elõadást a mohácsi csata emlékeit feltáró kutatásokról, amelyek
településünk határában folynak. Október 7-én a Harmónia
Énekegyüttes és vendégei, a Kisnyárádi Énekkar, a Bólyi
Vegyeskar a római katolikus templomban Mária-koncertet tart.
Közremûködik Kincses Barnabás. Sok szeretettel várunk
mindenkit a rendezvényekre. A programok megvalósulását a
Majsi Magyar-Német Kulturális Egyesület támogatja.

Temetõrõl
Az E-on Energiaszolgáltató Kft. munkatársai az elmúlt
napokban az önkormányzat kérésének megfelelõen fejlesztették
a település és a temetõ közötti közvilágítási szakaszt. A fejlesztés
befejezéseként a járdaszakasz végére LED lámpatest kerül
elhelyezésre.
A temetõben az elmúlt hónapban adományból
mûanyagkannákat helyeztünk el, biztosítva a kulturáltabb
temetõgondozást. Az adományt ezúton is köszönjük.

Megnyert pályázat
Majs Község Önkormányzata a mohácsi járás több
önkormányzatával konzorciumban sikeresen pályázott az EFOP
-2.9.2. Humán kapacitások fejlesztése címû projektre. Az elnyert
támogatással több szabadidõs tevékenységet tudunk a
közeljövõben településünkön megvalósítani fõleg a gyermekek
számára. A programokról folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Majsi Óvoda és Mini Bölcsõde hírei
Mosolyogva, derûsen, várakozással
telve érkeztek a kisgyermekek
szeptember elsõ napjaiban az óvodába.
Szeptember 03-val megkezdõdött az
óvodában is az új nevelési év. Volt
nagycsoportosaink az iskolai
tanévnyitóra, lelkes várakozással
indultak el az iskolába az
óvodapedagógusok és a végzõs diákok
kíséretében, ahol megkezdik tanuló éveiket.
A viszontlátás örömével fogadtuk óvodás gyermekeinket és
még nagyobb szeretettel az új kiscsoportosokat, közöttük régi
ismerõsökként a mini bölcsõdébõl érkezõket. A boldog arccal
fedezték fel az óvodai csoportszobában az új játékokat, felújított
bútorokat.
Szeptember 3-án a mini bölcsõdei csoport is megkezdte
mûködését. Szeptember végéig 7 gyermek fog a mini bölcsõdébe
járni, beszoktatásuk folyamatos.
A szeptemberi hónap is mozgalmas, eseményekben gazdag
idõszak lesz az intézményünkben. Szeptember 17-21. között
szüreti napokat tartunk a gyermekeknek, ahol ismerkedhetnek a
szõlõ feldolgozásának folyamatával (darálás, préselés,
mustkóstolás).
Szeptember 18-án szülõi értekezletet tartunk.
A hónap utolsó hete, a zöld óvoda jegyében zajlik, ahol sok
kis kéz fogja kitakarítani az óvoda udvarát és környékét.
Nagy örömünkre októbertõl a nagy és középsõcsoportos
gyermekeink az Önkormányzat Képviselõ-testületének
támogatásával, valamint az EFOP -2.9.2. Humán kapacitások
fejlesztése címû pályázat segítségével, a mohácsi uszodában heti
egy alkalommal úszásoktatáson vehetnek részt.
Ágh Attiláné, intézményvezetõ

MTKT Idõsek Klubja Majs
hírei
Intézményünk 2018. 07. 21-én
szombaton a Kaposvári Virágfürdõbe
szervezett egész napos kirándulást. A
programon való részvétel lehetõségét

falu szinten hirdettük meg, melyre közel
30 fõ jelentkezett. A csoport valamennyi tagja feltöltõdve,
élményekkel gazdagon térhetett haza.
Július hónap végén a Majsi Napközi Konyha 2 hetes
idõtartamra takarítási szünetet tartott. Annak érdekében, hogy
az étkeztetés szolgáltatását folyamatosan biztosítani tudjuk, a
napi egyszeri meleg ételt a sátorhelyi fõzõkonyhától vásároltuk
meg.
Augusztus elsõ felében táncpróbákat tartottunk a közelgõ
falunapon való fellépés érdekében.
Az augusztus 18-án megrendezésre kerülõ Falunapon
klubtagjainkkal közösen egy teljes napot töltöttünk el. Már
délelõtt 10 órától állandó szakácsunk, Zöldföldi Karcsi bácsi
irányítása alatt megkezdõdtek a fõzési elõkészületek. A délután
folyamán intézményünk pedig egy country táncot adott elõ a
kulturális mûsor részeként.
Augusztus 24-én a Lippói Gondozási Központtól kapott
meghívásra, 28 fõs létszámmal Summer partyn vettünk részt.
A rendezvény elsõ részében kulturális mûsor zajlott, melyen Kiss
Józsefné, Ilonka néni elõadásában egy verssel, valamint
tánccsoportunk "Esernyõ tánccal” képviseltette magát. A késõ
éjszakába nyúló rendezvényen mindenki jól érezte magát.
Majs Község Önkormányzatával közösen az idei évben is
megszervezzük a Szépkorúak napját. Az ünnepi eseményre idén
október 20-án, szombaton 15 órakor kerül sor. Az elõkészületek
már nyár elején megkezdõdtek. Az ünnepi meghívók kézbesítése
folyamatban van. Bízunk abban, hogy az elõzõ évhez hasonlóan,
az idei évben is nagy lesz az érdeklõdés, és minél többen
megtisztelik rendezvényünket.
Skrut Györgyné, intézményvezetõ

CIVIL SZERVEZETEK HÍREI
Majsi Német Önkormányzat hírei
Echingi vendégek Majson
Augusztusban testvértelepülésünkrõl 34 fõ érkezett
településünkre kétnapos látogatásra. Vendégeink a látogatás
során Pécs nevezetességeivel, köztük a Zsolnay Kulturális
Negyed látnivalóival ismerkedhettek meg, valamint Villányban
borkóstoláson vettek részt. Az augusztusi Falunapon került sor,
a volt echingi polgármester, Josef Riemensberger ajándékának
átadására. Az ajándékba kapott pad a Petõfi teret díszíti. A
látogatás költségeit a Német Önkormányzat támogatásával,
valamint az EFOP -2.9.2. Humán kapacitások fejlesztése;
Testvérvárosi kapcsolatok projekt segítségével biztosítottuk.

Majs Község Fejlõdéséért Közalapítvány hírei
A közalapítvány alapító okiratában foglalt céloknak
megfelelõen idén is részt kíván venni telepítésünk szépítésében,
segíteni kívánja önkormányzatunkat rövidtávú fejlesztési tervei
megvalósításában. A következõ hetekben a gyógyszertár elõtti
bádogbuszmegállót elbontjuk, és a Kossuth Lajos utcai
buszmegállóhoz hasonló épületet építünk. Céljaink
megvalósításához nyújtott támogatásért ezúton is köszönetet
mondunk a Majsi Munkaruházati Szociális Szövetkezetnek.

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