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D’CSV-FRAKTIOUN AM SUESSEMER
GEMENGEROT

ZOUGÄNGLEGKEET/
ACCESSIBILITÉIT
Virum Kultur- a Geschichtshaus “A Gadder” ass erëm eng Behënnerteparkplaz
amenagéiert an agezeechent ginn, déi eng
Zäitchen op där Plaz gefeelt huet.

V.l.n.r.: Mike LORANG & Franca ROMEO, Gemengeréit; Nathalie MORGENTHALER, Schäffin;
Carine REUTER-BAULER & Gaston ANEN, Gemengeréit

SÉCHERHEET
Bei den Zebrasträife virun de Schoule gi
blo-wäiss Reflektere ubruecht fir d’Sécherheet vun de Schoulkanner an alle Begleeder op där Plaz z’erhéijen.
>>>
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Beim Flüchtlingsheem op der Dickskopp
ass esouwuel den Träger (d’Croix-Rouge via
den OLAI) souwéi d’Police vun der Gemeng
dozou opgefuerdert ginn, d’Situatioun ronderëm de Foyer genee am A ze behalen.
Donieft wuar viru kuerzem och eng Formatioun vun der SuperDrecksKëscht am Heem
fir dass d’Bewunner och léiere wéi den Offall
hei zu Lëtzebuerg triéiert an entsuergt gëtt.
Et ass och geplangt esou Formatiounen an
Zukunft regelméisseg ze widderhuelen.

AUS DE KOMMISSIOUNEN

EMWELTKOMMISSIOUN (PRESIDENT GASTON ANEN)
VISITE SIDOR
D’Ëmweltkommissioun, zesumme mat Vertrieder aus dem Gemengerot a Leit déi
hinnen nostinn, sinn d’SIDOR op Leideleng
besiche gaangen fir sech e Bild ze maache
wat mat eisem Offall geschitt.
Den Direktor vum SIDOR, den Här CHRISTOPHORY, huet all d’Explikatiounen zum
Funktionnement vun der Verbrennungsanlag ginn.
Sou sinn z.B. aus eiser Gemeng, pro Kapp am
Joer 2017, ronn 165 kg Offall op Leideleng
gefouert ginn.

COMMISSION DE L’INTÉGRATION (PRÉSIDENTE FRANCA ROMEO)

CUISINE DU MONDE
Le 28 juin 2018, la Commission consultative
de l’intégration, l’Office social et la Maison des
associations ont organisé une soirée spéciale
intitulée « Cuisine du monde » à l’Ecole 2000
à Soleuvre.

présenté au public des plats typiques de leur
région. Le cuisinier syrien est un habitant de
notre foyer de demandeurs de protection
internationale de Soleuvre et la cuisinière
vietnamienne est une habitante de Sanem.
Le nombre de participants était initialement
limité à 45 personnes.

Deux cuisiniers habitant notre commune
et originaires du Vietnam et de la Syrie ont

Cette soirée a connu un grand succès. 70
personnes s’étaient finalement inscrites et

les cuisiniers ont donc dû préparer une plus
grande quantité de plats, dont une partie à la
maison et le reste sur place pour montrer aux
intéressés comment faire.
Une soirée de partage culinaire et amical a
ainsi été lancée et des initiatives semblables
sont envisageables dans un futur proche.

KOMMISSIOUN FIR CHANCËGLÄICHHEET AN DIVERSITÉIT
PRESENTATIOUN

ginn, wat de Konzept Design for All am alldeegleche Liewe bedeit.

A sécher wäerten an Zukunft nach eng Rei
aner interessant Projeten derbäikommen.

An Zesummenuarbecht mam Service fir
Chancëgläichheet an Diversitéit goufen
an der Vergaangenheet a gi weiderhi verschidde Manifestatiounen a Ronndëschgespréicher organiséiert, zu Theme wéi Diskriminatioun, Integratioun, den Handicap am
Alldag, asw.

De 27. November 2018 wuar am Kader vum
Internationale Männerdag e Ronndëschgespréich programméiert mam Titel Gewaltopfer – Gewalttäter : Ass Gewaltbereetschaft
ofhängeg vu Geschlecht, Alter a sozialem
Ëmfeld?

Sollt Äech en Thema um Häerz leien oder fält
Äech an eiser Gemeng eppes op, wou Leit
mat Handicap oder beschränkter Mobilitéit
benodeelegt sinn, da mellt Äech roueg bei
engem vun den CSV-Vertrieder an der Kommissioun :

Sou hat d’Kommissioun den Här Silvio Sagramola, Responsabel vun ‘Design for All Luxembourg’ an eng vun den éischte Sitzungen
invitéiert, fir de Memberen Informatioun ze

Dësweideren ass am Mäerz 2019 en ÉischtHëllef-Cours geplangt, fir jonken Elteren di
wichtegst Handgrëffer an Noutsituatioune
bei hire klenge Kanner ze weisen.

Zënter de leschte Gemengewahle stellt d’CSV
mam Carine REUTER-BAULER d’Presidentin
vun dëser Kommissioun. Huet si sech virdrun
haaptsächlech ëm de Volet „Chancëgläichheet“ gekëmmert, sou ass ënnert dem Impuls vum Nathalie MORGENTHALER, der
zoustänneger Schäffin, den Aspekt vun der
Diversitéit derbäikomm. Doduerch kënnen
aner wieder Volete mat thematiséiert ginn,
esou wéi den Handicap, d’Relioun, d’Hierkonft
an d’sexuell Orientéierung vun eise Matbierger. Ënnert dem Wuert „Diversitéit“ kënne
flott Synergien entstoen.
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SPORTSKOMMISSION (PRÄSIDENT MIKE LORANG)
NEUES REGLEMENT ZUR SPORTLEREHRUNG IN AUSARBEITUNG
Mit dem neuen Reglement das in der
Sportskommission ausgearbeitet wird, werden die verdienstvollen Sportler/innen unserer Gemeinde in Zukunft noch besser für
ihre hervorragenden Leistungen geehrt.
Ebenso werden im selben Arbeitsgang die
Rahmenbedingungen für hervorragende
sportliche Leistungen (Mérite sportif exceptionnel) mit überarbeitet.
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AUS DER CSF

MAKADAMMEN

Et ass scho bal zu enger Traditioun ginn, dass
d’CSF- Sektioun Suessem d’Makadammen an
eis Gemeng invitéiert.
Den 8. November 2018 wuuar et dann erëm
esouwäit: virun engem gutt gefëllte Sall hunn
déi 4 Damme mat hirer Pianistin den neie
Programm Alles Féik…., oder wat??? am Kulturschapp zu Éilereng presentéiert.
E gelongenen Owend, mat engem flotte Programm, wou vill gelaacht gouf.

AUS DER CSV

OKTOBERFEST 2018
Wéi all Joer huet d’Sektioun hiert Oktoberfest, dës Kéier erëm am Eilerenger Kulturschapp, gefeiert. Eppes iwwert 100 Leit hunn
iwwer Mëtteg e gudde bayresche Buffet zou
sech geholl an e puer flott Stonnen zesumme
verbruet.
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