Tisztelt Gyermelyi Lakosok!
A 2013. június 12-i ülés fontosabb döntéseiről, az elmúlt időszak eseményeiről az
alábbiakban számolok be Önöknek:
A közterületeken lévő fák gallyazása folyt a községben. Az EON alvállalkozója által
lenyesett ágakat mi szállítottuk el a gázcsere telepre, hogy ezt az alapanyagot is
felhasználjuk az aprítékos kazán fűtéséhez, ami jövő télen a községháza épületének
fűtését fogja kiegészíteni.
A szőlőhegyiek a megrongálódott útszakasz rendbetételéhez kértek segítséget.
Megállapodásunk szerint két fuvart az önkormányzat, két fuvart pedig az érintett
tulajdonosok fizettek, amit az érintettek terítettek el. Az ilyen kezdeményezéseket,
melyben a lakosság is részt vállal, örömmel támogatjuk!
Köszöntöttük 2012 első tíz legnagyobb adófizető vállalkozását. Gyermely minden
lakója nevében köszönjük támogatásukat, mely Önkormányzatunk zavartalan
működésének, településünk folyamatos fejlődésének mindenkori támasza.
A 2012. év legnagyobb iparűzési adójának fizetői
I.
Gyermelyi Zrt.
II.
Pilisi Parkerdő Zrt.
III.
MEZ-GÉP Kft.
IV.
BL-Speed Kft.
V.
SWIFTS Pharma Kft.
VI.
Akács Kft.
VII.
Virágh Kft.
VIII.
Reál-Med Kft.
IX.
Bokros Bt.
X.
Zágon Bt.
Lezajlott a lomtalanítás. A fémhulladék –saját szervezésben történő- gyűjtése,
valamint Lénárt Gyula körzeti megbízottunk felügyelete jóvoltából most sem volt
említésre méltó zavaró körülmény.
A május 3-i esőzés nagy bonyodalmakat okozott községünkben, elsősorban a
Szomor felőli rész ingatlanait érintve. Köszönet illeti a segítőket, akik az árkok, az
utcák tisztításában segítségünkre voltak.
A hivatal dolgozói hagyományainkhoz hűen elültették a főtéren a virágokat. A
napokban megújul, beültetésre kerül a posta bejárata előtti parkosítandó rész is.
Elbontották a régi kocsma faház épületét. Rövid időn belül az önkormányzat épületei
is lebontásra kerülnek a közmű szolgáltatókkal történő kikötési munkálatokat
követően. A tér egyre levegősebbé, esztétikusabbá válik. Mindeközben, sokak
várakozására és örömére megnyitott az új kocsma is!
Újabb sikeres pályázatok:
 Sikeres lett a játszótér további fejlesztésére, bővítésére irányuló
pályázatunk. A játékokat rövid időn belül telepítjük, valamint sor kerül a tér
bekerítésére is. (5 millió Ft)
 Nyert a gyarmatpusztai temető körbekerítésére, az út és feljáró kiépítésére,
a szabadidő parkban kültéri bútorok, azaz padok és asztalok telepítésére
beadott pályázatunk.



Az egészségre nevelő programokra (rendezvények, sportfoglalkozások,
eszközök stb.) beadott pályázatunk is kedvező elbírálásban részesült! A jövő
évet átfogja majd ez a programsorozat. (9,9 millió forint)

(A napokban adtuk be a gyarmatpusztai uradalmi iskola épületének felújítására,
erdei iskola és kézműves tábor kialakítására irányuló pályázatunkat!!)
A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából ismét emlékezetes pillanatokat
tudhatunk magunk mögött, amit a határon túli barátainkkal, testvéreinkkel éltünk
meg. A meghitt együttlétet nem csorbította a hirtelen ránk zúduló hatalmas
mennyiségű eső sem, bár a díszes főtéren, az emlékműveknél lett volna a
megemlékezés „igazi” helye. Tirpák Tanár Úr színvonalas és emlékezetes előadását
a helyi gyermekek és a Csillagszemű Táncegyüttes műsora, valamint Béres Csaba
Székelyhíd polgármesterének szívbemarkoló szavai tették emlékezetessé.
A Nemzeti Összetartozás Napján átadott elismerések, kitüntetések:
Bangó Alíz keramikus művész alkotását, egy fali kerámiát adtunk át Végh
Zsigmondnak, aki községi rendezvényeink, ünnepségeink, megemlékezéseink
állandó társszervezője. Nagyon sokat köszönhetünk neki. Reméljük, hogy a jövőben
is számíthatunk áldozatos munkájára!
Az Önkormányzat ajándékát, Komárom-Esztergom Vármegye Címeres könyvét
Tirpák László tanár Úr vehette át színvonalas és emlékezetes történelmi és magyar
irodalmi előadásaiért, az Önkormányzati rendezvények műsorainak összeállításában
és előadásában kifejtett áldozatos munkájáért.
Gyermely község Önkormányzatának Képviselő Testülete 2012-ben megalapította a
"Gyermelyért Érdemérem" kitüntetést, mely azon élő, avagy elhunyt
személyeknek adományozható, akik gyermelyi lakosként a település fejlődésében
különösen jelentős szerepet játszottak, munkájukkal, életművükkel közmegbecsülést
szereztek.
Képviselő-testületünk másod ízben adományozta ezen kitüntetést.
A Képviselő-testület a beérkezett jelöléseket alapul véve titkos szavazással hozta
meg döntését, mely szerint a kitüntetést a közösségért végzett kiemelkedő
munka, életmű elismeréseként Bányik Mihályné községünk nyugalmazott
védőnője részére adományozza.
Joli néni 1967-től látta el Gyermely és Szomor községek védőnői feladatait. Egész
munkásságát az itt születő gyermekeknek, családoknak szentelte.
Mindannyian jó szívvel emlékezünk rá, akik munkássága alatt felnőttünk, és
szülőként sem feledjük azt a biztonságot, amit gyermekeink első napjaitól éreztünk
Joli néni óvó-védő szárnyai alatt.
Példája követendő a fiatal generáció számára, a szakma iránti alázat, az emberek, a
családok, az elesettek irányában kifejtett munkáján, személyiségén keresztül.
Gratulálunk Mindannyiuknak!

Testvértelepüléseink gyermekei Székelyhídról és Kürtről a múlt héten töltöttek egy
hetet nálunk a focitáborban. Jó volt hallani a velük foglalkozó felnőttektől, hogy ezek
a gyermekek milyen tisztelettudóak, szorgalmasak. Mennyire értékelték, hogy itt
lehettek, hogy sportolhattak. Sokak közülük ezt az egy hetet nevezhették
nyaralásnak!! Azt is jó volt hallani, hogy a mi gyermekeinkre milyen jó hatással volt
ez a mentalitás, az az értékrend, melyet képviseltek!
Lám, így válik kerekké a történet, mely az emlékműavatással vette kezdetét, és
szépen befonja a hétköznapokat. Hisz ez a cél: Élő kapcsolatokat építeni, ápolni,
csakúgy, mint a fát, aminek gyökereit a határon túlról hozott földbe ültették! Jövőnk,
nemzeti összetartozásunk zálogai a gyermekek! Ők azok, akik ezt a kapcsolatot
barátságaik, családjaik révén majd tovább ápolják! Mi ennek érdekében megtettük az
első lépéseket!
A tábort a Gyermely-Szomor Labdarúgó Egyesület rendezte, támogatói pedig a
Gyermelyi Zrt, és az Önkormányzat voltak.
A református egyházközség presbitériuma meghívásának örömmel eleget téve
önkormányzatunkat képviseltem Petró Klaudia lelkész Asszony ünnepélyes
beiktatásán. Megható, felemelő és emlékezetes szertartás volt!
Elfogadtuk a Tatabányai Rendőrkapitányság beszámolóját. Külön megköszöntük
és elismertük körzeti megbízottunk, Lénárt Gyula színvonalas munkáját.
Eladásra jelöltük ki és hirdettük meg az Iskola u. 8. sz. alatti ingatlant, valamint a
civil ház emeleti részét.
Elfogadtunk a gyermekjóléti és családvédelmi beszámolóját, megöszönve a
szolgálat dolgozóinak áldozatos munkáját.
A jövőben a Gyermely-Máriahalom Intézményfenntartó Társulás az óvodai
feladatok ellátását jelenti majd, ennek megfelelően –a törvényi előírásoknak
megfelelően- átdolgoztuk a megállapodásunkat, melynek aláírására azóta már sor
került.
50 e Ft-tal támogattuk a bajnai önkéntes tűzoltóságot.
Pedagógusnap alkalmából az iskola és óvoda minden dolgozója kiránduláson
vehetett részt, melynek költségeit –köszönetünk és elismerésünk jeléülönkormányzatunk vállalta.
Útjavítási munkálatok kezdődnek községünkben. Felújításra kerül a Paphegy felső
szakasza a talpfás résztől a vízműig, a Béke utca, az Ady Endre utca, a
gyarmatpusztai bekötőút részlegesen (évenként egy-egy kb. 100 méteres szakasz
kap végleges aszfaltot), megoldásra kerül a víz elvezetése, mely az erdei útról vág át
a színpad irányába. A település területén fellelhető kátyúk is javításra kerülnek.
Fontos: A községen átmenő országos közút nem az Önkormányzat tulajdona, ennél
fogja rendbetétele nem az Önkormányzat, hanem a Magyar Közút feladata!
Folyamatos levelezéseink ellenére csupán részleges eredményeket tudhatunk
magunk mögött. A hidegaszfaltos kátyúzások csak átmeneti megoldást jelentenek!
Az egyébként példásan rendben tartott település főútja lehangoló látvány!!
Előkészítésre került az iskolai könyvtár feletti tetőtér beépítésének kérdése annak
érdekében, hogy a csoportbontásokat meg tudják oldani az intézményben.
Megállapításra került a gyarmatpusztai színpad és park bérleti díja –esküvők,
rendezvények- vonatkozásában. A bérleti díj fizetési kötelezettség a helyi lakosságot
nem érinti!

Az általános iskola tanévzáróján ünnepélyes pillanatok részesei lehettünk. Gábor
Zsuzsanna igazgató virággal köszöntötte kollégáit Kovács Ilona és Papp Gáborné
tanítónőket, akik 25 éves pedagógiai munkájuk elismeréseként a Pedagógus Napon
a Klebersberg Intézményfenntartó Központ elismerő oklevelét vehették át.
30 éves pedagógusi munkája elismeréseként az önkormányzat ajándékát, Bangó
Alíz kerámikus művész fali kerámiáját vehette át Gábor Zsuzsanna igazgató.
Gratulálunk Neki!
/Részlet a köszöntőből:/
Gyermelyen született. Kisgyermekként a gyermelyi iskolában tanult. 1983-ban a
gyermelyi iskola tanítója lett. Ugyanazzal a szorgalommal, kitartással, precizitással
dolgozott napról-napra, ahogy azt kisgyermekként tette az iskolapadban. Csak most
a katedra másik oldalára állt.
Sokan, akik talán most szülőként ülnek itt, tőle tanultak írni, olvasni, számolni.
A folyamatos képzés, tanulás, a minőségi munka meghozta gyümölcsét: Egy iskola
élére állhatott.
Azt kívánom, hogy legyen erőd megküzdeni a nehézségekkel.
Támaszkodj a hétköznapokban kollégáidra, akik eddig is támogattak, s kikkel együtt
komoly eredményeket mutattatok fel az oktatás és nevelés terén.
Építsd ezt a közösséget harmóniában, összetartásban, szeretetben.
Megköszönöm az elmúlt 30 év komoly és felelősségteljes munkáját, a jövőbeni
kihívásokhoz pedig sok-sok erőt, kitartást, egészséget kívánok!

Kedves Gyermelyi Lakosok!
Mindannyiuknak szép és tartalmas nyarat, szeretetben, harmóniában megélt, üdítő
kikapcsolódást kívánok Önkormányzatunk Képviselő-testülete nevében!
Kókai Rita
polgármester

