Idõsek fûtési támogatása

INTÉZMÉNYI HÍREK

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Majs Község
Önkormányzat Képviselõ-testületének a települési támogatásról és
A Frey János Általános Iskola hírei
a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó önkormányzati rendelete
Az idei tanévet szeptember 3-án 9 elsõssel kezdtük meg (Bárácz
alapján a 70. életévét betöltött személy kérelmére idõsek fûtési Bálint Martin, Erdõsi Ármin, Horváth Gergõ, Jovánovics Nóra Zoé,
támogatása adható évente egy alkalommal.
Krizsán Kende, Máté Luca, Orsós
A támogatás mértéke 10.000 Ft. Az idõsek fûtési támogatásának
Benjamin Roland, Ragoncsa
igénylésére október 1. és március 30. közötti idõben van lehetõség
Krisztina, Vida Zsófia), összesen
a Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal Majsi Kirendeltségénél
81 tanulóval.
igényelhetõ formanyomtatványon. Kérjük éljenek a lehetõséggel!
Szeptember 26-28. között
került megrendezésre az EuroSkills
Szociális tûzifa
2018, a Szakmák EurópaAz elõzõ évekhez hasonlóan idén is adott be önkormányzatunk
bajnoksága a Hungexpo Budapesti
pályázatot szociális tûzifa igénylésére. A pályázaton Majs Község
Városközpontban, ahová iskolánk
Önkormányzata 2 951 480 Ft támogatást nyert, mellyel a rászoruló
6. és 7. osztályos diákjai is
családok fûtési kiadásait csökkenthetjük. A Képviselõ-testület a 2018.
október 30-án megtartott testületi ülésén módosította a szociális célú meghívást kaptak és megtekinthették a szakmák bemutatóját. A
tüzelõanyag juttatás helyi szabályairól szóló önkormányzati Budapesten megrendezésre kerülõ EuroSkills döntõn 28 ország 525
rendeletét. A lakosságnak november 16-ig van lehetõsége tûzifát versenyzõje méri össze tudását 37 szakmában, 500 szakértõ és
igényelni a Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal Majsi zsûritag elõtt. A verseny jó alkalom volt a tanulók figyelmének
Kirendeltségénél igényelhetõ formanyomtatványon. A támogatás felkeltésére a különbözõ szakmák iránt.
Szeptember 28-án ismételten papírt
biztosításához Majs Község Önkormányzata a projekt
gyûjtöttek a gyermekek és a szülõk, összesen
megvalósításához 10% önerõt, valamint a szállítási feltételek
6317 kg gyûlt össze, az ezért kapott
megvalósítását biztosítja. Kérjük éljenek a lehetõséggel!
pénzösszeget az osztályok a lemért
Zöldhulladék szállításról
mennyiségek alapján megkapták. Köszönjük
A Dél-Kom Kft. zöldhulladék gyûjtést szervez Majs lakossága
a segítõ szülõk munkáját!
számára. A hulladék elszállításának idõpontja 2018. november 17Intézményünk az október 1-jén
én, szombat reggel 6 órától. A korábbi évek tapasztalatai alapján
javasoljuk, hogy a zöldhulladékot már korábban helyezzék a hidakra. megrendezésre kerülõ címátadó ünnepségen vehette át a Boldog
A gyûjtés kiterjed a maximum 5 cm átmérõjû és 1 méter hosszúságú Iskola címet, melyre pályázatot adott be az elõzõ tanévben.
ágnyesedék kötegelt elszállítására, valamint a lekaszált, lenyírt fû Iskolánkban két osztályban lesznek „boldogság órák”, melynek
és a lombhulladék mûanyagzsákokban történõ elszállítására. A eredményét mi is kíváncsian várjuk.
A majsi Önkormányzat által szervezett „Majsi Kulturális Napok”
hulladékot kérjük a házak elé, a hidakra elhelyezni. Egyben
tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzatnak nem programsorozatnak tanulóink is részesei voltak. Versmondó
versenyen (október 2.) mutathatták be tehetségüket, melyet az
áll módjában az utcára kihelyezett zöldhulladékot elszállítani!
elõadáson és a képkiállításon való szereplésükkel is tovább
Majsi Kulturális Napok
színesítettek. A verseny résztvevõi oklevélben és jutalomkönyvben
Az idei évben, október elsõ hetében ismét megrendezte
részesültek a majsi Önkormányzat és a Mohácsi Tankerület
önkormányzatunk a Majsi Kulturális Napokat. A többnapos
jóvoltából.
rendezvényen kulturális eseményeken, elõadásokon, versenyeken
Október 6-án az aradi vértanúkra
vehettek részt az érdeklõdök. Programjainkról több televíziós
emlékeztünk egy akadályverseny keretében,
csatorna, rádióadás, újságcikk megemlékezett, tudósított. A
melyre a gyerekek a témához kapcsolódó
rendezvény sikeres végrehajtásához ezúton mondunk köszönetet a
menetlevéllel készültek, majd vonultak végig
Frey János Általános Iskolának, a Majsi Kulturális Egyesületnek, a
az állomásokon. A verseny végén mindenki
Janus Pannonius Múzeumnak, a Harmónia Énekegyüttesnek, a Majsi
apró kis jutalomban részesült.
Magyar-Német Kulturális Egyesületnek, valamint minden önzetlen
Október 8-án Nagy Csaba tárogató mûvész elõadását
felajánló számára, aki ötleteivel, munkájával hozzájárult a program
hallgathatták meg a tanulók, melyen megismerkedhettek a kuruc
sikeres lebonyolításához.
korszak jellegzetes zenei világával és hangszerével, a tárogatóval.
Szépkorúak köszöntése
Október 23-ai ünnepségünk a 7-8.
2018. október 20-án köszöntöttük településünkön a
osztály szervezésében október 19-én 11 óra
Szépkorúakat. A polgármesteri köszöntõben elhangzottaknak
30 perckor kezdõdött az iskola
megfelelõen kívánjuk, hogy településünk legidõsebb lakói számára
tornatermében.
az idõs kor legyen a megtalált egyensúly, az
Október 20-án a szépkorúak
érettség és a bölcsesség kora. Köszönjük az
rendezvényén iskolásaink is részt vettek,
óvoda, az általános iskola, a Majsi Kulturális
verssel, dallal köszöntik az idõseket.
Egyesület tagjainak közremûködését,
Október 26-án névadónkra, Frey Jánosra emlékezve
valamint az MTKT Idõsek Klubja Majs és
koszorúzunk, majd „honvédelmi napot” tartunk, a Honvédelmi
az önkormányzat dolgozóinak önzetlen
Minisztérium Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó
szervezõ munkáját!
Parancsnoksága jóvoltából. A tanulóink megismerkedhetnek ezen a
Közmeghallgatás
napon a magyar honvédség fegyvereivel, technikai eszközeivel.
Majs Község Képviselõ-testülete 2018. november 28-án, Játékos feladatokban kipróbálhatják a kézigránát-hajítást, mocsárszerdán közmeghallgatást tart a Mûvelõdési Házban 17 órától, melyre akadálypálya leküzdését, betegszállítást, az álcázást.
tisztelettel hívjuk és várjuk a lakosságot.
Dani Gáborné, intézményvezetõ

Majsi Hírek Majs Község Képviselõtestületének
ingyenes újságja, az ÚJMindenes újság mellékleteként.
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