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Beköszöntő
A Répceszemeréért Egyesület Elnökségének nevében jelentkezünk
Hírlevél formájában mostantól rendszeresen. Bemutatkozásképpen
röviden ismertetem Egyesületünk megalakulásának körülményeit,
eddigi tevékenységünket és terveinket.
2001. augusztus elején, falunapon merült fel többünkben
is a gondolat és a szándék: jó lenne erősíteni és aktívvá tenni a
répceszemerei kötődéssel rendelkezők, helyben lakók és
elszármazottak közötti kapcsolatot. Azzal a céllal, hogy gondoljuk
el, álmodjuk és tervezzük meg, majd hozzuk is létre azt a
természeti és tárgyi környezetet, közösséget, amelyben mindenki
megtalálja a helyét, jól érzi magát és amelyhez képességei,
tehetsége szerint mindenki hozzáteszi a maga részét.
Szülőfalunk szebbé, jobbá, komfortosabbá tételén túl
fontos a múlt írásos és tárgyi emlékeinek feltárása, feldolgozása.
Tisztelgés azok előtt, akik sokat tettek szűkebb vagy tágabb
pátriájukért, akik megérdemlik, hogy ápoljuk emléküket és példát
vegyünk róluk.
Az ötletet elhatározás és tettek követték. A megbízott
szervezők munkához láttak és 2003. Október 4-e óta
Répceszemeréért Egyesület néven bejegyzett közhasznú
szervezetként működünk.
Tevékenységünk múlt év eleje óta tervszerű, rendszeres, 2004.
Augusztus 7-én pedig négy évre megválasztott elnökség és
Felügyelő Bizottság vette át az ideiglenes vezetéstől az Egyesület
irányítását.

Időközben a község önkormányzata kényegében
elkészítette rendezési tervét, végleges formába öntésre,
jóváhagyásra vár. Ugyancsak aktuálissá vált az Európai Unió
2007-2013 közötti tervezési időszakára vonatkozó Nemzeti
Fejlesztési Terv regionális, kistérségi és települési vonatkozásainak
kidolgozása. Fentiek keretében jelentős Uniós és nemzeti
pénzösszegek válnak községünk számára is elérhetővé fejlesztési,
felzárkóztatási célokra.
Az Egyesület Elnöksége tehát úgy döntött, hogy lezárja
az első megalakulással, beindulással eltelt időszakot. Intenzíven
bekapcsolódunk a község fejlesztési céljainak megvalósításába és a
közeljövőben látható, érzékelhető eredményeket kívánunk
felmutatni.
Rendszeresen – terveink szerint – félévente Hírlevél
formájában fogjuk tájékoztatni jelenlegi és leendő tagjainkat és
minden érdeklődőt munkánkról, terveinkről.
Reméljük, hogy kezdeményezésünk és munkálkodásunk
kedvező fogadtatásra talál és a helyben lakók is az eddiginél
nagyobb arányban kapcsolódnak be Egyesületünk munkájába.
Ez irányú várakozással és nagy szeretettel köszöntök minden
Kedves Olvasót az Egyesület Elnöksége nevében.
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Endrédi János

RÉPCESZEMERÉÉRT EGYESÜLET
2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA
Az Egyesület 2004. évi munkáját a 2004.
február 14-én és 2004. augusztus 7-én megtartott
Elnökségi ülés és Közgyűlésen elhatározottak alapján
végezte.
2004. február 14-i üléseken az Ügyészségi
óvás figyelembe vételével véglegesítettük az
Egyesület alapszabályát. Meghatároztuk a működés
adminisztratív
feltételeit
–
adószám,
bankszámlaszám, pénztárkönyv, tagnyilvántartás,
határozatok
könyve,
bélyegzők
készítése.
Meghatároztuk a tisztújító közgyűlés időpontját,
megválasztottuk a 3 fős jelölőbizottságot, és
elfogadtuk a tisztújító közgyűlés forgatókönyvét.
A két közgyűlés között a fenti feladatok
végrehajtásán túl folytattuk a szervezet építését, új
tagok beszervezését, és folyamatosan tartottuk a
kapcsolatot a tagság jelentős részével. A rendezési
terv és a falunap előkészítésében közreműködtünk.

A 2004. augusztus 7-én megtartott Elnökségi
és Tisztújító Közgyűlésen az ideiglenes vezetés
helyett végleges Elnökséget és Felügyelő Bizottságot
választottunk.
Határozatot hoztunk, hogy a ravatalozó
harangjához az Egyesület 30.000,- Ft-al hozzájárul.
Ugyancsak elhatároztuk, hogy év végéig
minden tagunkhoz eljuttatjuk az Alapszabály egy
példányát és tagsági státuszáról (tagdíjfizetési
helyzet) is tájékoztatást adunk.
Fenti feladatokat év végéig maradéktalanul
végrehajtottuk, az évet lezártuk, és előkészítettük a
beszámolókat.
Répceszemere, 2005. április 23.
ENDRÉDI JÁNOS elnök

AZ EGYESÜLET
2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Adatok ezer forintban
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I. BEVÉTELEK
NYITÓ PÉNZKÉSZLET
TAGDÍJ
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
EGYÉB

0
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0
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BEVÉTEL ÖSSZESEN

472
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II. KIADÁSOK
HELYISÉGBÉRLET
PAPÍR, IRÓSZER
POSTAKÖLSÉG
RENDEZVÉNYEK KÖLTSÉGE
EGYÉB KÖLTSÉGEK
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET
KIADÁS ÖSSZESEN

120
29
25
4
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RÉPCESZEMERÉÉRT EGYESÜLET 2005. ÉVI MUNKATERVE
1. Részt veszünk a község rendezési tervének kimunkálásában, valamint a 2007-2013 közötti NFT helyi
célkitűzéseinek meghatározásában. Felelős: Endrédi János elnök. Határidő: folyamatos.
2. Tovább kell folytatni a szervezet fejlesztését, különös tekintettel a helyben lakók létszámának növelésére. Felelős:
Radics László titkár. Határidő: folyamatos
3. Falunap előkészítésében és lebonyolításában közreműködés. Felelős: Kovács András elnökségi tag. Határidő:
2005. augusztus 7.
4. A munka és kapcsolattartás javítása és ütemesebbé tétele érdekében évente kétszer Hírlevélben kell összefoglalni
az Egyesület tevékenységére, terveire, feladataira vonatkozó legfontosabb témákat.
Felelős: Endrédi János Elnök, Radics László titkár, Kovács András elnökségi tag. Határidő: folyamatos félévente
5. Az 1848-49-es Szabadságharc során elesett répceszemerei lakos Sághy Lajos hadnagy emlékére emléktábla
készítése és felavatása. Felelős: Radics László titkár, Kovács András elnökségi tag. Határidő: 2006. március 15.
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Fentieken kívül feladatunkat képezi az Elnökség és a Közgyűlés által hozott határozatok folyamatos elvégzése és ellenőrzése.
Továbbá rendszeresen támogató jelleggel tartjuk a kapcsolatot a közelmúltban megalakult RÉPCESZEMEREI IDŐSBARÁT
EGYESÜLET-tel és a RÉPCESZEMEREI VIRGONCOK IFJUSÁGÉRT EGYESÜLET-tel.

Bemutatkozik
a
RÉPCESZEMEREI VIRGONCOK IFJÚSÁGÉRT EGYESÜLET
Egyesületünk célja a község fiatalkorú
lakosságának összefogása és támogatása, valamint
szabadidős,
kulturális
és
sportprogramok
szervezése, kreatív termékek készítése a
korosztályuknak megfelelő szinten. A gyermekek
révén szeretnénk a falu lakosságát közelebb hozni
egymáshoz. Nemcsak megpróbáljuk a fiatalokat a
környezetük
megbecsülésére,
megóvására
ösztönözni, de tájékoztató jellegű előadásokat is
tervezünk számukra. A világot az internet
segítségével is szeretnénk közelebb hozni a
mindennapjaikhoz.
Eddig
megvalósult
programjaink: Szemét szedés a falu területén,
újságpapírgyűjtés, asztalitenisz verseny, vas- és

fém hulladék gyűjtése, két bál, amit az
Idősbarátok Egyesületével közösen szerveztünk.
A vakáció fesztiválbálját is egyesületünk rendezte.
Szépen sikerült anyák napi műsorunk is, melyet az
iskolával és az óvodával közösen tartottunk a
kultúrházban. A gyermekek készítette tárgyakat
értékesítettük, ezzel is növeltük az egyesület
tőkéjét.
Terveinket mindenkor az ifjúság és a
gyermekek véleményének figyelembevételével
törekszünk megvalósítani. Célkitűzéseink közt
fontos helyen szerepel a fiatalok és az idősebb
korosztály viszonyának javítása.
TAMÁSI ISTVÁNNÉ

Bemutatkozik
a
RÉPCESZEMEREI IDŐSBARÁT EGYESÜLET
2004. november 27-én alakult meg 27 taggal a
Répceszemerei Idősbarát Egyesület. Célunk az
volt, hogy a faluban élő időseket és idősbarátokat
egy olyan közösségbe hozzuk össze, ahol
mindenki jól érzi magát.
Szeretet – megértés - összetartozás szellemében
működünk. Havonta egy alkalommal találkozunk.
Megtartjuk az aktuális névnapokat, ahol jó
hangulatban köszöntjük társainkat.
Egy-egy összejövetelünkre vendéget is hívunk.
Előadást tartott nekünk dr. Varga Géza orvos és
Kovács András hittanár is.
Már két alkalommal voltunk színházi előadáson a
soproni Petőfi Színházban. Ausztriában egy
képkiállítást tekintettünk meg. A faluban

locsolóbált rendeztünk, ahol a fiatalokkal együtt jó
hangulatban töltöttük el az esténket. Nagyon jó
kapcsolatot alakítottunk ki az ifjabb generációval.
Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a
„Virgoncok” Egyesület májusi összejövetelén is
részt vettünk és az évzáró tábortűznél mi is
sütögettük szalonnánkat.
Próbálunk lépést tartani a fiatalabb generációval.
A szentgotthárdi Nyugdíjas Klubbal felvettük a
kapcsolatot és reméljük jó barátság alakul ki a két
egyesület között. Terveink szerint augusztusban
látjuk vendégül őket. Továbbá terveink között
szerepel egy Borgáta – Celldömölk-i kirándulás,
illetve
a
falunapi
rendezvény
sikeres
lebonyolításában való részvétel.
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BALOGH ANTALNÉ vezető
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Civilek a pályán!

MARGÓ
Minden kezdet nehéz, ugyanakkor
meg van a szépsége is.
Reményteljes, mert magában
hordja a jövőt.
Újságot, lapot – még ha az csak
egy hírlevélnyi is – az indít, aki
bízik a folytatásban. Reményeink
szerint félévente egyre
színvonalasabb Hírlevelünket

Színre léptek és helyet, feladatokat akarnak a civilek. Örvendetes, hogy
a két régi, klasszikus egyesület mellett a közelmúltban három új alakult
a falunkban. Jelzi ez számomra, hogy az emberek bíznak a jövőben,
érdekli Őket a falu élete, jövője. Bele akarnak szólni a falu életébe,
segíteni, támogatni kívánják az önkormányzat munkáját. A maguk
sajátos módján és a lehetőségük keretein belül rendezvényeket
szerveznek és bonyolítanak le. Úgy gondolom, hogy egyértelműen jelzi
azt a gondolkodásmódot, hogy miénk a falunk, magunknak építjük,
szépítjük. És a legfontosabb az, hogy a falu olyan és annyit ér,
amilyenek a lakói, és amit Ők cselekszenek. Gratulálok, és köszönetet
mondok a szervezőknek és mindazoknak, akik részt vesznek ebben a
szép munkában.

veheti kézbe az Olvasó.

RADICS LÁSZLÓ
Polgármester

Első számunkkal (hely)történelmet
is írunk, hiszen településünknek ez
idáig semmiféle - rendszeres - sajtó
orgánuma nem volt.
Újságunk a RÉPCESZEMERÉÉRT
EGYESÜLET kiadásában, annak
saját lapjaként jelenik meg.
Elsősorban a tagság tájékoztatója,
de a későbbiekben lehetőséget
kívánunk adni a községünkben
működő szervezetek
tevékenységének és a
lakóközösségünk életét
meghatározó események
bemutatásának is.

E-ON (ÉDÁSZ): (06)96/596-407
GÁZSZIVÁRGÁS, ÜZEMZAVAR BEJELENTÉSE: (06)80/440-941
IDŐSEK OTTHONA: 99/388-805
ISKOLA-ÓVODA: 99/388-804
MENTŐK: 104
ÖNKORMÁNYZAT: 99/388-802
ORVOSI RENDELŐ – IVÁN: 99/542-017
ORVOSI ÜGYELET (munkanap 15,30 órától másnap reggel 7,30 óráig, hétvégén és
munkaszüneti napokon reggel 7,30 órától másnap reggel 7,30 óráig) (06)96/241-163
RENDŐRSÉG: 107
SO-HORP COOP RT. 99/388-810
TŰZOLTÓK: 105
VÍZMŰ, LÖVŐ: 99/533-600

k.a.

A RÉPCESZEMERÉÉRT EGYESÜLET 2005. AUGUSZTUS 6-ÁN TARTJA KÖVETKEZŐ KÖZGYŰLÉSÉT,
AMELYEN KIOSZTÁSRA KERÜLNEK A TAGSÁGI IGAZOLVÁNYOK. LEHETŐSÉG LESZ ÚJ TAGOK
FELVÉTELÉRE ÉS A TAGDÍJAK RENDEZÉSÉRE.
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