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Megjelenik 350 példányban

közösen, a majsi és udvari lakosok érdekében és megelégedésére.
Dr. Liebermann István

A 2017. október 24-én megtartott
Hibabejelentésrõl
testületi ülésen hozott fontosabb
Településünkön
mûködõ szolgáltatások zavartalan elérése
határozatok
mindannyiunk
jogos
igénye.
A szolgáltatások megfelelõ minõségû
 A Majsi Óvoda 2016/2017. nevelési
elérését
minden
esetben
a
szolgáltató
(Dél-Kom, E-on, Watt-Eta,
évre szóló beszámolóját és a Majsi Óvoda
Fõgáz

ugyanígy
a
DRV
is)
köteles
biztosítani
a lakosság számára.
és Mini Bölcsõde 2017/2018-as nevelési évre szóló munkatervét
Amennyiben
a
mûködésben
kimaradás
lépne
fel a következõ
elfogadta.
telefonszámokon
tudják
a
hibát
jelezni
a
szolgáltatók
felé:
 A képviselõ testület a Szervezeti és Mûködési Szabályzatot 
DRVvízhiány
esetén:
06/40-240-240
ellenszavazat nélkül  módosította.
WATT-Eta-közvilágítás hiánya esetén: 72 511 599
 A szociális célú tûzifa vásárlásáról szóló rendeletet a testület
E-on: áramszünet esetén: 06-80-20-50-20
megszavazta. Majs Községi Önkormányzata a szociális célú tûzifa
támogatás keretében 75 m3 ingyenes tûzifa kiosztására vált jogosulttá.
Házhoz megy a Mikulás
Tûzifa-támogatásra kizárólag a szociálisan rászorult személyek
2017. december 05-én este ismét házhoz megy a Mikulás.
jogosultak.
Jelentkezni az önkormányzaton 2017. november 24-ig lehet Báráczné
 A frekvenciaváltóra és centrifugál szivattyúra vonatkozó Szalóki Ritánál.
árajánlatot a testület elfogadta. Az ajánlat elfogadása után a DRV
Majsi Óvoda hírei
elkezdte településünkön a glóbusz felújítását. A felújítás várhatóan
Óvodánkban az októberi hónap a gyermek
november közepéig tart.
számára mozgalmasan, tevékenységekben
* A temetõ út korszerûsítéséhez Majs Község Önkormányzata
gazdagon telt. Ismerkedtünk az erdei
1 000 000 Ft értékû támogatást nyújt.
állatokkal, lakóhelyükkel, védelmükkel.
2017. október 24-tõl  a testületi ülésen letett képviselõi esküjük
Erdõépítõ
játékokat
játszottunk.
után  Majs Község Önkormányzatának új képviselõi vannak: Misa
Megemlékeztünk az állatok világnapjáról.
Krisztina, Hau József és Tóth Gáborné. Az új képviselõk munkájához
Bemutattuk táncos-dalos tudásunkat az
sok sikert kívánunk.
idõsek napján, melyen örömmel vettünk részt, hiszen gyermekeinket
is az idõsek tiszteletére neveljük.
Megemlékezés a temetõben
Lázasan készültünk a Márton-napi rendezvényünkre,
2017. november 04-én a majsi római katolikus temetõben, katonai
gyakoroltuk
kis mûsorunkat. A gyermekek A répa címû mesejátéka
tiszteletadás keretében adtuk át a Honvédelmi Minisztérium pályázati
meglepetésként
szolgált és elnyerte mindenki tetszését. Nagyon
támogatásából felújított síremlékeket. Megható megemlékezés
büszkék
vagyunk
a gyermekeinkre a szép szereplésért.
keretében kegyelettel emlékeztünk meg az I. világháborúban elesett
A
bölcsõdések
is bekapcsolódtak a mindennapi tevékenységekbe,
hõsökrõl. Minden támogatónak és résztvevõnek, aki megjelenésével
örömmel
vettek
részt
az ovisokkal a közös programokban.
hozzájárult a méltó megemlékezéshez, ezúton is köszönetet
Márton-nap hetében sok érdekes tevékenységgel kedveskedtünk
mondunk.
gyermekeinknek. Az idõsek klubjának tagjainak segítségével
Bemutatkozik az Önkormányzati kekszgolyókat készítettünk a gyermekekkel. Lampionkészítõ
barkácsdélutánt szerveztünk együtt a szülõkkel. Megnéztük a Majsi
Hivatal új aljegyzõje
tájházat.
Engedjék meg, hogy mint a Lánycsóki Közös Önkormányzati
A novemberi hónap is tevékenységekben gazdagnak és
Hivatal aljegyzõje bemutatkozzam.
mozgalmasnak ígérkezik. November 14-én A császár új ruhája
A nevem Dr. Liebermann István, 1982-ben születtem Pécsett, címû elõadást nézzük meg Bólyban.
azóta is ott élek feleségemmel és két kisgyermekemmel. Iskolai
Ismerkedni fogunk a háziállatokkal és azok hasznával. A hónap
tanulmányaimat is Pécsett végeztem, jogi diplomámat 2008-ban a vége felé közeledve pedig elkezdjük az adventi ünnepek elõkészítését
PTE Állam- és Jogtudományi Karán szereztem. Az önkormányzati és lassan várjuk már a közelgõ Mikulás bácsit.
igazgatás területén 2013-ban kezdtem el dolgozni a Sellyei Közös
Ágh Attiláné, intézményvezetõ
Önkormányzati Hivatal Kirendeltség-vezetõjeként. 2017. október
2-a óta vagyok a Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal MTKT Idõsek Klubja Majs hírei
aljegyzõje, aminek keretében Majs és Udvar településeken látom el
Intézményünkben a következõ fõbb programok valósultak meg.
a jegyzõ által meghatározott feladatokat.
Október 21-én Szépkorúak napját ünnepeltünk a Majsi
Rendszeresen részt veszek a Képviselõ-testületi üléseken, azok Mûvelõdési Házban. Az eseményre minden 62 év feletti majsi lakos,
elõkészítõ- és utómunkálataiban. Korábbi munkahelyemen részt szám szerint 203 fõ kapott meghívást. A rendezvényen 94 fõ tisztelt
vettem 2014-es választások és a legutóbbi népszavazás meg jelenlétével bennünket, mely részvételi arány minden eddigi
lebonyolításában is. Munkám során arra törekszem, hogy szakmailag rendezvényünk létszámát messzemenõen meghaladta. Az ünnepi
felkészült, lelkiismeretes munkát végezzünk a hivatal dolgozóival esemény összességében nagyon jó hangulatban zajlott le, melyet a

