RÉPCESZEMEREI

Hírlevél
VI. évfolyam, 1 szám

2010. Május

SZEMEREY CSALÁDI TALÁLKOZÓ
A
Répceszemeréért
Egyesület
hagyományőrző tevékenységei között
szerepel a falu múltjának ápolása.
Ennek a gondolatnak a jegyében
szervezi
meg
Egyesületünk

Répceszemere névadó családja „Zemere,

A találkozó megszervezésében döntő
szerepet vállalt Szemerey Zoltán, aki a
család
tagjainak
elérhetőségét
összegyűjtötte, és a kapcsolatot
biztosította.
A
tervezett
program
szerint
tájékoztatót
tartunk
községünk

múltjáról, jelenéről és jövőképéről. Ezt
követően
a
Szemerey-családfa
ismertetése kerül sorra. Az előadások
és a családi adategyeztetések után a
vendégek megtekintik a falut.

Szemere,

Szemerei,

Szemerey”

leszármazottainak találkozóját 2010.
Június
12-én
szombaton
a
Kultúrházban.

RADICS LÁSZLÓ TITKÁR
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KÖZHASZNUSÁGI JELENTÉS
A 2009. ÉVRŐL









Tárgyévben központi költségvetési
szervektől,
elkülönített
állami
pénzalapoktól támogatást egyesületünk
nem kapott.
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.
Megszerveztük és lebonyolítottuk a
községünkből
elszármazottak
találkozóját a falunap keretében.









Eredményes pályázatot bonyolítottunk
le a „RÉPCESZEMERE PORTÁI
ELŐTTI TERÜLET SZÉPÍTÉSÉRE”
címmel, melyet összesen 62.275,- Ft-al
díjaztunk.
Lengőtekét vásároltunk a Kultúrház
elé.
Támogattuk a Répceszemerei Római
Katolikus Templomért Alapítványt,
részt
veszünk
a
kuratórium
munkájában.
Két alkalommal Hírlevelet jelentettünk
meg.
A módosított alapszabályunkat minden
tagunknak eljuttattuk.

RADICS LÁSZLÓ titkár, ENDRÉDI JÁNOS elnök

Önkormányzati tájékoztató
Elkészült az idei költségvetésünk, mely
82,5 millió forint. Ebből a képviselőtestület
fejlesztési tervei erre az évre a következők:




Ismételten beadjuk a pályázatot a
szennyvíztisztításra.
Az Idősek Otthona vizesblokk
felújítására pályázatot adtunk be.
Jelenleg elbírálás alatt áll.
A csapadékvíz elvezetés tervét
elkészíttetjük, és a lehetőségekhez






mérten elkezdjük a vízlevezető
árkok kitisztítását.
Új építési telkek kialakítását
kezdjük meg a 020/4-es területből.
Padokat,
hulladékgyűjtőket
vásároltunk, és a falu különböző
pontjain helyeztük el ezeket.
Urnaelhelyezés
lehetőségét
tervezünk
kialakítani
a
temetőkertben.
Folytatjuk az utak, utcák felújítását.
RADICS LÁSZLÓ polgármester
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RÉPCESZEMERÉÉRT EGYESÜLET
2009. ÉVI
PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA
Tény

Terv
Megnevezés
Működési támogatás helyi
önkormányzattól
Pályázati úton elnyert
támogatás NCA

RÉPCESZEMERÉÉRT EGYESÜLET
2010. ÉVI
PÉNZÜGYI TERVE

eFt

eFt

170

120

150

99

Tagdíjból származó bevétel

150

106

Egyéb bevétel 1%

200

Egyéb bevétel kamat

50

Egyéb bevétel (Adomány,

39
77

Terv
Megnevezés
Működési támogatás helyi önkormányzattól
Pályázati úton elnyert támogatás NCA
Tagdíjból származó bevétel
Egyéb bevétel 1%
Egyéb bevétel kamat
Egyéb bevétel (Adomány)

Tárgyévi bevétel össz

720

441

Tárgyévi bevétel össz
Nyitó pénzkészlet

Nyitó pénzkészlet

974

974

Bevétel összesen

Bevétel összesen

1 694 1 415

Megnevezés

eFt

100 eFt alatti eszk
Bankköltségek
Bérleti díjak (iroda, klub)

eFt

100

15

12

10

120

120

Hírdetés

20

Tagdíj (LEADER)

10

Nyomtatvány, irodaszer

20

1

Pályázat saját

60

62

Posta, tel.komm.ktg

70

13

Rendezvények költsége

20

15

Sport, kultúr

75

Szakkönyv, előfizetés
További szolg. (Hírlevél,
tagkártya)

200

148

Utazás, kiküldetés

100

77

Tárgyévi kiadás össz

809

Tartalék (Zárókészlet)

885

Kiadás összesen
Tárgyévi eredmény

2

Megnevezés
100 eFt alatti eszk
100 eFt feletti eszk
Bankköltségek
Bérleti díjak (iroda, klub)
Tagdíj (LEADER)
Nyomtatvány, irodaszer
Pályázat saját
Posta, tel.komm.ktg
Rendezvények költsége
Sport, kultúr
Szakkönyv, előfizetés
További szolg. (Hírlevél, tagkártya)
Utazás, kiküldetés

eFt
170
100
150
100
30
100
650
954
1 604
eFt
100
150
12
120
20
20
60
100
100
75
2
150
100

461

Tárgyévi kiadás össz
Tartalék (Zárókészlet)

1 009
595

954

Kiadás összesen

1 604

1 694 1 415

Tervezett tárgyévi eredmény

-20

Tűzoltók Ünnepe
Önkéntes tűzoltóink idén is megülték védőszentjük,
Szent Flórián napját. Április 25-én részt vettek a
vasárnapi szentmisén.
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RÉPCESZEMERÉÉRT EGYESÜLET
2010. ÉVI MUNKATERVE
1. Szakmailag támogatjuk a település és az
Önkormányzat fejlesztéseit, segítünk a
jövőkép
és
a
konkrét
projektek
kidolgozásában.
Felelős:
Endrédi
János
Elnök
Határidő: folyamatos
2. Tovább folytatjuk a szervezet fejlesztését,
különös tekintettel a helyben lakók
létszámarán yának
növelésére .
Felelős: Radics László titkár, Beleznay Julianna FB. tag
Határidő: folyamatos
3. Falunap előkészítésében, szervezésében és
lebonyolításában
közreműködünk.
Felelős: Horváth Miklós elnökségi tag
Határidő: 2010. augusztus 1.
4. Évente kétszer Hírlevélben összefoglaljuk az
Egyesület, társegyesületek és intézmények
tevékenységére,
terveire,
feladataira
vonatkozó
legfontosabb
témákat.
Felelős: Endrédi János elnök, Radics László
titkár, dr. Kovács András elnökségi tag
Határidő: folyamatos félévente
5. Fa és virágültetési akciót hirdetünk, melyet
anyagilag
támogatunk,
a
lakókörn yezet szebbé -, kultúrálta bbá
tételéért.
Felelős: Radics László titkár, Körmendy János főépítész
Határidő: 2010. augusztus 2.

6. Elnökségi üléseket, Felügyelő Bizottsági
üléseket
és
Közgyűlést
tartunk.
Felelős:
Endrédi
János
Elnök
Határidő: folyamatos
7. Vállaljuk a közreműködést a szervezési
feladatokban az Oktatási Központ és a hozzá
kapcsolódó szálláshelyek kialakításában és
működtetésében.
Felelős: Endrédi János Elnök, Radics László
titkár
Határidő: folyamatos
8. A falu névadó családjának, a SZEMERE
család
leszármazottjainak
találkozóját
megszervezzük.
Felelős:
Radics
László
titkár
Határidő:
2010.
június
19.
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 EGYESÜLETtel és a RÉPCESZEMEREI VIRGONCOK
IFJUSÁGÉRT EGYESÜLET-tel.

ENDRÉDI JÁNOS elnök
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁLYÁZATI ADATLAP
Pályázok a RÉPCESZEMERÉÉRT EGYESÜLET által kiírt faluszépítő pályázatra
Név: …………………………………………………………
Cím: Répceszemere, …………….………………. Utca, ……. Házszám.
Vállalom, hogy a pályázaton elnyert növényeket a házam előtt elültetem és gondozom.
Répceszemere, 2010. augusztus 1.
……………………………….
aláírás
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„Mi dolgunk a világban
Hogy valahol otthon legyünk benne!“
Tamási Áron.

A RÉPCESZEMERÉÉRT EGYESÜLET
pályázatot hirdet:
RÉPCESZEMERE
PORTÁI ELŐTTI TERÜLET SZÉPÍTÉSÉRE
A Répceszemeréért Egyesület és Répceszemere Önkormányzata indíttatva attól, hogy falunk minél szebb,
élhetőbb, magunknak számára örömet, önbecsülést és büszkeséget, mások részéről az elismerést, tetszést
kiváltó „helyünk legyen a világban”, elhatározta, hogy a falu egyre szebbé tétele érdekében pályázatot
hirdet.
A pályázat tárgya a porták kerítése és az előttük futó út közötti terület szépítése – természetesen a
közútkezelés és árkolás feladatai nélkül. A feladat tehát, hogy a gyalogjárda szabadon hagyása mellett
mindenki tegye rendezetté, virágossá, „mosolygóssá” a portája előtti területet.
Az ültetésnél a fő szempontok:
- hogy lehetőleg a terület méretének megfelelő legyen a zöldítés, tehát kisebb területre fű és virág,
nagyobbra esetleg bokor kerüljön,
- hogy a használt virágok, bokrok az év nagy részében mutassanak vidám arculatot,
- hogy a hagyományos – nagyszüleink és szüleink által szeretett és ültetett – őshonos virágok és
bokrok jelenjenek meg újra a házaink előtt,
- hogy az elkészített terület jól és folyamatosan karbantartható legyen a gazda által.
Pályázati keretösszeg: 60.000,- Ft beváltható növényutalvány
A pályázaton minden porta gazdája indulhat. Kérjük, hogy indulási szándékát jelentse be az önkormányzati
hivatalban, – amit előre is köszönünk, – hogy a bírálók dolgát megkönnyítse.
Pályázati határidő: 2010. augusztus 1. 11.00 óra
Eredményhirdetés: 2010. augusztus 7. Falunap Ünnepi Falugyűlés
Mellékelve
küldjük
a
pályázat
benyújtásához
szükséges
adatlapot
Ha a pályázattal kapcsolatban további kérdései merülnének fel, kérjük Önt, hogy forduljon hozzánk
bizalommal: (388-802, 30/9365-992).
A pályázat kiírásával egy 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, jó szándékkal és odafigyeléssel válaszolunk.
Répceszemere, 2010. március 26.

Endrédi János sk.
elnök

Körmendy János sk.
főépítész

Radics László sk.
polgármester
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MARGÓ
Még a tavalyi falunapi
Egyesületi ülésen kértük a
kedves tagokat, de
minden falubelit és
elszármazottat, hogy
Répceszemerével
kapcsolatos kedves
történeteit,
visszaemlékezéseit ossza
meg velünk. Írásban
postai úton vagy e-mail-en
küldje el nekünk.
Hírlevelünkben szívesen
közzétennénk ezekből az
írásokból. A nem titkolt
célunk, szeretnénk később
egy könyvet megjelentetni
„Az én Szemerém”
címmel. Ugyancsak e
célból várjuk a régi fotókat
is, melyeket digitalizálás
után természetesen

- Az Idősbarát Egyesület tájékoztatója –
Röviden szeretnék beszámolni az elmúlt félév munkájáról. Ismételten az
elfogadott éves terv szerint működik Egyesületünk. A havi összejöveteleink
igazi kikapcsolódást jelentenek tagjaink számára. Programjainkat úgy
állítottuk össze, hogy abban mindenki kedvét lelhesse.
Az őszi időszakban részt vettünk a beledi Énekkari Fesztiválon, mely egy
vetélkedővel volt egybekötve, témája: környezetünk építészeti emlékei, egyéb
tudnivalók a környék látnivalóiról és népi hagyományairól. Érdekes
tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak.
Elő-szilvesztert tartottunk a klub-helyiségünkben, ahol a megjelent tagok
kellemes környezetben, jó hangulatban búcsúztatták az Ó-évet.
Januárban megtartottuk az év – értékelő beszámolónkat, valamint ismertettük
a 2010-es év programját. Az elhangzottakat a közgyűlés egyhangúlag
elfogadta. Terveink között szerepel többek között játékos vetélkedő,
diavetítéses úti beszámoló, az énekkar megalakulásának öt éves évfordulójáról
megemlékezés, kirándulás, a répcelaki Nyugdíjas klub tagjaival találkozó és
még lehetne sorolni.
Március 15-én a helyi
Önkormányzattal
közösen
emlékeztünk
meg
az
1848-as
forradalom
és
szabadságharc 162-dik
évfordulójáról
és
helyeztünk el koszorút
Sághy Lajos hadnagy
emléktáblájánál. Húsvét
hétfőn jó hangulatú
locsolóbált szerveztünk,
mely
kellemes
kikapcsolódást nyújtott. Április 6-án, Beleden voltunk a Nyugdíjasok
Olimpiáján. Nagy lelkesedéssel teljesítettük a feladatokat: volt nevetés,
hangos bíztatás. Kellemes élményekkel tértünk haza. Most pedig készülünk a
kapuvári tekeversenyre két csapattal, valamint a fertőszentmiklósi Kulturális
Fesztiválra.
Egyesületünk továbbra is nyitott, szeretettel várjuk rendezvényeinkre a község
lakóit, valamint az új tagok jelentkezését is. Itt szeretném megköszönni
tagjaink és kívülállók fáradozását, akik munkájukkal és anyagi hozzájárulással
segítik munkánkat, rendezvényeink színvonalas lebonyolítását.
Minden kedves olvasónknak további jó erőt és egészséget kívánok
Egyesületünk nevében:

visszaküldünk a
BELEZNAY JULIANNA
titkár

tulajdonosoknak.
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