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Elindult a Kincsvadászat
Az elmúlt hónapban útjukra indultak a
Kincsvadászok Ásotthalmon. A Szociális
és Munkaügyi Minisztérium pályázati úton
nyert támogatásából gyermek- és ifjúsági
programok keretében rendezi meg az Ifjúsági Egyesület a Közös-Kincs-Vadászat
nevű játékát. Az öt fordulós vetélkedőre általános iskolás csapatok jelentkeztek. Egy kincskereső térkép
és rejtjeles üzenetek segítségével próbálnak a kincsre bukkanni, közben pedig fejtörő feladatokat oldanak meg értékes
aranytallérokat gyűjtve.
A program keretében áprilisban kézműves foglalkozásra kerül
sor – üvegfestésen vehetnek részt a programban részt vevő és
érdeklődő gyermekek, fiatalok.

Tavaszi nagytakarítás a Gárgyán-erdőben
Március 1-jén gumikesztyűvel, szemetes-zsákokkal felszerelkezve gyülekezett a falu apraja-nagyja. A települési Öko-turisztikai Program keretében szemétszedést hirdetünk meg.
Célunk a Gárgyán-erdő megtisztítása
volt. A résztvevők kitartó munkája
eredményeképpen több tucat zsák
szemét gyűlt össze, továbbá megtisztult a gallyaktól a tanösvény. Köszönjük az általános iskolás gyermekek és a fiatalok részvételét, akik a
felnőtt segítők mellett szép számban vettek részt!
Kíváncsiak voltunk, meddig tart majd a tisztaság és rend –
mindössze másfél hétig! A bekötőút mentén újabb zsákok, sörös dobozok láthatók a fák tövében! Kérünk mindenkit, vigyázzunk a környezetünkre, és csak a kijelölt szemétgyűjtőkbe dobjuk a hulladékot!

Nyuszi lányok a Nyuszi Bálon
Az Öko-turisztikai Program újabb rendezvénye keretében
Húsvét napján Nyuszi Bálnak adott otthont a Fenyő Panzió. A
programban az Ifjúsági Egyesület és Önkormányzat is partnerként vesz részt. A bálon „Nyuszi tánccal” léptek fel a lányok, akik táncához még maga a „Húsvéti Nyúl” is csatlakozott. Köszönjük a fellépők részvételét: Al-Nashef Sawsan
Anna, Lakatos Anett, Szabó Kitti, Papp Renáta, Dési Sándor,
köszönjük a jelmezkészítést Kókai Ágnesnek.

Helyi Ifjúsági Kezdeményezéseket Támogató Hálózat alakult Dél-alföldi Régióban
A DARFT Regionális Fejlesztési
Ügynökség Kht. SZIKRA projektje
keretében indult útjára tavaly ősszel
az a kezdeményezés, amelynek keretében a dél-alföldi civil szervezetek,
intézmények vehettek rész Baján
egy találkozón. A találkozó célja az
volt, hogy a résztvevők felismerjék,
hogy együtt, partnerségben sikeresebben működhetnek, juthatnak hozzá pályázati forrásokhoz. Az akkor
elindult folyamat márciusban jutott
el odáig, hogy 13 taggal – közöttük Ásotthalom képviseletében az Ásotthalmi Ifjúsági Egyesülettel - megalakult a dél-al-
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földi Helyi Ifjúsági Kezdeményezéseket Támogató Hálózat.

A Homokháti Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat
soros ülésén voltunk
2001-ben alakult meg a
Homokháti Gyermek
és Ifjúsági Önkormányzat – amelyet a
Homokháti Kistérség
ifjúsági
szervezetei
hoztak létre. A HKGYIFŐ célja, hogy
összefogja a kistérségünk fiataljait – együtt
közös
programokat
szervezzünk, ellátogassunk a szomszédos települések ifjúsági
programjaira – egy pezsgő ifjúsági életet hozzunk létre.
Február 23-án Pusztamérgesen az Ifjúság Tér Konferencia
nyitóeseményeként tartotta soros ülését az Önkormányzat. Az
ülésen szó esett arról, miként maradhat továbbra is működőképes ez az együttműködés. A jelenlévő települések ifjú képviselői döntöttek arról is, hogy az idei évben mely szervezetek
vállalják a soros elnökséget. 2008. március 1-től a Zákányszéki Ifjúsági Önkormányzat veszi át a soros elnökséget, majd
2008. június 1-től a vezető szerep a Ruzsai Ifjúsági Önkormányzathoz kerül.
Mint a HKGYIFŐ tagja, az Ásotthalmi Ifjúsági Önkormányzat is vállalhat majd soros elnökséget, amely során egy általuk
kitalált kistérségi ifjúsági programot, rendezvényt tarthat az
ásotthalmi fiatalság is.
Az ülésen Ásotthalmot Dési Sándor, Kispéter Alma, Németh
Evelin, Papp Renáta képviselte.
Papp Renáta
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Mezőgazdasági-, mikro-- vállalkozások figyelem!
- Bizonyára tudják a FVM irányítása alá tartozik és a MVH
(Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal) vesz részt a
pályázatok kiírásában és elbírálásában.
- A pályázat benyújtásakor ,hogy Ön igénybe tudja venni a
támogatást, a megvásárolt vagy a jövőben megvásárolandó
traktor, permetező, egyéb mezőgazdasági eszközök beszerzéséhez szüksége lehet egy teljes fedezetet nyújtó biztosításra.
-A lakásbiztosítás megkötésekor nem kell a díjat azonnal kifizetni , hanem 2-3 hét múlva amikor a csekket kiküldik. A
kockázat viselés másnap 0 órától kezdődik.
- Lakásbiztosítást hitel mellé is köthet társaságunknál.
- Ön egy 100 m2-es falusi téglaház állandó lakója, 100 m2es melléképülettel, akkor a biztosítás éves díja egyösszegű
befizetés esetén,15358 Ft/év.
- Tanyán található 100m2-es lakás és egy 100m2-es melléképület, amely vályogból van egyszeri befizetés esetén az
éves díja 12314 Ft/év.
- Hitelek, életbiztosítások, gépjármű biztosítások, vagyonbiztosítások, egyénre szabottan, személyes beszélgetést követően.

