RÉPCESZEMEREI

Hírlevél
III. évfolyam, 1 szám

2007. Május

125 éves Répceszemere Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
1882 április 21-én Répceszemere mezőváros
számos lakosa elhatározta, hogy megalakítanak
egy
Egyletet,
melynek
feladata
a
községben
és
annak
környékén
keletkező
tüzek
eloltása
lesz.
Térjünk vissza egy kicsit
az évszámhoz: ezernyolcszáznyolcvankettő. A mai
Répceszemerén élő emberek közül sokan talán nem
is tudják, mi történt
akkor. Az elmúlt években
érettségizett fiatalok nagy valószínűség szerint
Arany János halálának, vagy Kodály Zoltán
születésének dátumát említenék. Az 1867-es
kiegyezés után, amely
visszaadta
hazánknak
belső
függetlenségét,
létrejött
az
OsztrákMagyar Monarchia. Ez a
jelentős
esemény az
ország
gazdaságának
fejlődésére
is
nagy
hatással volt. Ebben az
időbe alakult meg a mai
Tűzoltó Egyesület jogelődje: a Répceszemerei
Önkénytes
Tűzoltó
Egylet. A történelem ezen
éveiben minden héten
előfordult legalább egy tűzeset, tehát nem volt
véletlen az Egylet létrehozása. Sajnos a
megalakulásról sokat nem tudunk, a Soproni

Levéltárból

Alapszabályt sikerült
megszerezni, ami azonban sok érdekességet
elmond
az
Egylet
komoly elképzeléseiről.
„Répceszemere
mezőváros
önkényt
vállalkozó
lakosaiból
tüzoltó egylet alakult,
Répceszemere
székhellyel.
Célja:
előforduló tüzesetekben
az oltás, személy-és
vagyon
biztonság
érdekében
szervezett
segélylyel közreműködni. Tagja lehet az egyletnek
minden fedhetetlen erkölcsü honpolgár, ki
életének 20-ik évét már betöltötte. A működő
tagok két osztályba
soroztatnak
u.m:
tüzoltók és tüzörök
osztályába.”
A felszerelésről nem
tesz említést, ezért csak
feltételezni lehet, hogy a
tűzesetekhez való kivonulások
alkalmával
lajtoskocsival és pár
méter tömlővel rendelkeztek. A mai Önkéntes
Tűzoltó
Egyesület
tagjainak feladata a
hagyományok megőrzése és továbbvitele. Ez egy ilyen nagy múltra
visszatekintő egyesületnél komoly feladat.
Tompos Bálint
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Az alábbiakban megismételjük a karácsonyi számban megjelent pályázati felhívásunkat.
Mi dolgunk a világban? Hogy valahol otthon legyünk
benne!
Tamási Áron.
Pályázat kiírás
RÉPCESZEMERE
UTCAI KERÍTÉSEIRE, KIS- ÉS NAGYKAPUIRA
A Répceszemeréért Egyesület és Répceszemere Önkormányzata azért, hogy falunk minél szebb, élhetőbb, magunk
számára örömet, önbecsülést és büszkeséget, mások részéről az elismerést, tetszést kiváltó „helyünk legyen a
világban”, elhatározta, hogy a falu egyre szebbé tétele érdekében, az előző évihez hasonlóan, pályázatot hirdet. Ezt a
pályázatot – amíg bírja – évről évre megismétli, mindaddig, mikor már minden porta olyan szép lesz, hogy a
pályáztatás szükségtelen lesz, mert felesleges versenyt jelentene csak.
A pályázat tárgya 2007-ben a porták utcai kerítése, kapuja és kiskapuja (ajtaja) lesz. A feladat tehát, hogy a mindenki
tegye – tehetsége szerint – a házához és községünkhöz méltóvá az utcai kerítését, kis- és nagykapuját.
A pályázat szempontjai, amit a bírálatnál figyelembe veszünk,
- hogy a kerítés egésze illeszkedjen falunk jellegzetes karakteréhez, ne hivalkodó, hanem illeszkedő legyen
(amit a faluról készült érték vizsgálat tartalmaz),
- hogy a kerítés, kis- és nagykapuja illeszkedjen a házhoz stílusában, jellegében, (egy kultúrkörből
származzanak, úgy is mondhatnám, hogy legyenek „egylelkűek”),
- hogy a kerítés és a kapuk legyenek rendben tartva, ne lógjon a sarkuk, pótolják a kiesett lécet, nyírják, ha
sövény, legyen lemázolva, festve, ami úgy való, stb.,
A pályázat határideje Répceszemere Falunapja, amikor a bírálók végigjárnak a falun, s eldöntik, hogy ki felelt meg
legjobban a kiírás kívánalmainak.
A megfelelők jutalma a falunapi ünnepség keretében átadott, „2007 legszebb kerítése és kapuja” tábla, s a vele járó
pénz jutalom. A pályázat díjazására 60.000,- Ft áll rendelkezésre.
A pályázaton minden porta gazdája indulhat. Kérjük, hogy indulási szándékát jelentse be az önkormányzati
hivatalban, – amit előre is köszönünk, – hogy a bírálók dolgát megkönnyítse.
A pályázat kiírásával a folyamatot szeretnénk folytatni, ami az elkövetkező évek során kitér a településünket egyre
szebbé tenni tudás minden egyszerű területére, ami nem pénz, hanem akarat, jószándék és odafigyelés kérdése, amire
mi is ezzel a szeretettel, jószándékkal és odafigyeléssel válaszolunk.
Répceszemere, 2007. május 5.
Endrédy János
elnök

Radics László
titkár

Körmendy János
főépítész
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Répceszemeréért Egyesület
KÖZHASZNUSÁGI JELENTÉS
A 2006. ÉVRŐL











Tárgyévben központi költségvetési szervektől, elkülönített állami pénzalapoktól támogatást egyesületünk nem
kapott.
Répceszemere Önkormányzatától 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint, egyszeri támogatást kaptunk melyet
sporttámogatásra fordítottunk.
Egyesületünk sem vezető tisztségviselőinek, sem tagjainak nem adott pénzügyi támogatást, sem egyéb juttatást.
Egyesületünk az alapszabályának megfelelően tevékenykedett ez évben is.
Az alapszabálynak megfelelően megtartotta közgyűlését, elnökségi és felügyelő bizottsági értekezleteit.
Rendszeres kapcsolatot tartottunk az Idősbarát, az Önkéntes Tűzoltó és az Ifjúságért egyesületekkel.
Felmértük községünk megóvásra érdemes épületeit, objektumait.
Elkészíttettük és felavattuk községünk 1948-49-es szabadságharcban elesett Sághy Lajos hadnagy
emléktábláját Hősi Emlékoszlopon.
Megszerveztük és lebonyolítottuk a községünkből elszármazottak találkozóját a falunap keretében.
Eredményes pályázatot bonyolítottunk le a „Legszebb virágos porta előtere” címmel, melyet összesen
60.000,- Ft-al díjaztunk.
Répceszemere, 2006. január 20.
______________________
Endrédi János elnök

______________________
Radics László titkár

RÉPCESZEMERÉÉRT EGYESÜLET
2006. ÉVI PÉNZÜGYI
BESZÁMOLÓJA

RÉPCESZEMERÉÉRT EGYESÜLET
2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

I. Bevételek
Megnevezés
Nyitó pénzkészlet
Önkormányzati támogatás
SZJA 1%
NCA támogatás
Kamat
Tagdíj
Egyéb támogatás
Bevétel összesen

eFt
Terv
651
120
0
190
0
150
0
1111

eFt
Tény
651
50
93
172
29
121
352
1468

I. Bevételek
Megnevezés
Nyitó pénzkészlet
Önkormányzati támogatás
SZJA 1%
NCA támogatás
Kamat
Tagdíj
Egyéb támogatás
Bevétel összesen

eFt
Terv
882
150
50
250
100
100
50
1682

II. Kiadások
Megnevezés
Helyiségbérlet
Személyi kiadások
Számító és irodagép beszerzés
Papír, írószer
Postaköltség
Telefon költség
Szállás és útiköltség
Rendezvények költsége
Egyéb költségek (újság, nyomda,
bank, továbbképzés, stb.)
Pályázati díj
Tartalék (Zárókészlet)
Kiadás összesen

eFt
Terv
120
30
200
30
50
0
50
60

eFt
Tény
120
0
0
1
24
0
39
45

eFt
Terv
120
30
300
5
35
110
60
60

300
0
271
1111

240
117
882
1468

II. Kiadások
Megnevezés
Helyiségbérlet
Személyi kiadások
Számító és irodagép beszerzés
Papír, írószer
Postaköltség
Hírlevél
Szállás és útiköltség
Rendezvények költsége
Egyéb költségek (újság, nyomda, bank,
továbbképzés, stb.)
Pályázati költség
Tartalék (Zárókészlet)
Sport, Kulúr
Kiadás összesen:
Répceszemere, 2007. január 19.
Endrédi János elnök

Répceszemere, 2007. január 19.
Endrédi János elnök
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100
60
592
150
1682

RÉPCESZEMERÉÉRT EGYESÜLET
2007. ÉVI MUNKATERVE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Szakmailag támogatjuk az Önkormányzat fejlesztéseit, segítünk konkrét projektek kidolgozásában.
Felelős: Endrédi János Elnök
Határidő: folyamatos
Tovább folytatjuk a szervezet fejlesztését, különös tekintettel a helyben lakók létszámának
növelésére.
Felelős: Radics László titkár
Határidő: folyamatos
Falunap előkészítésében és lebonyolításában közreműködünk.
Felelős: Kovács András elnökségi tag
Határidő: 2007.augusztus 4.
Évente kétszer Hírlevélben összefoglaljuk az Egyesület tevékenységére, terveire, feladataira
vonatkozó legfontosabb témákat.
Felelős: Endrédi János Elnök, Radics László titkár, Kovács András elnökségi tag
Határidő: folyamatos félévente
Az 1848-49-es Szabadságharc során elesett répceszemerei lakosok emlékeinek további kutatása, és
megörökítése.
Felelős: Radics László titkár, Kovács András elnökségi tag
Határidő: 2007. december 15.
Versenyt hirdetünk a lakókörnyezet szebbé-, kultúráltabbá tételéért.
Felelős: Radics László titkár, Körmendy János főépítész
Határidő: 2007. május 15.
Eredmény hirdetés: 2006.augusztus 4. Falunap
Négy alkalommal elnökségi ülést és egy alkalommal közgyűlést tartunk. Felelős: Endrédi János
Elnök
Határidő: folyamatos

Fentieken kívül feladatunkat képezi az Elnökség és a Közgyűlés által hozott határozatok folyamatos
elvégzése és ellenőrzése.
Továbbá rendszeresen támogató jelleggel tartjuk a kapcsolatot a RÉPCESZEMERE KÖZSÉG ÖNKÉNTES
TŰZOLTÓ EGYESÜLET-tel, RÉPCESZEMEREI IDŐSBARÁT EGYESÜLET-tel és a
RÉPCESZEMEREI VIRGONCOK IFJUSÁGÉRT EGYESÜLET-tel.
Répceszemere, 2007. január 21.
……………………
Endrédi János elnök

Idősbarát Egyesület
Az elmúlt időszakban Egyesületünk több sikeres rendezvény megszervezésén van túl.
Kiemelkedik ezek közül az Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel közösen szervezett farsangi
bál. Számos rendezvényre is meghívást kaptunk, áprilisban Kisfaludon szerepeltünk egy
néprajzi vetélkedőn míg május elején Beledbe voltunk honismereti vetélkedőn. Mindkét
megmérettetésen az első háromba végeztünk, ezzel is jó hírét keltve Répceszemerének.
Az elkövetkező hónapokban színházlátogatás van a programok közt, és persze a
rendszeres minden hónap első hétfőjén megtartásra kerülő klubdélutánok. Az NCA
pályázaton sikerült nyernie az Egyesületnek, ezzel jelentős mértékben csökkennek a
működési kiadások.
Minden egyes klubtagunknak sok szerencsét és jó egészséget kívánunk!
IMPRESSZUM: Kiadja a RÉPCESZEMERÉÉRT EGYESÜLET – Felelős kiadó: Endrédi János elnök –
Szerkesztő: Tompos Bálint - Szerkesztőbizottság: Endrédi János, Kovács András, Radics László - Szerkesztőség:
9375 Répceszemere, Fő utca 60. – Elérhetőségek: Tel/Fax: 99/388-802 – Mobil: 06-30/9365-992 - E-mail:
repceszemere@axelero.hu
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