MTKT Idõsek Klubja Majs hírei
Az
elmúlt
napokban születésés névnapjukat
ü n n e p l õ
klubtagjainkat
köszöntöttük kézzel
k é s z í t e t t
ajándéktárggyal. Az
ünnepeltek között a legfiatalabb 56. életévét a
legidõsebb pedig 79. életévét töltötte be a
közelmúltban. Névnapjukat 4 klubtagunk
ünnepelte.
Intézményünk az idei falunapon is részt vett.
Hagyományaink szerint fõszakácsunk Zöldföldi
Karcsi bácsi bográcsban pörköltet készített.
Énekelni szeretõ asszonyaink dalcsokorral
léptek fel a közönség elõtt.
Szeptember 4-én intézményünkben
felvilágosító elõadás keretében hasznos
információkat hallhattunk a Majsi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület parancsnokától és elnökétõl
Harangozó Árpádtól és Laduver Alberttõl. Az
elõadás részletesen kiterjedt a biztonságos fûtésés fõzés használatára, a szén-monoxid és a
mustgáz okozta veszélyek elkerülésének
módjaira.
Szeptember
elsõ
szombatján
Magyarhertelendre kirándultunk, ahol egy
egész napot töltöttünk fürdõzéssel. A rossz idõ
dacára feltöltõdve, kipihenve értünk haza.
Intézményünk,
Majs
Község
Önkormányzatával közösen október 21-én,
szombaton, délután 3 órai kezdettel Szépkorúak
Napját szervez. A meghívókat a következõ
napokban minden érintett számára eljuttatjuk.
Skrut Györgyné, intézményvezetõ

projekt költségvetésérõl
 Mini bölcsõde szakmai anyagainak
módosításáról
 Ivóvíz- és szennyvízrendszer gördülõ
fejlesztési tervérõl
 Kistelepülési önkormányzatok alacsony
összegû fejlesztéseinek támogatásáról
 Járda felújítására elnyert pályázat
kivitelezõjének kiválasztásáról.
A 2017. szeptember 18-án megtartott
képviselõ testületi ülésen a testület döntött:
 Ingyenes bölcsõdei étkezésrõl
 Vis maior pályázat benyújtásáról a Károlyi
utca állapota miatt
 Csatlakozásról a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Ösztöndíj Pályázathoz.
A testületi ülés végén Tarlós Ferenc Sebestyén
képviselõ mandátumáról lemondott. A
településért végzett több éves munkáját,
erõfeszítését köszönjük. Az új képviselõ a
következõ testületi ülésen teheti le esküjét.

Falunapról

2017. augusztus 19-én rendeztük
településünkön a Falunapot. A jó hangulatú
rendezvényen több család, baráti társaság
bográcsozott, melyhez a húst önkormányzatunk
biztosította. A rendezvény elõkészítési
munkálataihoz nyújtott segítségét ezúton is
köszönjük az Önkéntes Tûzoltó Egyesületnek.
Külön köszönöm Bachmann Pál alpolgármester,
valamint Újvári András, munkavezetõ
koordináló munkáját, mellyel hozzájárultak a
falunap sikeres megvalósításához. A településért
végzett munkáért a Képviselõ-testület tagjait
Önkormányzati hírek
tiszteletdíj illeti, melybõl a tagok egy
A 2017. augusztus 17- rendezvénysátrat vásároltak a település számára.
én megtartott rendkívüli Az önkéntes adományt ezúton is köszönjük!
Képviselõ-testületi
ülésen a testület döntött:
 Majs központjában
fekvõ közösségi ház felújítása tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményérõl,
 Közösségi Ház külsõ felújítása Majson

