Tisztelt Gyermelyi Lakosok!
Legutoljára szeptemberben számoltam be Önöknek a fontosabb történésekről,
döntésekről. Az azóta eltelt időszak nagyon mozgalmasan telt. Olyan sokrétű munka
zajlott, zajlik az önkormányzatoknál, amelyek önmagukban is nagy erőfeszítést
igényelnek, jelenleg azonban minden egyszerre, egy időpontban igényelt figyelmet
és precizitást. És természetesen folyamatos testületi döntéseket.
Ilyen sarkalatos döntés volt az Általános Iskola működtetésének kérdése, melyről
a Képviselő-testület 2012. november 14-iülésén hosszasan tárgyalt.
Alapesetben ugyanis minden 3 ezer fő alatti lakosságszámmal rendelkező település
iskolájának működtetése az állam feladata, ami leegyszerűsítve azt jelenti, hogy az
iskola életében, a gyerekek-szülők által semmilyen változás nem lett volna
érzékelhető, minden ugyanúgy működött volna, mint jelenleg, látszólag tehát nem
volt indokolt a működtetés költségének átvállalása.
Érvek, ellenérvek ütköztek arról, hogy az önkormányzat biztonsággal be tudja-e
vállalni a működtetés tetemes költségét ebben a helyzetben, amikor 2013-ban 80
millió forintot meghaladó forráselvonással kell számolnunk, ami akkor is óriási
veszteség számunkra, ha iskola működtetésével nem számolunk.
A kérdés azért is rendkívül rizikós, mert nem egy, hanem 2 tanévre előre kellett
gondolkodnunk, ugyanis a döntés megváltoztatására legközelebb 2015-ben kerülhet
sor.
Végül a távoli jövő biztonságának megteremtése érdekében a működtetés mellett
döntöttünk.
A döntés alapja, azaz, hogy ennek kérdése esetünkben egyáltalán felmerülhetett, az
elmúlt időszak takarékos gazdálkodása volt, melyben sikerült olyan tartalékokat
képeznünk, melyből az iskola az elkövetkező két tanévben biztonságosan
működtethető.
Látni kell azonban, hogy az összességében nehéz, és egyre nehezebb helyzetben
nagy odafigyelést kíván költségvetésünk egyensúlyának megtartása. Ebben a
helyzetben tehát kötelező feladataink ellátása, a község működtetése lesz
elsődleges cél. A sportcsarnok felújításán, valamint a patakmeder tisztításán
kívül 2013-tól nem tervezünk semmi egyéb fejlesztést.
Régi vágyunk az erdei iskola megteremtése a gyamatpusztai volt iskolában. Ennek
érdekében megvásároltuk az épület megközelítését biztosító telket. Reméljük
mihamarabb lesz ismét olyan tartalmú pályázati lehetőség, melyből ez a tábor
létrehozható.
Elkészült a betlehem, melynek költségéhez az összegyűjtött és elszállított
fémhulladékból 116 e Ft –ot tudtunk hozzátenni.

Szente László és Tirpák László képviselő társaimmal részt vettünk a Gyermelyi
Református Egyházközség és a Tatai Református Egyházmegye Elnöksége által
rendezett ünnepi istentiszteleten, majd fogadáson. Rendkívül felemelő, jól
szervezett rendezvény volt.
Méltón és rendezetten zajlott az 1956. október 23-i forradalom emlékére rendezett
ünnepély, valamint kopjafaavatás. Köszönet érte Tirpák Lászlónak, Szente
Lászlónak, Tóth Ágnesnek és a pedagógusoknak, akik a vendéglátásban
közreműködtek. Köszönjük továbbá a faanyagot a Pilisi Parkerdő Bajnai
Erdészetének.
A Bécs- Pozsony-Budapest Maraton futáson nagy számban képviseltük Gyermelyt.
Volt, aki egészen Tatától futott Gyermelyig. Köszönjük a sportszerű részvételt!
Közmeghallgatásunkat a Kormányhivatal és a szakhatóságok részvételével október
10-én tartottuk. Az érdeklődés csekély volt a lakosság részéről, pedig fontos lenne,
hogy problémáikat, javaslataikat, kritikáikat -amelyek természetesen szép számmal
akadnak- a döntést hozókkal osszák meg. Sok alaptalan információt, félre
értelmezett döntést lehetne így megbeszélnünk, helyre tennünk.
Mivel szennyvíz üzemeltetési szerződésünk decemberben lejár egyeztetést
folytatunk az Észak dunántúli Vízmű ZRt-vel a jövő évi üzemeltetés kapcsán. A
vagyon-kezelési szerződés aláírására a napokban kerül sor.
Az előzőhöz hasonlóan hulladék szállítási szerződésünk e hónapban szintén lejár,
így novemberben kiírásra került a hulladékszállítás jövőbeni megoldására irányuló
pályázat, melyről hamarosan szintén döntés születik.
Átvettük az elkészült, kijavított utakat, a Tatai utca járdáját. Sok pozitív
visszajelzés érkezett, de ismét vannak kritikus hangok, akik a munkákat „félig-meddig
kész” utakként minősítik, kritizálják a járdát, annak kivitelezését. Ezzel szemben
bizonyos, hogy mind kü-l, mind pedig belterületen évtizedekkel ezelőtt kezdődő,
folyamatos problémát tett helyre ez a döntés. A 15 millió forintot elérő munka értéke
jelzi, hogy mennyit kellett volna fizetnünk, ha nem csak a kritikus szakaszokat,
hanem a teljes, egyébként jó állapotban lévő út illetve járda részeket is aszfaltozzuk,
kövezzük, betonozzuk.
Megkezdődött a gyarmatpusztai fedett színpad építése, melyre 4 millió forintot
nyertünk pályázaton. Tavasszal már csak a tető fedése marad hátra, mivel zsindelyt
csak kellően meleg időben lehet időt állóan felhelyezni.
Három pályázatot nyújtottunk be, egyrészt a gyarmatpusztai temető rendbe tételére,
másrészt a főtér növényesítésére és a játszótéri eszközök bővítésére. Bízunk a
kedvező elbírálásban, hogy a település tovább szépülhessen pályázati forrás
bevonásával.

Gyermely, 2012. december 15.

Tisztelt Gyermelyi Családok!
Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében áldott karácsonyt,
békés, boldog újesztendőt kívánok.
Segítsen a mindennapok nehézségeinek megoldásában a hit, a remény, a szeretet.
Forduljunk egymás felé feltétel nélküli szeretettel, mosollyal, bizalommal.
Wass Albert Előhang
Volt egyszer egy ember, az ő háza udvarán oszlopot épített az ő Istenének.
De az oszlopot nem márványból faragta, nem kőből építette, hanem ezer meg ezer
apró csillámló homokszemcséből, és a homokszemcséket köddel kötötte össze.
És az emberek, akik arra járva látták, nevettek rajta és azt mondták: bolond.
De az oszlop csak épült, egyre épült, mert az ember hittel a szívében építette az ő
Istenének.
És amikor az oszlop készen állott, az emberek még mindig nevettek és azt mondták:
majd a legelső szél összedönti.
És jött az első szél: és nem döntötte össze.
És jött a második szél: és az sem döntötte össze.
És akárhány szél jött, egyik sem döntötte össze, hanem mindegyik szépen kikerülte
az oszlopot, amely hittel épült.
És az emberek, akik ezt látták, csodálkozva összesúgtak és azt mondták: varázsló.
És egy napon berohantak az udvarára, és ledöntötték az ő oszlopát.
És az ember nem szitkozódott és nem sírt, hanem kiment megint az ő udvarára
és hittel a szívében kezdett új oszlopot építeni az ő Istenének.
És az oszlopot most sem faragta márványból, sem nem építette kőből, hanem
megint sok-sok apró homokszemcséből, és a homokszemcséket köddel kötötte
össze.

