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Pünkösd

Pünkösd
Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szívek megnyílnak.

Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világosítsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!

Hogy először tűnt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába' támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hírdeté a győzedelmes eszmét.

Piros pünkösd, szállj le a világra,
Taníts meg uj nyelvre, új imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed'
Ma is minden bánkódó szívének,
Hogy ki tévelyeg kétségbe', homályba'
Világító sugaradat áldja.

(Reviczky Gyula)

Szeremle, 2013. május 13.

Szeremle Községi Önkormányzat

Képviselő-testület munkája
Képviselő-testületünk áprilisi lakossági tájékoztatója óta egy alkalommal ülésezett: 2013.
április 29-én.
Az ülésen a képviselő-testület kinyilvánította azon szándékát, hogy a település közbiztonságának javítására,
térfigyelő rendszer beszerzésére pályázatot nyújt be, továbbá pályázatot hirdet Szeremle község területi
ellátási kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására valamint az
iskola egészségügyi ellátás biztosítására. Szeremle-Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselőtestületének együttes ülésén elfogadták a Körjegyzőség 2012.évi zárszámadását, 2013.július 1-től a Közös
Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 8 főben határozta meg, 2 fő köztisztviselő nyugdíjazását követően.
A képviselő-testület az alábbi rendeleteteket alkotta;
- a 2/2013.(V.2.)önkormányzati rendeletében elfogadta az önkormányzat 2012.évi
költségvetésének végrehajtását,
- a 3/2013.(V.2.)önkormányzati rendeletében 2013. június 1-től megállapította a szociális és
gyermekjóléti ellátások térítési díját,
- a 4/2013.(V.2.)önkormányzati rendeletében hatályon kívül helyezte az állattartási rendeletét,
- az 5/2013.(V.2.)önkormányzati rendeletében megalkotta a szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló szociális rendeletét.

SZÉK
Születésnap
Kétéves lett a SZ.É.K. ! A Szeremléért Élők Köre. Az egyesület.
Kaptunk ajándékot is. Befogadták a leendő civilSZÉKHÁZ felújítására és a játszótérre írt pályázatot.
Egyesületünk alapításának egyik fő indítéka volt, hogy Szeremle pályázhasson a civil szerveződéseknek
kiírt pályázatokra is. Megtörtént, megvan.
Az eltelt két év alatt tevékenykedtünk a falu rendezvényeinek szervezésében, megvalósításában. Ilyen volt a
Bácskai Vágta bajai futama 2011-ben és a Pünkösdi ladikázások.
Az utcákon, kisebb szabad területeken virágtartókat helyeztünk el. A fiataloknak diszkót szerveztünk. Jól
sikerült a Majális a Duna-parton.
Kérésünkre tartott irodalmi előadást hallgattunk Ady Endre szerelmes verseiről. Már öt alkalommal jöttünk
össze szakember vezetésével együtt gondolkodásra, beszélgetésre.
Március 15-én pedig – ahogy terveztük – már lobogtak az utcákon a nemzeti zászlók.
Köszönet illeti mindazokat, akik eddig támogattak bennünket adománnyal, munkával, elfogadták hívásunkat
rendezvényeinkre.
KÖSZÖNET a kézműves asszonyoknak, férfinek, azoknak, akik a kellékeket (székeket, ruhákat)
biztosították; a plakátokat készítették, paravánokat rendezték; virágtartókat adományoztak (vályút, kosarat,
teknőt), azokat helyükre tették, a farönköt adományozónak, a farönkökből míves virágtartót vésőknek –
faragóknak, a virágot ültetőknek, gondozóknak; zászlót varrónak, zászlótartót készítőknek (azokhoz az
anyagot biztosítónak), oszlopokra felszerelőknek; vasat szállítónak; a Majálisnak helyet, asztalt – padot
adónak, a lovaskocsival fuvarozónak, a lovagoltatóknak, a programokat szervezőknek, segítőknek, lángost
sütőnek; a diszkósoknak: dj-nek, a büfé anyagát biztosítónak, a büfében dolgozóknak, a termet díszítőknek,
a tombolán kisorsolt tárgyakat adóknak; a boltosoknak a csokiért, italért, játékért; az irodalmi előadást
tartónak és a tartalmas beszélgetéseket vezetőnek!!!
Reméljük, ezután is számíthatunk rájuk, és mások is követik a példát.
Szeremle, 2013. május 13.
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Külön köszönet a pénzadományokért!
Kérjük – ha tehetik – továbbra is támogassanak bennünket ily módon is, hisz az egyesület egyetlen
bevételi forrása az éves tagdíj (5.000. Ft), melyet a rendes és támogató tagoktól kapunk.
A támogatást a következő számlaszámon is befizethetik:
10101092-09361700-01003000 HUF.
Minden támogatásért hálásak vagyunk.
Az egyesülettel kapcsolatban fordulhatnak:
Kiss Ilonához (mobil: 06/70 332-1035),
Farkas Alexához (mobil: 06/20 396-1180 vagy e-mail: farkas.alexa@freemail.hu),
Kothencz-Nagy Orsolyához (mobil: 06/20 318-1715 vagy e-mail: kothencznagyorsi@gmail.com)

Jó egészséget, mosolygós napokat kíván a SZ.É.K. Egyesület!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Szeremlei Néptáncegyüttes táncosai ezúton is köszönik
mindazoknak, akik eljöttek 2013. április 27-én tartott műsorukra,
érdeklődésükkel és pénzbeli adományaikkal támogatták a csoport
tevékenységét.
Szeremle, 2013. május 13.
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Pünkösdi katolikus szertartások rendje
2013. május 19-én

vasárnap

½ 11 órakor szentmise

Pünkösdi református istentiszteletek rendje
2013. május 16-án csütörtök - úrvacsorai előkészítő bűnbánati alkalom 17 órakor
2013. május 17-én péntek - úrvacsorai előkészítő bűnbánati alkalom 17 órakor
2013. május 19-én vasárnap
10 órakor Istentisztelet úrvacsorával
2013. május 20-án hétfőn
10 órakor Istentisztelet úrvacsorával

Pünkösd 2013.

Mindenkit szeretettel várunk hagyományos pünkösdi rendezvényünkre!

Szeremle, 2013. május 13.
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