet, amit a Karitász 
Kalocsai Központ biztosított a rászorultaknak. Élel-
miszer csomagokkal is segítettük a családokat, 44 
adag kocsonya, 20 adag gulyásleves került felaján-
lásra húsvét előtt, amit  hálásan köszönnek támoga-
tóiknak. A Karitász csapat szeretne köszönetet mon-
dani a kunszállási Polgárőrségnek, az adományok 
kiszállításáért. Köszönjük, hogy segítenek, örülünk, 
hogy segíthetünk!

beszámoló  
a testületi ülésről

A képviselő-testület a rendes ülését 2020. február 24-
én tartotta, melyen a képviselők teljes létszámban jelen 
voltak. Első napirendként beszámoló a település lakos-
ságának háziorvosi, fogorvosi, védőnői ellátásáról szóló 
anyagot ismerhették meg a képviselők, mely a 2019. év 
vonatkozásában tartalmazott adatokat. A 2. napirend-
ben a Kunszállási Falugazdálkodási Kft. 2019. évi mű-
ködéséről, a 2020. évi tervezett feladatairól c. beszámo-
lót ismerte meg a testület. A következő napirendben 
pedig a kunszállási közművelődési és közgyűjteményi 
tevékenység 2019. évi munkájának bemutatásra került 
sor. Az Egyebek napirendben többek között szó volt 
önkormányzati ingatlanok értékesítési lehetőségeiről. 
Döntés született az M5 autópálya lehajtó tervezési fel-
adatairól, közbeszerzési eljárást lebonyolító szakértő 
kereséséről. A Kunszállási Közös Önkormányzati Hi-
vatal irattárában több évtizede felhalmozódó iratanyag 
rendezési, selejtezési feladatok elvégzésére egy kecske-
méti székhelyű Kft. megbízására került sor.

A képviselő-testület a következő ülését 2020. március 
30-án tartotta, melyen a képviselők szintén teljes lét-
számban jelen voltak. Első napirendként a Kunszállási 
Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról 
elkészített beszámolóról tárgyalt a testület. Majd má-
sodikként a tanyagondnoki szolgálat tavaly évről be-
mutatott tájékoztatóját ismerhették meg a képviselők. 
Majd a harmadik napirendben a közművelődési fel-
adatok ellátásról készített önkormányzati rendeletet 
alkotta meg a képviselő-testület. Az egyebek napirend-
ben tárgyaltak az intézményi térítési díjak emeléséről, 
ám egyhangúlag úgy döntött a testület, hogy ebben a 
rendkívüli veszélyhelyzetben nem emel a díjakon.

Heródekné Szász Ágota jegyző

kunszállási gyermekekért 
alapítvány HíreiFél tanévre szóló 

ösztöndíjpályázat  eredménye

iskolai Hírek

A koronavírus járvány miatt kialakult ve-
szélyhelyzetre tekintettel a magyar kormány 
elrendelte az iskolák bezárását 2020. március 
16-ától határozatlan időre. Ettől a dátumtól 
kezdve az iskolánkban új oktatási munka-
rend került bevezetésre, a tantermen kívüli 
digitális oktatás. Az eltelt időszakban kiala-
kultak a megfelelő oktatási formák, a hasz-
nálható platformok, a tanulási-tanítási fo-
lyamat új munkaformában zajlik. Az online 
oktatás a tanulók, szülők és a pedagógusok 
részéről is nagy erőfeszítést, rugalmasságot 
és türelmet igényel. Köszönöm az iskola ösz-
szes partnerének, hogy támogatják az iskolát 
és helyt állnak ebben a nem mindennapi ki-
hívásban. Szintén köszönöm, hogy minden-
ki kellő komolysággal és megfontoltsággal 
kezeli a pedagógusok kéréseit, a megadott 
határidőre igyekszik elvégezni a kitűzött 
feladatokat. Köszönettel tartozom kollégá-

imnak, akik kiemelkedően látják el az online 
oktatás-nevelést, végzik az iskolai dokumen-
tumok módosítását.

Az iskola épületében folyamatos a fertőtlení-
tés, a takarítás, zajlik a festés és karbantartás. 
A technikai dolgozók minden nap alaposan 
és szorgalmasan végzik munkájukat.

A következő tanév előkészítése is feladatunk, 
ezért elvégeztük a tankönyvrendelést, továb-
bá a leendő első osztályosok beiratkozása is 
folyamatban van. Az iskolavezetés minden 
nap ügyeletet tart, irányítja és szervezi az 
iskolai életet. Munkájukat kiválóan segíti az 
iskolatitkár.

Úgy gondolom, hogy csak összefogással és 
együttműködéssel tudunk egy értékelhető és 
sikeres tanévet zárni.

Ádámné Vereb Annamária iskolaigazgató

Helyzetkép az iskola életéről

Az óvoda bezárása 
miatt feladat nélkül 
maradt óvónők és 
dadusok szájmasz-
kok varrásába kezd-
tek. Ezzel kapcsolat-
ban felhívást tettünk 
közzé, melyben kér-
tük a varráshoz értő 
és segítő szándékú 
önkénteseket a csat-
lakozáshoz. Nagyon 
nagy öröm volt lát-
ni, hogy milyen sokan csatlakoztak és időt 
szántak erre. Ennek köszönhetően a telepü-
lés minden lakosához el tudtuk juttatni már 
hetekkel ezelőtt a  mosható, vasalható tex-
til maszkokat. Fontos tudni, hogy minden 
háztartás a települési nyilvántartás alapján 
korcsoport szerint elkészített egységcso-
magot kapott gyakorlatilag névre szólóan. 
Ilyen gondossággal és figyelmességgel elké-
szített csomagra nem nagyon tudok példát 
a környezetünkben, ez mindenképp a rész-
vevők alaposságát és hozzáállásuk komoly-
ságát mutatja. 

Sőt, készült még egy garnitúra maszk, amely 
kézbesítése a napokban történt. Ezúton is 
szeretném hálásan megköszönni minden, 
a munkában részt vevő önkormányzati 
dolgozó és önkéntes munkáját! Igazán pél-
daértékű ez az összefogás! És akiknek nem 
lehetünk eléggé hálásak a munkájukért és 
az idejükért:

Provics Józsefné, Oláh Mónika,  
Eőrsiné Deák Ilona, Ficsorné Vetró Anikó,  

Molnár Edit, Réczi Ferencné Marika,  
Szabó Aranka, Tábi Pálné Éva, Pap Ildikó, 

Agárdiné Fehér Klára, Szakál Ági,  
Hegedűs Dorka, Törteli Andrásné Erika, 

Litavetzné Justin Margit,  
Kovácsné Hullai Katalin, Tasi Jánosné,  

Ritka-Provics Krisztina,  
Badacsonyi Józsefné Rózsika, Bozsik Istvánné, 

Tóthné Bakró Gabriella, Szeri Richárd,  
Szeri Noémi, Pöszmeth Tiborné,  

Gellért Emőke Anna, 
A fenti névsor egy igen szép példáját mutat-
ja annak, hogy egy közösség ereje a nehéz 
időszakokban mutatkozik meg igazán!   

Hálásan köszönjük!

karitász csoport Hírei

Összeállította: Dr. Juhos Imre Plébános úr megbízásából. 
Szijártó Etelka és Juhász Andrea

Az alapítvány kuratóriuma 2020. február 
20-án bírálta el az 5 beérkezett pályázatot. 
Sajnos egyetemi hallgató nem nyújtott be 
pályázatot. A szakgimnáziumi tanulók 
mind kiváló és jó eredményűek, ezért ki-
érdemelték az ösztöndíjat, Hegedűs József 
és Kiss Ferenc egyaránt. 

A gimnáziumi tanulók közül két tanuló 
pályázott, közülük Csányi Pált jutalmazta 
a kuratórium jó tanulmányi eredményé-

ért. Ők a jelen tanév második félévében 
4000-4000 Ft/hó ösztöndíjban részesülnek.  
A felsőoktatási intézmények hallgatói kö-
zül Deák Erika Klaudia érdemelte ki ösz-
töndíjunkat, így a jelen tanév második fél-
évében 6000 Ft/hó ösztöndíjban részesül.

Tanulmányi eredményükhöz gratulálunk! 
További eredményes tanulást, sikeres tan-
évzárást kívánunk!

az alapítvány kuratóriuma
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Még februárban, amikor hazánkban még nem volt jele 
jelentősebb járványnak, a vírussal kapcsolatos híreket 
követve, elővigyázatosságból nagyobb kiszerelésben ren-
deltünk kézfertőtlenítő szereket az óvodának. Ez jó dön-
tésnek bizonyult, hiszen később égető készlethiány ala-
kult ki a védekezés e fontos eszköze terén, de óvodánk a 
szükséges mennyiséggel rendelkezik, ezért a biztonságos 
munkavégzéshez nélkülözhetetlen fertőtlenítést min-
denki képes elvégezni. Folyamatosan követtük a vírus 
terjedésével kapcsolatos híradásokat, és a helyzet súlyos-
bodását látva már március elején az óvoda valamennyi 
programját lemondtuk, melyről a szülőket írásban tá-
jékoztattuk. Azonnal elindítottuk a tartalék fertőtlení-
tőszerek, kézfertőtlenítők és maszkok beszerzését.

A koronavírus elleni óvintézkedésként március 16-a óta 
az óvoda határozatlan időre bezárt. Ugyan közvetlenül 
a bezárás utáni bizonytalanságban még nem igényelték 
a gyermekfelügyeletet, de március 26-án már néhányan 
jelezték, hogy nem tudják megoldani a gyermekeik nap-
közbeni elhelyezését. Ennek megfelelően megszerveztük a 
jelzéseknek megfelelően a kiscsoportos gyermekfelügyele-
tet, melyet csak indokolt esetben lehet igénybe venni, így 
április 1-e óta tudjuk fogadni az érintett gyermekeket. 

A gyermekfelügyelet előtt természetesen alapos fertőt-
lenítő nagytakarítást végeztünk. A dajkák napi higiénés 
tevékenységeik mellett különös figyelmet fordítanak a 
mindenre kiterjedő fertőtlenítésre, naponta fertőtlení-
tik a játékokat, kilincseket, villanykapcsolókat. A kis-
csoportos gyermekfelügyelet ideje alatt az óvónőkön és 
dajkákon kívül senki sem léphet abba a helyiségbe, ahol 
a gyermekek tartózkodnak. A gyermekeket az előtérben 
fogadjuk és onnan bocsátjuk haza őket, az erre kijelölt 
helyen elhelyezett kézfertőtlenítőt kell használniuk a 
szülőknek érkezéskor és távozáskor. A dolgozóknak és a 
szülőknek egyaránt szájmaszkot kell viselniük. Az előtér-
ben egyszerre csak egy gyermek és szülő tartózkodhat. 
Ha egyszerre többen érkeznek az intézménybe, akkor a 
biztonságos távolságot megtartva kint kell várakozni.

Mi továbbra is mindent megteszünk azért, hogy ép-
ségben és egészségben vészeljük át Kunszálláson ezt 
a testileg és lelkileg is nagyon megterhelő időszakot. 
Vigyázzunk egymásra, őrizzük meg magunk és társa-
ink egészségét és viseltessünk türelemmel a helyzettel 
szemben. Együtt erősek vagyunk és minden nehézsé-
gen felülkerekedünk. Bízom benne, hogy mihamarabb 
visszaáll életünk régi, megszokott és szeretett rendje és 
ismét tárt kapukkal fogadhatjuk óvodásainkat.

                 Gellért Emőke Anna óvodavezető

a mosolyvár óvoda hírei

óvodai Hírek

A koronavírus-járvány, csakúgy, mint az élet minden 
területén, a Kunszállási Mosolyvár Óvoda életében is 
jelentős változásokat hozott. Erőinket a közösség biz-
tonságára összpontosítottuk és a kiscsoportos gyermek-
felügyelet rendszerének kialakítása mellett a település 
összes lakójának mosható textil maszkokat készítettünk.

A polgármesteri programom „Családba-
rát Kunszállás” fejezetének egyik, ha nem 
a legfontosabb sarokpontja volt, hogy 
bölcsőde létesüljön településünkön.

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 
Kunszállás Község Önkormányzata 
megtette az első lépéseket ez ügyben. 
Néhány héttel ezelőtt megvásároltuk az 
óvodával szemközti, néhai Fricska Jó-
zsi bácsi Arany J. u. 5. szám alatti lakó-
ingatlanát. A vásárlás célja az volt, hogy 
az óvodához a lehető legközelebbi hely-
színen találjunk helyet a bölcsődének.  

Az óvoda közelsége számos előnnyel 
jár, egyrészt a többgyermekes szülők-
nek is könnyebbség ha egy helyre kell 
a gyermekeket vinni reggelente illetve 
a konyha közelsége fontos szempont. 
Valamint telek nagysága – 1128 m2- 
lehetővé teszi, hogy az óvoda bővítése 
miatt lecsökkent játszóudvart kom-
penzáljuk, mégpedig úgy, hogy a telket 

kettéosztva kialakításra kerülne egy 
több mint ötszáz m2-es játszóudvar is 
az óvodások részére. 

Időközben kiírásra került a bölcsődebe-
ruházással kapcsolatos pályázat, melyre 
időben megkezdtük az előkészületeket. 
Kialakítottuk a koncepciónkat, elké-
szíttettük a terveket és a pályázat be-
adásra került március 8-án. A projekt 
költségvetése mintegy hetven millió 
forint. Ennek keretében építenénk egy 
nyolc gyermek befogadására alkalmas 
110 m2 alapterületű mini bölcsődét.  
A tervek alapján az épület egy esetleges 
későbbi időpontban bővíthető lenne.  
A pályázat elbírálása a következő hóna-
pokban esedékes.

Bízom benne, Józsi bácsi odafenn lát-
ja majd  mindezt és örül, hogy a nagy 
gonddal karbantartott kertje helyén a 
jövőben kunszállási gyermekek sza-
ladgálnak, játszanak…

Almási Roland Márk polgármester

bölcsőde

2020. február 03-án indítottuk 
a Petőfi Faluházban 12 fővel az 
idősebb korosztály részére  6 
alkalmas kezdő számítógépes 
tanfolyamunkat, melyet a Kato-
na József Könyvtár támogatásá-
val tudtunk megvalósítani.
Nagyon lelkes volt a csoport, 
tagjai a tanfolyam végén tanú-
sítványt vehettek át Aufenberg 
Attila oktatótól. 

Köszönjük a részvételt!

nagy sikere volt az időseknek 
indított számítógépes 
tanFolyamnak

fejlesztések
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faluHáz



 önkormányzati Hivatal 
Központ ................................................... 06 76 587 621/ 

e-mail: info@kunszallas.hu 
Mellékek: Polgármester ..........................  06 76 587 621/7
 Jegyző ....................................... 06 76 587 621/5 
 Titkárság, igazgatás  ............... 06 76 587 621/6 
 Pénzügy ................................... 06 76 587 621/1 
 Anyakönyv .............................. 06 76 587 621/2 
 Járási ügysegéd (hétfő du.) .....06 76 587 621/3 
 Adóügy, szociális ügyek  ........ 06 76 587 621/4 
 Gyermekjólét ............................ 06 20 626 5550 
almási roland márk polgármester .....06 20 981 8636 
tóth istván alpolgármester ...................06 30 828 6647

 közérdekű és segélyHívók 
Tűzoltóság ...........................................112,  06 76 461 605 
Rendőrség ...........................................112,  06 76 484 684 
Körzeti mb. Németh Máté ....................... 06 20 261 6588 
Polgárőrség, Faluőrség ............................. 06 20 9790 790 
Csányi György falugazdász ..................... 06 30 288 1880 

 oktatás művelődés 
Tóth Pál Általános Iskola  ........................06 76 587 635 
Mosolyvár Óvoda .....................................06 76 587 650 
Könyvtár, Faluház ....................................06 76 587 649 

  egészségÜgy  
Orvosi rendelő ..........................................06 76 580 500 
Dr. Kasza Beáta háziorvos  ....................06 20 282 5322 

www.fut-kamed.hu
Dr. Czabán Edit fogszakorvos  ..............06 30 418 2833 
Bartáné Péter-Szabó Anna védőnő .......06 70 337 1089 
Gyógyszertár .............................................06 76 378 198 
Tanyagondnoki szolgálat-Eszik Róbert ...06 70 339 2235 
Betegszállítás-Nagy József .....................06 20 226 0583 
Mentők Kiskunfélegyháza ........................................ 104 
Orvosi ügyelet Kiskunfélegyháza ...........06 76 403 104 

 szolgáltatók 
nkm áramszolgáltató 
Ügyfélszolgálat .........................................06 62 565 600 
Hibabejelentés  .........................................06 62 565 881 

nkm Földgázszolgáltató 
Ügyfélszolgálat .......................... 06 20/30/70/ 474 9999 
Gázszivárgás bejelentése  .........................06 80 440 141 

báCsvíz zrt. 
Ügyfélszolgálat .........................................06 76 466 622 
Hibabejelentés  .........................................06 80 200 423 
FbH np Hulladékszállítás  ..................06 30 473 5340  
Házhoz menő lomtalanítás  ...................06 20 246 3223

Könnycsepp Temetkezési Kft.  ..............06 70 581 9158 
3lan internet .............................................06 76 580 580 
Posta  .........................................................06 76 587 600 

busz forgalmi iroda (dakk zrt) 
Kiskunfélegyháza  ....................................06 76 462 350 
Kecskemét  ................................................06 76 321 777 
MÁV Kiskunfélegyháza  ..........................06 76 461 460

Fontos teleFonszámok
A kialakult válsághelyzet a gazdaság 
szinte minden szektorát érinti, különös 
tekintettel az agráriumra. Még nem lát-
juk pontosan, milyen hatások érik majd 
a helyi termelőket, gazdaságokat, de bí-
zunk benne, hogy a jó minőségű, hely-
ben termelt árura igény és fizetőképes 
kereslet továbbra is lesz.
Az alábbiakban szeretnénk felhívni 
szíves figyelmüket néhány olyan do-
logra, melyet Önök is megtehetnek a 
helyi termelők és saját egészségük ér-
dekében, valamint rámutatni az aktuá-
lis lehetőségekre!
•	a termelői piac továbbra is látogat-
ható. azonban tekintettel arra, hogy 
mind az árusok, mind a vásárlók közt 
nagy számban vannak az idősebb 
generáció tagjai, Őket kérjük, mér-
legeljék saját belátásuk szerint, hogy 
vállalja-e az ott való értékesítést illetve 
vásárlást. amennyiben igen, fokozot-
tan tartsák be a betegség terjedését 
gátló óvintézkedéseket!
•	a megtermelt árut próbálják háztól 
értékesíteni! ehhez helyezzenek el 

a kapun táblát, mely jelzi, mit sze-
retnének eladni! sokan a közösségi 
felületeken hirdetnek, ez is hasznos 
eszköz lehet.
•	a lakosok jelentős részének megvan-
nak a biztos beszerzési forrásai a sze-
zonális termékekre itt, helyben. kér-
jük, továbbra is forduljanak hozzájuk 
bizalommal, keressék fel Őket és bizto-
sítsák jövőbeni vásárlási szándékukról!
•	célunk továbbá összegyűjteni és egy 
adatbázis formájában közzé tenni az 
Önkormányzat oldalán a helyi terme-
lők elérhetőségeit és portékáit. ehhez 
kérjük maguk a termelők (szomszé-
daik, rokonaik, vásárlóik) segítségét! 
küldjék el számunkra a pontos nevet, 
lakcímet, telefonszámot és az eladásra 
szánt termékek/ termények megneve-
zését, valamint, hogy milyen formá-
ban értékesítenék azt ( otthonukból 
vagy esetleg házhoz szállítanák). kér-
nénk minden kedves lakos segítségét, 
hogy ezek az információk eljuthassa-
nak az illetékesekhez! reméljük, minél 
többen élnek majd a lehetőséggel!

Bár figyelmünket jelenleg a koronaví-
rus és az azzal kapcsolatos védekezés 
köti le, az élet nem áll meg a fejlesz-
tések terén. Örömmel tájékoztatjuk 
Önöket, hogy a Magyar Falu program 
keretében, "Temetőfejlesztés" témában 
az előző ciklus végén megpályázott, 
4.064.000 Ft összértékű beruházásunk 
megvalósult. Összesen nyolc darab 
napelemes kandeláber került telepítés-
re a temető különböző pontjain, jelen-
tősen javítva a látási viszonyokat az esti 
órákban, ezáltal növelve a biztonságér-
zetet és csökkentve a balesetveszélyt.  
A betontalpazatot az Önkormányzat 
munkatársai készítették el. Köszön-
jük a precíz munkát! Külön köszönet 
Lezsák Sándor országgyűlési képviselő 
úrnak, aki mindvégig támogatta beru-
házásunk megvalósulását!

biztonságos piacolás

temetőfejlesztés

Továbbra is támogassuk egymást, védjük egészségünket és vigyázzunk magunkra!

fejlesztések

kunszállási Hírek  
Kiadja: Kunszállás Község Önkormányzata
Felelős kiadó:  
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