
 2020. szeptember 5-6.

k u n s z á l l á s

13:00- Rendezvény megnyitása, főzőverseny 
kezdete, tűzgyújtás

13:30- Ünnepi testületi ülés  
- kitüntető címek átadása

14:00- Interaktív kutyás élményprogram, 
dogdancing és segítőkutya-bemutató

15:30- Csizmadia Anna  
(népdalénekes, 2012-es Felszállott a páva c. 
népzenei vetélkedő győztese) és a  

szabadkai Juhász zenekar koncertje

16:30- Kunszállási Csűrcsavaró  
néptánc együttes műsora

17.30- Kiskunfélegyházi Koncert 
Fúvószenekar műsora

18.30- HúsFőző veRseny eredményhirdetése

19:00- Bugaci Tanyaszínház: Páros élet 
című, 10 felvonásos szórakoztató népi játék

20.30-tól zenés mulatság Pál László szervezésében

Program:

10:00-tól  
Kunszállás–Fülöpjakab–Jakabszállás  
„öregfiúk” barátságos labdarúgómérkőzések
12:00- ebédszünet

Szeptember 5. (szombat)

KíSérőProgramoK:
•	 ’’Kenderkóc’’	hagyományőrző	játszóház		
(20	féle	mozgásos	és	logikai	fajátékkal!)

•	 népi	babakonyha	a	legkisebbeknek
•	 népi	kézműves	foglalkozás		
(bőrözés,	gyékény	ajtó-	vagy	ablakdísz	készítés)

•	 pónilovaglás
•	 légvár
•	 kemencés	kenyérlángos	kóstolás
•	 a	Tájház	és	Falumúzeum	egész	nap		
nyitva	áll	a	látogatók	előtt

Falunap

Husfozo
Fesztival

és 

XXII.

szeretettel várjuk minden kunszállási és 
környező településbeli család apraja-nagyját!

Kunszállás Község Önkormányzata, 
Pál László szervezők

Szeptember 6. (vasárnap) programok  
a kunszállási futballpályán:

Hírek
k u n s z á l l á s  k ö z s é g  ö n k o r m á n y z a t á n a k  i d ő s z a k o s  k i a d v á n y a

XXVIII. évfolyam 6. szám  • 2020. július - augusztus INGYENES megjelenik  
800 példányban

kunszállásI

minden 

Program 

ingyeneS!
Helyszín: KunSzáLLáS,  
radnai tér és környező utcák

Főzőversenyre	nevezni	a	Pál	Vendéglőben	lehet.



nagycsaládosok  
kunszállási 

egyesületének hírei
Az idén 20 éves Nagycsaládosok Kun-
szállási Egyesületénél júniusban tiszt-
újítás történt. Lemondott elnöki tiszt-
ségéről Kovácsné Hullai Katalin, aki 13 
évig vezette az egyesületet. Ezúton is 
köszönjük eddigi munkáját! A tagság új 
vezetőséget választott, elnök Almásiné 
Somogyi Zsuzsanna, míg elnök helyet-
tes Farkasné Petróczi Renáta lett. Az új 
vezetés célul tűzte ki, hogy minél több 
kunszállási nagycsaládost szólítson meg 
és vonjon be az egyesület életébe. 

Ezen kívül szeretettel várunk minden 
olyan fiatal családot, akik szimpatizálnak 
a nagycsaládos életformával és a jövőben 
3 vagy több gyermeket terveznek. Terve-
ink közt szerepel gyermeknapi progra-
mok, gyermek koncertek, pszichológiai 
és mentálhigiénés előadások szervezése, 
melyek megvalósításához már pályázatot 
is nyújtottunk be a Magyar Falu Program 
civilekre vonatkozó kiírására. A szeptem-
beri falunapon főzéssel egybekötött tag-
toborzást és tagfelvételt is tartunk. Szere-
tettel várunk minden érdeklődőt! 

Almásiné Somogyi Zsuzsi, elnök

kedves  
kunszállási  
betegek!

2020. augusztus 12- től szabadságon le-
szek. Helyettesítő orvos dr. Zagyi Károly, 
napi két órában a következők szerint: 
hétfő, szerda, péntek: 10-12-ig, kedd, 
csütörtök 14-16 óráig. A megszokott 
rendelési időben Lajos István asszisztens 
áll segítségükre.

Első teljes munkanap 2020. augusztus 28, 
péntek. Köszönöm megértésüket. 

Továbbá felhívom a lakosság figyelmét, 
hogy a veszélyhelyzet megszűnését kö-
vető 90 nappal, azaz szeptember 17 után 
a jogszabály szerint megszűnik az e-mai-
len és telefonon keresztüli gyógyszerren-
delés. Kérem ennek tudomásul vételét!

Óvoda

Energiáink jelentős részét a szeptem-
beri óvodakezdésre való felkészü-
lés köti le. Tudni kell, hogy bár az 
épületegyüttes műszaki átadása már 
hetekkel ezelőtt megtörtént, ez nem 
azt jelenti, hogy az már készen is áll 
a gyermekek azonnali fogadására. 
Számos kiegészítő elemet, bútorzatot, 
szalagfüggönyöket kell beszereznünk 
még szeptemberig. Amellett, hogy 
mindezek beszerzése nagy körülte-
kintést és utánajárást igényel, komoly 
anyagi terhet is jelent a költségveté-
sünknek, hisz ezek milliós nagyság-
rendet képviselnek.Itt szeretném 
megköszönni a Kunszállási Gyerme-
kekért Alapítvány- és azon keresztül 
minden támogató kunszállási szülő, 
lakos – segítségét, hiszen az alapít-
vány magára vállalta az ebédlő bútor 
megvásárlását. Bár korábban már ír-
tam az óvoda felújítás/ bővítés anya-
gi terheiről, most ismét megteszem a 
tisztánlátás végett. A beruházás költ-
ségeinek döntő hányadát pályázaton 
nyertük, azonban ennek kiegészíté-
sére az Önkormányzat kötelezettsé-
get vállalt. Tavasszal volt esedékes 
az önerő kifizetése, melynek összege 
több, mint 50 millió Ft. Hozzáteszem, 
ilyen mértékű önerő felmutatás példa 
nélküli a környező településeken. Az 
említett összeg nem állt rendelkezésre 
egy elkülönített számlán, a település-
nek nem volt félretett tartaléka, meg-
takarítása. Ezt az összeget az idei évi 
költségvetésünkből kellett előterem-
teni, kiszorítani.

Az elmúlt napokban folyamatosan 
érkeztek az illetékes hatóságok szem-
lézni az elkészült épületet, ellenőrizni 
dokumentációt. Reményeink szerint a 
napokban megkapjuk a használatba-
vételi engedélyt is. Az épület beren-

dezése, visszapakolása is folyamatban 
van. Ebben nagy segítségünkre voltak 
diákmunkásaink. Külön kiemelném, 
hogy idén az elmúlt hónapban 9 kun-
szállási fiatalnak tudtunk diákmunkát 
biztosítani, amire nem volt példa az 
elmúlt években. Szükség is volt rájuk, 
hisz sok időbe telt a játékok, felszere-
lések válogatása, aprólékos tisztítása. 

Terveink közt szerepel az óvoda – és 
később a bölcsődeudvarban korcso-
port specifikus játszóudvarokat kiala-
kítani. Ennek érdekében 5.000.000 Ft 
értékű beruházásra pályázatot adtunk 
be a Magyar Falu Program keretei kö-
zött. Jelenleg az elbírálásra várunk, 
amennyiben sikerül, már akár ősszel 
megvalósulhat az óvónők tapasztala-
tai és iránymutatásai alapján kiválasz-
tott számos új játszóelem felállítása. 

Az új óvoda ünnepélyes átadójára au-
gusztus 29-én kerül sor.

Főutca rehabilitáció

A főutca rehabilitációs beruházással 
kapcsolatban is előre lépésről tudok 
beszámolni. Az engedélyezések be-
fejeződtek, a közbeszerzés lezárult. 
Hamarosan szerződéskötésre kerül a 
sor, ezt követően, ősszel kezdődhet a 
munka. A beruházás keretében a tel-
jes főutca szakaszán megújul a járda-
burkolat, parkolószigetek és zebrák 
kerülnek kialakításra. A munkálatok 
alatt fokozottan kérem a tisztelt lakos-
ság és különösen a Kossuth utcán élők 
türelmét és megértését! Biztosan lesz-
nek kellemetlenségek, fennakadások, 
de kárpótoljon minket, hogy szintén 
egy nagyon rég óta szükséges és várt 
beruházásról van szó, a végeredmény 
mindannyiunk biztonságát és kényel-
mét szolgálja majd!

 Almási Roland Márk, polgármester

polgármesteri tájékoztató

tisztelt kunszállásiak!
Feladatokból és munkából akad bőven nyáron is az Önkormányzat háza 
táján. Sőt, elmondható hogy nagyon zsúfolt heteken vagyunk túl, szeren-
csére nem eredménytelenül.
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

Kunszállás Község Önkormányzata  

tisztelettel  
meghívja Önt 

2020. augusztus 29-én tartandó 

Polgármesteri Hivatal energetikai 
felújításának illetve a Mosolyvár Óvoda 

komplex felújításának ünnepélyes átadójára

Program:

15.40  mosolyvár Óvoda ünnepélyes átadása
Helyszín: Mosolyvár Óvoda

 Óvodások műsora

 Köszöntőt mond és projektbemutatást tart  
almási roland márk polgármester

 Beszédet mond rideg László a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés elnöke és Lezsák Sándor 
Kunszállás országgyűlési képviselője 

 Ünnepélyes szalagátvágás

 Dr. Juhos Imre atya megáldja  
a fejújított óvodát

 Vendégfogadás,  
óvodabejárás

15.00  Polgármesteri Hivatal ünnepélyes átadása
Helyszín: Polgármesteri Hivatal

 Köszöntőt mond és projektbemutatást tart 
almási roland márk polgármester

 Beszédet mond rideg László a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés elnöke és Lezsák Sándor 
Kunszállás országgyűlési képviselője

 Ünnepélyes szalagátvágás

 Dr. Juhos Imre atya megáldja 
a felújított hivatal épületét

Közösen átsétálunk az óvodához.

szeretettel várjuk!
A legnagyobb tisztelettel: 
almási roland márk,  
polgármester

bölcsőde 

Az elmúlt napokban kézhez 
kaptuk a nyertes pályázatunk 
támogatói okiratát, mely szerint 
településünk 70.000.000 Forin-
tot nyert új bölcsőde építésére 
a  Terület- és Települési Opera-
tív Program keretében. Ezáltal 
az elmúlt hónapok erőfeszítései, 
melyek a helyszín kiválasztá-
sára és annak megvásárlására, 
tervezésre és a teljes koncepció 
kialakítására vonatkoztak, ér-
telmet nyertek. Reményeink és 
előzetes kalkulációink szerint 

ez az összeg a teljes beruházás 
megvalósítására elegendő lesz, 
így várhatóan nem szükséges 
azt saját forrásból kiegészíteni. 
A tervünk, hogy egy 110 m2-es, 
8 gyermek befogadására és ellá-
tására alkalmas mini bölcsődét 
létesítsünk a tavasszal megvá-
sárolt, óvodával szembeni in-
gatlanon. Bízunk benne, hogy 
mihamarabb sikerül a terveket 
engedélyeztetni, a közbeszer-
zést lefolytatni és az építkezést 
elkezdeni.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

8:00  Ünnepi szentmise, melynek keretében  
 megáldásra kerül az új kenyér

9:00  Ünnepség a templomkertben a Szent István szobornál

•	Beszédet mond Almási Roland Márk polgármester
•	Ünnepség után új kenyér szegése és szétosztása

Meghívó

államalapítás  
és új kenyér ünnepe

Mindenkit  
szeretettel várunk!

Almási Roland Márk,  
polgármester

Fejlesztések

Örömmel értesítem Önöket, hogy egy régi álom válik va-
lóra, most már biztos, hogy lesz bölcsőde Kunszálláson! 
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Hírös rescue team  
bemutatkozása 
A Hírös rescue team kutyás kereső, mentő 
és speciális kereső, mentő csoport 2019-ben 
alakult, nonprofit módon.

Feladatunknak érezzük a Bács-Kiskun Megyében speciális men-
tést igénylő esemény (árvíz, rendkívüli hóhelyzet) bekövetkez-
tekor történő segítség nyújtást, eltűnt, bajba jutott személyek 
felkutatását és mentését, amit speciálisan erre a célra kiképzett 
mentőkutyákkal és mentésben jártas szakemberekkel, technikai 
eszközökkel végzünk. Szükség esetén az ország egész területén 
tudunk a riasztásokra reagálni. Képesek vagyunk önállóan vég-
rehajtani az adott feladatot, de a 112-es segélyhívó számon, hiva-
tásos szerveken keresztül, velük együttműködve, őket kiegészítve 
is részt veszünk mentésben. 2020-ban csatlakoztunk a Magyar 
Mentőkutyás Szervezetek Országos Szövetségéhez, így már me-
gyénkben is van aktív mentőkutyás szervezet.

A csapat fő tevékenysége a kutyás  személykutatás, mindezt 
nyomkövető, személykereső, romkutató kutyákkal és kutyave-
zetőkkel tesszük, kollégáink a Magyar Honvédség, az Országos 
Mentőszolgálat,  a Katasztrófavédelem és a Rendőrség állomá-
nyából érkeztek és a mentés minden szegmensében tapasztaltak: 
mentőápolók, traumatológus, tűzoltó – műszaki mentők, oxyo-
lógus, harctéri mentésben jártas szakemberek,  alpin-techni-
kai szakértők, vízi jártassággal rendelkező és nagy szaktudással 
bíró önkéntesek. Természetesen a civil szférából is csatlakoztak 
az egyesülethez, de a képzéseket, tapasztalatokat a hivatásos ál-
lomány kötelékében szerezték. 

Egyesületünk az év bármely napján, a nap 24 órájában riasztható 
és készen áll a segítségnyújtásra. Társaink ezt a kihívást önkénte-
sen, szabadidőben, családjuktól távol vállalják, azért, hogy mások 
a családjukkal lehessenek!

Civil alapítványokkal együttműködve részt veszünk egészség-
ügyi oktatásokban, gyermekek egészséges életre nevelésében.  
A Bács-Kiskun Megyei Korházért Alapítványnál a Gyógyító 
Bocsokkal együtt  segítünk kisgyermekek ismereteit bővíteni az 
egészségügyi beavatkozásokat tekintve, amennyiben mentős se-
gítségre, vagy korházi kezelésre szorulnának, már ne féljenek az 
ellátóktól és beavatkozásoktól. 

Rendszeresen tartunk bemutatókat óvodákban és iskolákban, tá-
mogatóink által szervezett eseményeken, családi napokon. 

Terveink között szerepel több mentéstechnikai eszköz beszerzé-
se, csapatlétszám bővítése, személyi képességek fejlesztése, illetve 
az egyesület népszerűsítése az egész megyében. Szeretnénk részt 
venni az önkormányzatok rendezvényein, közelebb hozva a ku-
tyákat és a csapatot egy szoros partneri kapcsolat kiépítésének 
reményében.

Az egyesület és a kutyák jószolgálati nagykövete a Kowalsky meg 
a Vega zenekar, akik első kérésre az ügyünk mellé álltak. Ők is ma-
gukénak érzik a segítségnyújtást és támogatják az alapítványt és 
kutyáinkat a sikeres működésben. 

Tegyünk együtt azért, hogy Mások élhessenek!
http://www.hirosrescue.hu/#services
https://hiros.hu/hirek/kutyas-kereso-mento-csapat-alakult-kecskemeten

örömmel jelenthetem be, hogy 4.194.770 Ft össze-
get nyertünk a magyar Falu program pályázatán 
civil közösségi tér kialakításra, fejlesztésre. 

Ebből a forrásból fogjuk finanszírozni a volt falumú-
zeum/ tűzoltó szertár épületének rekonstrukcióját, 
mely a jövőben új szerepet fog betölteni. Civil szer-
vezeteink kapnak itt helyet, az Arany Alkony Nyug-
díjas Klub klubhelysége illetve a Polgárőr Egyesület 
szertáraként funkcionál majd. A méltatlanul elha-
nyagolt állapotban lévő épület átalakítása már múlt 
év őszén elkezdődött saját forrásból. Sőt, lehetősége-
inkhez képest folyamatosan próbáljuk megőrizni, ja-
vítani az épület állagát és annak környezetét. A múlt 
hónapban a kerítés festésére került sor a diákmun-
kások jóvoltából. A most elnyert összegből megva-
lósul a teljes héjazat cseréje, új nyílászárók beépíté-
se és az épület külső festése, mely által új, rendezett 
külső megjelenést kaphat ez a 
faluképet jelentősen befolyáso-
ló épület. A kivitelezés során – 
hasonlóan a hivatal energetikai 
beruházáshoz- elsősorban helyi 
mesterek munkájára szeretnénk 
támaszkodni.

Civil közösségi tér  
fejlesztése

Fejlesztések
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egyházi hírek

Július 19-én, vasárnap tartottuk 
templomunk búcsúját. Az esős 
időjárás miatt a hagyományos 
körmenet ugyan elmaradt, de a 
templom falai közt zajló szent-
mise legalább olyan bensőséges 
volt, mint szabadtéren. Az ünnep 
főcelebránsa és szónoka Fazakas 
Zoltán Márton premontrei apát 
volt, aki Juhos Imre atya meghí-
vására a Győr-Moson-Sopron me-
gyei Csornáról érkezett. Apát úr 
szentbeszédében megemlékezett a 
karmelita rend történetéről, továb-
bá figyelmeztetett a Kármelhegyi 
Boldogasszony pártfogó szerete-
tének jelentőségére, az édesanyai 
hivatás családban és társadalom-
ban betöltött értékére.,,Ha egy 
nép feladja az Istenét és az Édes-
anyját, azzal baj lesz… a saját 
gyökereit vágja el.’’- hangoztatta. 
Templomépítő őseink példáját va-
lamennyiünk figyelmébe ajánlva, 
Márton Áron erdélyi püspök gon-
dolataival buzdított kereszténysé-
günk tevékeny megélésére.

„A vállainkra nehezedő szerep 
nagy és felelősségteljes, de úgy 
becsülnek meg, s az idők mérle-
gén annyit nyomunk, amennyi 
értéket önmagunkban, magatar-
tásunkban, feladataink teljesíté-
sében felmutatunk. A saját sor-
sunkat magunk kovácsoljuk, az 
élettől annyi kegyre számíthatunk, 
amennyit tőle makacs kitartással, 
megbonthatatlan összefogással, 
céltudatos és szívós munkával 
kikényszerítünk. A kényelmes na-
pokról nekünk le kell mondanunk: 
harcok idején, történelmi forduló-
ban, eszmék és népek elkesere-
dett mérkőzésekor születtünk, de 
a nagy időkhöz nagy nemzedék 
kell, s megéri, hogy a szerepet 
vállaljuk, összefogjunk, mint még 
soha, s a nyomasztó jelenben is 
tántoríthatatlan bizalommal dol-
gozzunk és mindent megtegyünk 
a szent célért, azokért, akik utá-
nunk következnek.”

Varga-Somogyi Ibolya  
önkormányzati képviselő

Plébánosunk Dr. Juhos Imre június 29-én ünnepel-
te pappá szentelésének 10. évfordulóját. Egyház-
községünk és Almási Roland Márk polgármester 
úr a június 28-i, vasárnapi szentmise keretén belül 
köszöntötte Őt e jeles alkalomból. 

Isten áldása kísérje értünk végzett munkáját!

kármelhegyi boldogasszony főünnepe kunszálláson

papi jubileum
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 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

kunszállásI Hírek 
Kiadja: Kunszállás Község Önkormányzata
Felelős kiadó:  
Almási Roland Márk polgármester 
Szerkesztőség:  
6115 Kunszállás, Dózsa György utca 24. 
Nyomdai munkák:  
Önkormányzat gyorsnyomda, Kunszállás 
Következő lapzárta: 2020. szeptember 20.
E-mail: hivatal@kunszallas.hu 
Készült 800 példányban.  
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

petőFi Faluház és könyvtár  

szeptemberi  
programjai

szeptember 5.    
Falvak éjszakája, Falunap  
/részletes program a plakátokon/

szeptember 11. 16 óra  
könyvtár mozi:  
tenkes kapitánya

szeptember 12.    
szüreti Felvonulás

szeptember 18. 14 óra   
kollázs-montázs készítés

szeptember 21.    
autómentes nap:  
rövid távú kerékpártúra  
a falu határában

szeptember 25.   
véradás 9-12 óráig.

szeptember 30. 16 óra   
mesemondó verseny  
kicsiknek és nagyoknak a Magyar 
Népmese napja alkalmából

3 db közművek nélküli (belterüle-
ti) telek eladó Kunszálláson a ben-
zinkút és a csatornapart közötti 
területen magánszemélytől.

A telkek:
hrsz: 311/26 (623 m2)
hrsz: 311/27 (594 m2) 
hrsz: 311/28 (564 m2)

érd.: kurucz istvánné 
06/30/4660718

ELADÓ!

“Elcsitult a szív mely értünk dobogott, 
 pihen a kéz, mely értünk dolgozott.”

köszönet
Fájó szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett férjem 
dobos sándor temetésén részt vet-
tek, sírjára virágot helyeztek, fájdal-
munkban velünk együttéreztek.

Gyászoló család
kedves  

kunszállásiak!
Dávid Beatrix, kunszállási lakos, a 
Szegedi Tudományegyetem Mező-
gazdasági Karának vidékfejlesztési 
agrármérnök mesterszakos hallga-
tója a szakdolgozatának elkészíté-
séhez egy kutatást végez, melyben 
Kunszállás Község Önkormány-
zatának beruházási tevékenységét 
vizsgálja.

Kérem segítsék munkáját az ez-
zel kapcsolatos véleményükkel, 
amelyet az újság mellékleteként 
kiküldött kérdőív segítségével fejt-
hetnek ki.

A kérdőívek teljesen anonim mó-
don (név nélkül) kerülnek fel-
dolgozásra, a kitöltésük mintegy  
10 percet vesz igénybe.

Amennyiben szükséges további 
kérdőívek átvehetők az Önkor-
mányzati Hivatalban. 

A kitöltött lapokat 2020. szeptem-
ber 5-ig várjuk postán (Kunszál-
lási Közös Önkormnáyzati Hiva-
tal 6115 Kunszállás Dózsa György 
utca 24.) vagy az alábbi helyeken 
van lehetőség személyesen leadni:

Önkormányzati Hivatal, Temp-
lom/Plébánia, Virágbolt

Együttműködésüket köszönjük!


