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Az Önkormányzat és a település hírei
A Képviselõ-testület 2018.
június 25-én megtartott testületi
ülésén hozott fontosabb döntések:
• A testület elfogadta a Csorba
Gyõzõ Könyvtár 2017. évi
beszámolóját.
• A testület módosította a Szervezeti és Mûködési Szabályzat
függelékét, mely a képviselõk névsorát tartalmazza.
• A testület elfogadta a 2018. évi Falunap programját és
költségvetését.
Hírek, információk
2018. június 09-én egésznapos elõadássorozatot tartott a
Janus Pannonius Múzeum a településünk határában történõ
régészeti kutatások kapcsán. Az elõadók az októberi Kulturális
hétre is vállaltak elõadásokat, amelyen laikusok számára is
érthetõ módon fognak a kutatásokról elõadásokat tartani. Az
MTA BTK és a PTE konzorciuma „Mohács 1526-2026
Rekonstrukció és emlékezet” címmel támogatást nyert programja
finanszírozásában településünk határában a közeljövõben
jelentõsebb kutatások és feltárások lesznek.
A Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól levélben kértünk
tájékoztatást a Malom-árok tervezett kaszálásáról. A tájkoztatás
alapján az Igazgatóság munkatársai még a nyár folyamán
elvégzik a szügséges munkálatokat.
A Petõfi utcában a villamos vezetékek közelsége miatt az Eon facsonkításokat végzett. A munka minõsége, a hátrahagyott
facsonkok miatt levélben tettünk panaszt az E-on-nál; és egyben
kértük a sérült fák pótlását.
Nyugdíjas pedagógusok köszöntése
2018. június 14-én nyugdíjas pedagógusokat köszöntöttünk
Pedagógus nap alkalmából az önkormányzaton. Pólya Krisztina,
polgármester asszony beszédében, településünk nevében
kifejezte õszinte köszönetünket és hálánkat az óvónõknek,
tanítóknak, tanároknak értékes munkájukért. Megilleti a köszönet
és az elismerés Õket, akik generációkat oktattak és neveltek itt
Majson. Olyan alapokat raktak le, amelyekre építhettek a
gyerekek, akik a majsi intézményekben végeztek, építhetett a
település, hiszen mindazok, akik munkájukkal, tehetségükkel,
szorgalmukkal hozzájárulnak Majs fejlõdéséhez, mindennapi
mûködéséhez, Tõlük kapták ismereteiket, és talán az õ hatásukra
választottak szakmát, hivatást. A mûsoron az óvoda és iskola
diákjai szerepeltek. Fellépésüket köszönjük.
Gyémántdiploma átadása
Kölbl György 1937. május 09-én született Majson. Szülei
féltõ gondoskodással nevelték, taníttatták tehetséges fiúkat,
akinek a Pécsi Állami Tanítóképzõn megszerzett diplomájára,
és tanítói munkájára végtelenül büszkék voltak.
Munkáját akár osztálytanítóként, akár felsõ vagy alsó
tagozatban,
akár
napközis
nevelõként,
vagy

évfolyam, 4. szám
2018. július 5.
Megjelenik 350 példányban

igazgatóhelyettesként mindig lelkiismeretesen, megfelelõ
szigorral, abszolút tekintéllyel, maximális fegyelemtartással
végezte el. Hivatása mellett tevékenyen részt vállalt településünk
közéletében. Fiatalabb korában sikeresen focizott, melyet mi sem
jelez jobban, hogy a legendás Hock-Kölbl- Klasz gólkirálytrió
tagja volt. Érzékeny lélekkel fordult a mûvészet, különösen a
festészet felé. Éveken, évtizedeken keresztül tervezte, szervezte
az alkotótáborokat, kiállításokat településünkön. Munkáját
megköszönve gyémántdiplomájához ezúton is gratulálunk.
90 éves köszöntése
90. születésnapja alkalmából köszöntötte Szurok Istvánnét,
Juliska nénit településünk polgármestere, Pólya Krisztina az
általános iskola tanulóival. Születésnapja alkalmából vidám,
élettel teli virágcsokrot nyújtottak át a köszöntõk, amely jellemzi
az ünnepelt mindennapjait is. Megköszönték fáradozásait, melyet
családjáért, gyermekeiért, unokáiért, a közösségért tett. Végül
egészséget kívántak a gyerekek a következõ 30 évhez.
Megnyert pályázat
Örömmel számolunk be arról, hogy a Nemzetgazdasági
Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelõs
Helyettes Államtitkárságának „Önkormányzati épületek
energetikai korszerûsítése” címû felhívásra benyújtott
pályázatunk támogatásra méltónak bizonyult. Az elnyert
támogatási összeg 109 077 473 Ft, mely lehetõvé teszi
számunkra, hogy a Polgármesteri Hivatal és a Majsi Óvoda és
Mini Bölcsõde épületének áramellátásához napelemeket
telepítsünk, valamint akadálymentesítését, hõszigetelését,
fûtéskorszerûsítését is megoldjuk, hogy nagyobb biztonságot és
jelentõs költségmegtakarítást érjünk el. A kapott támogatást
ezúton is köszönjük!
Járdafelújítás
Önkormányzatunk költségvetésében elkülönített saját
forrásból a járdafelújítások újabb szakaszát kezdi meg
településünkön. A program a következõ szakaszokat érinti:
• Táncsics Mihály utcában a piros színnel jelölt szakaszok
• Kossuth Lajos utcában a piros színnel jelölt szakaszok
• Ady Endre utcában a piros színnel jelölt szakaszok
• Petõfi Sándor utcában a piros színnel jelölt szakaszok.
A szakaszok kijelölésének alapja a balesetveszélyezettség
mértéke. Az esztétikailag hibás járdaszakaszok jelenlegi
felújítását anyagi lehetõségeink nem teszik lehetõvé. Fontos,
hogy az elkészült járda az elsõ napokban locsolva legyen. Kérjük
a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, könnyítsék munkánkat a friss
beton locsolásával.
Értékeink, így az elkészült járdák megóvása mindannyiunk
feladata. Kérjük, a téli hónapokban – a jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen – ne sózzák járdájukat. Síkosság-mentesítését más
módon oldják meg (homok, hamu, fûrészpor).
A járdafelújítást önkormányzatunk – anyagi lehetõségeit
figyelembe véve – jövõre folytatja.

