2008. április

Közhír-halom

A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat pár megszívlelendő mottója a gyermekneveléssel kapcsolatban:
„A gyermek akkor emlékezik rád holnap, ha ma vagy vele.” (Kraehmer)
„A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni és szabadságban
kell elbocsátani.” (Rudolf Steiner)
„Miközben megpróbálunk mindent megtanítani gyermekeinknek az életről,
gyermekeink megtanítják nekünk, hogy miről is szól az élet. (A. Schwindt)
Érdemes lemenni a halpiacra, és megnézni a rákokkal teli hordókat. Soha nem
kell fedelet tenni rájuk, mert ha az egyik rák megpróbál kimászni, a társai belekapaszkodnak, és visszahúzzák. A rossz társaság is pontosan így hat a gyerekekre.” (B. Carson)
„A gyermeknek inkább példaképre, mintsem kritikusra van szüksége. (C. Coats)
Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, minden hatásra reagál, amit
emberek váltanak ki belőle. Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem, attól
függ, hogyan viselkednek a közelében.” (Rudolf Steiner)
„Mire felneveled a gyerekeidet, megtanulod, mivel tartozol szüleidnek.”
(M. T. Zarco)
A gyermek szeme a jövő tükre. Jaj annak, aki elhomályosítja. (Juhász Gyula)

KÖNYVTÁRI HÍREK
A Községi Könyvtárban működő eMagyarország Pont várja látogatóit a könyvtár nyitva tartási idejében:
HÉTFŐ:
ZÁRVA
KEDD:
8 – 18
SZERDA:
8 – 18
CSÜTÖRTÖK: 8 – 18
PÉNTEK:
8 – 18
SZOMBAT:
8 – 12
A könyvtárba beiratkozott olvasók napi 1 órát ingyen internetezhetnek, ezen felül 150 Ft/óra a számítógép és internet használatának díja.
Számítógépes játékra napi fél órában van lehetőség.
A könyvtár dolgozói segítenek a számítógép és internet használatában.
Néhány interneten elérhető szolgáltatás:
➢ Álláskeresés
➢ Elektronikus levelezés
➢ Tájékozódás hatályos jogszabályokról
➢ Nyomtatványok letöltése és nyomtatása adóbevallásokhoz
➢ Igénylőlapok letöltése és kinyomtatása hivatalos ügyekben
➢ Elektronikus banki műveletek
➢ Elektronikus könyvtári katalógusok
➢ MÁV és VOLÁN menetrendek
➢ Üdülési csekk igénylőlapok letöltése
➢ Szálláshelyek keresése

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a

T-kábel Magyarország Kft.
az alábbi akcióval áll

az Ön rendelkezésére:

Labdarúgás

Amennyiben szeretné Ásotthalom sportszervezetét
támogatni, úgy adója 1 %-át ajánlja fel az
ÁSOTTHALMI TÖMEGSPORT EGYESÜLET
18458910-1-06 adószámára.

I. programcsomag: 720.-Ft/hó
II . programcsomag: 2.389.-Ft/hó
III. programcsomag: 3.120Ft/hó

Ára: 500,- Ft/üzenet

Kérjük a fenti időpontok szíves
betartását!

Elkezdődött a labdarúgó Megyei I. osztályú labdarúgó
bajnokság.
Ásotthalom kissé átalakított csapata helyenként jó játékkal repülő rajtot vett, hiszen idegenben a röszkei, míg
idehaza a mindszenti tizenegyet győzték le. Reméljük a
harmadik fordulóban tovább tart a lendület és Bordányból ponttal, esetleg pontokkal térnek haza fiaink.
Ifjúsági csapatunknak már kevésbé sikerült a rajt. Röszkén egy döntetlenre, itthon csak „zakóra” futotta erejükből. Hozzá kell azonban tenni, hogy kapusgondok nehezítik sorsukat, kényszerből Mucsi Tomi áll a kapuba, aki
mezőnyben talán hasznosabb játékot produkál.
A serdülő és előkészítő csapat március 29-én kezd Mórahalmon.
Eredmények:
Röszke – Ásotthalom
0 : 1; ifi. 3 : 3
Ásotthalom – Mindszent 3 : 0; ifi. 2 : 5
Gyenge Balázs

Programcsomagok:

Üzenetét, jókívánságát a szabadkai rádió vasárnap
délutáni műsorába feladhatja a Művelődési
Házban, ahol az áprilisban esedékes daljegyzékek
is megtalálhatók.

Tisztelt Ásotthalmiak!
A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat fogadóórája a következő képen
változott meg:
Gyermekjóléti Szolgálat:
Kedd: 1000 – 1200 és 1400 – 1600 óráig
Minden hónap első keddjén:
1000 – 1200 és 1400 – 1700 óráig
Csütörtök: 800 – 1200 óráig
Családsegítő Szolgálat:
Kedd:
1000 – 1200 és 1400 – 1600 óráig
Minden hónap első keddjén:
1000 – 1200 és 1400 – 1700 óráig
Csütörtök: 800 – 1200 óráig

Sporthírek

Belépési díj: 0 Ft
Első havi díj: 0 Ft
Szerződéskötési díj: 0 Ft

T-KÁBEL HÍREK:
Tisztelt leendő ügyfelünk!

7.

Előre is köszönjük!
Üzletkötőink elérhetősége:
Berczeli Katalin
70/9463969

Manga Attila
30/4708837

ADSL internet csomag is
megrendelhető!

MUTTER BT
keres BC kategóriájú, vezetésben járatos gépkocsivezetőt azonnali kezdéssel. Fizetés megegyezés szerint. Érdeklődni személyesen a MUTTER BT. telephelyén:
Ásotthalom, Liszt F. u. 16.  06 30 998 7899

