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Mécs László
A királyfi három bánata
Amig ő van, vigan élném a világom,
nem hiányzik nekem semmi a világon,
három bánat teszi boldogtalanságom.

Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta,
hogy királyfi vagyok.

Az egyik bánatom: mért nem tudja látni
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi,
úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni?

A többiek láttak egy siró porontyot,
de anyám úgy rakta rám
a pólyarongyot,
mintha babusgatná a szép
napkorongot.

A másik bánatom: hogyha ő majd holtan
fekszik a föld alatt virággá foszoltan,
senki se tudja majd, hogy királyfi
voltam.

Maga adta nékem édessége teljét,
úgy ajándékozta anyasága tejét,
hogy egyszer földnek bennem
kedve teljék.

Hogyha minden csillag csupa gyémánt
volna,
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy
volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.

Isten tudja, honnan,
palástot keritett,
aranyos palástot
vállamra teritett,
fejem fölé égszin mosolygást deritett.

Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna
s ezer hála-malom csak zsoltárt
mormolna,
az én köszönetem igy is kevés volna.

Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat,
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat,
mint királyi ember királyi urának.

Hogyha a föld minden szinmézét
átadom,
az ő édességét meg nem hálálhatom,
ez az én bánatom, harmadik bánatom.

Amerre én jártam, kövek énekeltek,
mert az édesanyám izent a köveknek,
szive ment előttem előre követnek.
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KÖZHASZNUSÁGI JELENTÉS
A 2011. ÉVRŐL

 Tárgyévben központi költségvetési
szervektől,
elkülönített
állami
pénzalapoktól
egyesületünk
pályázaton
80 500,Ft,
az
önkormányzattól
170 000,Ft
támogatást kapott. Tagdíj bevételeink
meghaladták a tervezettet.
 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.
 Eredményes
foto
pályázatot
bonyolítottunk le LAKÓHELYEM
RÉPCESZEMERE címmel, melyet
összesen 100.000,- Ft-al díjaztunk.
 Támogattuk a Répceszemerei Római
Katolikus Templomért Alapítványt,
részt
veszünk
a
kuratórium
munkájában.
 Két alkalommal Hírlevelet jelentettünk
meg.

RADICS LÁSZLÓ titkár, ENDRÉDI JÁNOS elnök

Erzsike néni életének 99. évében hazatért Teremtőjéhez
Németh Jánosné Erőss Erzsébet tanítónőnk hamvait a Celldömölki Evangélikus Temetőben
április 12-én férje mellé helyezték el. Búcsúztatták gyermekei, unokái, dédunokái, rokonai,
tanítványai, ismerősei. Köszönjük, hogy sokunkat megtanított írni, olvasni, számolni és
viselkedni.

EMLÉKÉT SZERETETTEL MEGŐRIZZÜK!
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AZ ELMÚLT FÉLÉV ESEMÉNYEI
Megalakult
új
körjegyzőségünk
Újkér,
Egyházasfaluval közösen. Új körjegyzőnk Szele
Tamásné Erika.

*
Megnyertük a „Környezetfejlesztési akciók a
fenntartható településekért” című pályázatot. Az
intézményeinkben
esővízgyűjtő,
szelektív
hulladékgyűjtő lesz elhelyezve. A Vásártéren régi
magyar gyümölcsfajta fákat ültetünk, valamint a
Nagytó körüli területet rendezzük.
*

A Répcén bemutatták a tervezett törpe úszó vízi
erőmű megvalósítási tanulmánytervéhez készült 1
kW hasznos teljesítményt szolgáltató modell.

*
Beadtuk
a
„Szemléletformáló,
megújuló
energiaellátást
biztosító
infrastrukturális
fejlesztések támogatása a nonprofit szférában”
célterületre „Az Idősek Otthona is megújul” című
pályázatot. Olyan energiaellátási fejlesztést
valósítunk meg, ahol megújuló energiahordozó
felhasználásával biztosított lesz az áramellátás és
meleg víz előállítás, biológiai szennyvíztisztítás.



RÉPCESZEMERE REJTETT KINCSEI

A fotón megörökített részlet Répceszemerén található. Ha tudják hol, írják meg nekünk!
Címünk: Répceszemeréért Egyesület, 9375 Répceszemere, Fő utca 60. Email:
repceszemere@repceszemere.hu „Répceszemere rejtett kincsei”
A helyes megfejtők között ajándékot sorsolunk ki.
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„Mi dolgunk a világban? Hogy valahol
otthon legyünk benne! „
Tamási Áron.

A RÉPCESZEMERÉÉRT EGYESÜLET
és RÉPCESZEMERE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
pályázatot hirdet:
RÉPCESZEMERE ÉRTÉKEI
KÉPEKEN
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 értékeinek feltárása
érdekében pályázatot hirdet.
A pályázat tárgya a falu épített és természeti értékeinek megörökítése fényképeken. A fényképek
digitális formában és legalább 210x294 mm méretben papíron benyújtva készülhetnek. A képek
készülhetnek egész épületről, építményről érdekes, szép részletekről, természeti szépségekről stb. vagy
a készítő szíve szerint, csak Répceszemere legyen.
A fő válogatási szempontok:
- hogy lehetőleg kifejező legyen a kép, jellemeze az építményt, épületet, tájat, amelyet
bemutat, ábrázol.
- hogy a kép egyúttal utaljon az épület, építmény korára, jellegére, rendeltetésére, s az időre,
amely kiformálta.
- hogy a hagyományos – nagyszüleink és szüleink által épített és szeretett (Doxiadész: „A régi
házakat azért szeretjük, mert az idő alkotásai és nem csak az építészeké.”) – épületeket újra
megszerethessük e képek által.
- hogy a táj, tájrészlet utaljon arra, amit benne szeretünk,
- hogy az elkészített kép legyen szép, mint kép is, és ne csak az, amit ábrázol.
Pályázati keretösszeg: 100.000,- Ft tárgyjutalom
A zsűri által kiválasztott képeket a falunapon kiállítjuk.
A pályázaton minden helyben lakó indulhat. Kérjük, hogy indulási szándékát jelentse be az
önkormányzati hivatalban – amit előre is köszönünk –, hogy a bírálók dolgát megkönnyítse. Kérjük
egyúttal, járuljon hozzá, hogy az egyesület és az önkormányzat a készített képeit – természetesen
szerzői jogait tiszteletben tartva – kiadványaiban felhasználhassa.
Pályázati határidő: 2012. július 16. 11.00 óra
Eredményhirdetés: 2012. augusztus 4. Falunap Ünnepi Falugyűlés
Mellékelve küldjük a pályázat benyújtásához szükséges adatlapot
Ha a pályázattal kapcsolatban további kérdései merülnének fel, kérjük Önt, hogy forduljon hozzánk
bizalommal: személyesen az önkormányzati fogadó időben, vagy telefonon: 99/388-802, 30/9365-992
A pályázat kiírásával egy megkezdett értéktudatot növelő folyamatot szeretnénk folytatni, ami az
elkövetkező évek során kitér a településünket egyre szebbé tenni tudás minden egyszerű területére,
ami nem csak a pénz, hanem akarat, jó szándék, odafigyelés és főleg szeretet kérdése, amire mi is
ezzel a szeretettel, jó szándékkal és odafigyeléssel válaszolunk.
Répceszemere, 2012. március 26.
Endrédi János sk.
elnök

Körmendy János sk.
főépítész
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Radics László sk.
polgármester

RÉPCESZEMERÉÉRT EGYESÜLET
2011. ÉVI
PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA

Bevételek megnevezése
Működési támogatás helyi
önkormányzattól
Pályázati úton elnyert támogatás
NCA
Tagdíjból származó bevétel
Egyéb bevétel 1%
Egyéb bevétel kamat
Egyéb bevétel (Adomány)
Tárgyévi bevétel összesen
Nyitó pénzkészlet
Bevétel összesen
Kiadások megnevezése
100 eFt alatti eszközbeszerzés
Bankköltségek
Bérleti díjak (iroda, klub)
Egyéb anyagköltség
Tagdíj (LEADER)
Nyomtatvány, irodaszer
Pályázat saját
Posta, telefon
Rendezvények költsége
Szakkönyv, előfizetés
Szolgáltatás (Hírlevél, tagkártya)
Utazás, kiküldetés
Tárgyévi kiadás össz
Tartalék (Zárókészlet)
Kiadás összesen
Tárgyévi eredmény

Terv Tény
eFt eFt
170

170

100
150
100
30
100
650
944
1
594

81
171
99
40
68
629
951
1
580

Terv
eFt
100
20
120
150
10
20
200
100
100
2
150
150
1
122

Tény
eFt
99
14
120
5
10
0
0
12

RÉPCESZEMERÉÉRT EGYESÜLET
2012. ÉVI
PÉNZÜGYI TERVE

Bevételek megnevezése
Működési támogatás helyi
önkormányzattól

170

Pályázati úton elnyert támogatás NCA

100

Tagdíjból származó bevétel

150

Egyéb bevétel 1%

100

Egyéb bevétel kamat
Egyéb bevétel (Adomány)
Tárgyévi bevétel összesen:

451
1
472 129
1
1
594 580
-472 178

40
100
660

Nyitó pénzkészlet:

1 129

Bevételek összesen:

1 789

Kiadások megnevezése
100 eFt alatti eszközbeszerzés
Bankköltségek
Bérleti díjak (iroda, klub)

Terv
eFt
100
20
120

Egyéb anyagi jell.szolg.
Egyéb anyagktg

150

Tagdíj (LEADER)

10

Nyomtatvány, irodaszer

20

Pályázat saját

200

Posta, tel.komm.ktg

100

Rendezvények költsége

100

Szakkönyv, előfizetés

68
123

Terv
eFt

További szolg. (Hírlevél, tagkártya)
Utazás, kiküldetés
Tárgyévi kiadások összesen:

2
210
150
1 182

Tartalék (Zárókészlet)

607

Kiadások összesen:

1 789

Tervezett tárgyévi eredmény:
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-522

RÉPCESZEMERÉÉRT EGYESÜLET
2012. 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
létszámarányának növelésére.
Felelős: Radics László titkár, Beleznay
Julianna FB. tag
Határidő: folyamatos
3. Falunap előkészítésében, szervezésében és
lebonyolításában közreműködünk.
Felelős: Horváth Miklós elnökségi tag
Határidő: 2012. augusztus
4. Évente kétszer Hírlevélben összefoglaljuk az
Egyesület, társegyesületek és intézmények
tevékenységére, terveire, feladataira
vonatkozó legfontosabb témákat.
Felelős: Endrédi János Elnök, Radics László
titkár, Kovács András elnökségi tag
Határidő: folyamatos félévente
5. Elnökségi üléseket, Felügyelő Bizottsági
üléseket és Közgyűlést tartunk.
Felelős: Endrédi János Elnök
Határidő: folyamatos
6. Megpályázzuk a Vállaljuk a közreműködést
a szervezési feladatokban az Oktatási

7.

8.

9.

10.

Központ és a hozzá kapcsolódó
szálláshelyek kialakításában és
működtetésében.
Felelős: Endrédi János Elnök, Radics László
titkár
Határidő: folyamatos
Evangélikus évfordulókról emléktábla
készítésével emlékezünk meg.
Felelős: Endrédi János Elnök, Radics László
titkár
Határidő: 2012. december
Emléklap készítése. Régi tag és 10 éves
Felelős: Endrédi János Elnök, Radics László
titkár
Határidő: 2012. augusztus
„Répceszemere helyi értékei” címmel
fotópályázatot hirdetünk meg.
Felelős: Radics László titkár, Körmendy
János főépítész
Határidő: 2012. augusztus
Répceszemere krónikáját megörökítjük CDn és minden tagunknak és minden
répceszemerei háztartásnak 1 pld-t
eljuttatunk.
Felelős: Endrédi János Elnök, Radics László
titkár
Határidő: 2012. december

ENDRÉDI JÁNOS elnök

Kirándulás a Csáfordi Tőzikés Kerekerdőben
Az Idősbarát Egyesület
2012. március 5-én
gyalogtúrát szervezett
a
csáfordjánosfai
Tőzike tanösvényen.
Erre az eseményre több
baráti
klubot
is
meghívtunk.
Lelkes
csoportok érkeztek Egyházasfalu, Kapuvár, Kisfalud,
Fertőszentmiklós településekről, de Gyuláról is
érkezett két volt falunkbéli nyugdíjas. A népes társaság
gyönyörű, napsütéses, szélcsendes időben a Répce
hídján átkelve közelítette meg az erdőt. Ott aztán
csodálatos látvány fogadott minket. A fehér

virágtenger az őshonos fák között, felejthetetlen
élményt nyújtott. Szinte elvarázsolt mindenkit. Sokan
most látták először ezt a pompás természeti szépséget.
A több mint egy órás erdei séta után jókedvűen
indultunk vissza. A Kultúrházban aztán meleg tea,
zsíros-tepertős kenyér és sütemény várta a csapatot, s
természetesen nem maradt el a jókedvű nótázás sem.
Mindannyian örültünk, hogy együtt tölthettünk egy
szép délutánt. Jövőre is szeretnénk megszervezni ezt a
túrát! Igazi felüdülést, kikapcsolódást jelentett
mindenkinek!
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Beleznay Julianna
titkár

„Az én Szemerém….”
DR. SÜTŐ TERÉZ
Örömmel adjuk hírül, hogy az évekkel ezelőtti felhívásunkra – ha lassan is, de - érkeznek a visszaemlékezések,
beszámolók. Tervünk, hogy mikor születik meg az „Én Szemerém…” című könyv, csak Önökön múlik.
Ezúttal Dr. Sütő Teréz írását közöljük, bíztatva mindenkit, hogy ragadjon tollat, írógépet, számítógépet… és legyen
szerzője közös könyvünknek.

Véletlenül születtem Szemerében!
Szüleim ifjú házasként 1941-ben Répceszemerébe kerültek. Pályázat útján elnyerték a Hangya Szövetkezet
vezetését, - ami a vegyesboltot és az italboltot is magába foglalta- szolgálati lakással együtt. Édesapám
édesanyja, Sütő Gézáné 1942-ben súlyosan megbetegedett, teljes ápolásra szorult és 55 évesen
Répceszemerén hunyt el, ma is a Répceszemerei temetőben nyugszik. Ott születtem 1943. október 29-én és
1945. májusáig éltünk ott, így ezekre az évekre nem emlékezhetek. A háború borzalmait, a német majd az
orosz katonák bolti fosztogatását és személyes tárgyaink elsajátítását nehezen élték meg szüleim.
Lakásunkba is betelepedtek a katonák. Édesanyámmal együtt csecsemőként Baranyaiék rejtegettek, akikkel
halálukig igen szoros barátság kötötte össze családunkat.
Gyermekkori élmények Baranyai Istvánéknál!
Kislányként majd minden nyáron Baranyaiéknál nyaraltam. Öcsém keresztszülei is ők lettek. Nagylányuk
Katalin, aki Győrben dolgozott óvónőként a nyári szabadságát otthon töltötte és számomra színes
programokat szervezett. Sétáltunk a Répce parton. Sajnos édesapja és Ő is nagyon váratlanul és korán
elhunyt, így már csak nagyanyám sírjához a mindenszenteki látogatások maradtak és Mariska néni finom
süteményei, amikkel minden évben várt Bennünket!
Répceszemerei Idősekért!
Édesapám 1962 februárjában, 51 évesen meghalt, ami meghatározta családunk további sorsát, így az
érettségi után tovább tanulás helyett dolgoznom kellett. A Járási Tanács Egészségügyi Osztályán, mint
irodakezelőt alkalmazott Dr. Szohner Szilárd városi főorvos, aki képességeimet értékelve segítette életem
alakulását. Munka mellett folyamatosan tanultam, szociális ügyintézői szakképesítést is szereztem, később
jogi egyetemi diplomát, így 1966-ban járási szociális előadóvá neveztek ki. Eleinte 26, majd a kapuvári járás
megszűntével 40 községi tanáccsal kerültem kapcsolatba, így kerültem Répceszemerébe is, ahol az egyik
látogatásom során Mátyás István vb. Titkár nagy lelkesedéssel mutatta, hogy megtalált a Répceszemerei
anyakönyvben.
Sorra alakítottam ki a járás községeiben az Idősek Klubjait - a helyiek közreműködésével- a legkülönfélébb
funkciót vesztett épületekből, határőr laktanyából, pártházból, orvos lakásból, Répceszemerén a paplakból.
Ahogy idősödtek a klubtagok egyre nehézkesebbé vált számukra a lakásuk, házuk fűtése, rendbetétele,
betegség esetén az ellátásuk, így amikor az akkori szociális minisztérium meghirdette új mintaellátások
bevezetését megpályáztuk az „Un. Szállást Biztosító Idősek Klubját”, mely elődje a ma is,- más települések
számára is „mintaként” - működő Répceszemerei Idősek Otthonának.
A Járási Tanácsok megszűntével a hivatalos kapcsolat, és a szociális ellátások feletti szakmai felügyelet
megszűnt. A Soproni Városi Tanács Egészségügyi Osztályára kerültem, mint osztályvezető. A
Csáfordjánosfai Szociális otthon feletti szakmai felügyelet 1995-ig a városhoz tartozott, így gyakran csak
egy röpke látogatás erejéig, de meglátogattam a Répceszemerei idősek otthonának lakóit is. A Városházáról
nyugdíjba vonultam, de 1 hónap múlva 2004. Január 1-től már az Egészségügyi és Szociális Minisztériumba
hívtak szakértőként, ahol országos projekteket menedzseltem 7 éven keresztül. Innen is és a jövőben is a
lehetőségeimhez mérten megadom a szakmai segítséget az idősek otthonának és a település vezetőinek. Az
első Répceszemerei Falunapra édesanyámat is elvittem. Az otthon alapításának jubileumi ünnepségére
kapott meghívást is örömmel elfogadtam. Támogatom szülőfalumat a Répceszemeréért Egyesület tagjaként.
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FELHÍVÁS
Áprilisban megkezdődtek a
katolikus templom homlokzatfelújítási munkálatai. Közel egy
hónapos kényszerleállást
követően – amit a Kulturális és
Örökségvédelmi Hivatal a

Három civil szervezet összefogása
2012. április 30.-án délután az Idősbarát Egyesület, az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület és a Virgoncok Ifjúságért Egyesület közösen
májusváró majálist tartott. A játékos vetélkedőkön a falu apraja-nagyja
részt vett és nagyon jól szórakozott. A napot májusfa-állítással és
tábortűzzel zárták.

régészeti feltárások miatt rendelt
el – elkészült a csapadék-, illetve
talajvíz elvezető rendszer.
Mindez a Leader-pályázat
keretében valósulhat meg. A
toronysisak felújítása az
egyházmegye támogatásával
történik. A római katolikus
egyházközség és a Templomért
Alapítvány gyűjtést hirdetett,
hogy az ablakcsere is
megvalósulhasson és az utóbbi
években megrongálódott
toronyablakokat is
megjavíthassuk. Az alapítvány
következő számlaszámára várjuk
a támogatásokat:
Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet
Iváni kirendeltség

59100308-11039866
Kérésre csekket is szívesen
küldünk.

Bármilyen összegű támogatást
hálásan köszönünk!
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