Tisztelt Gyermelyi Lakosok!
Szeptemberben avattuk a -falu patak által három részre osztott részét összekötőszép fahidat, mely Incze Kálmán munkája! A tér új elemének nagyon örültek a
gyermelyiek. Azért is, mert praktikus és azért is, mert igen míves darab lett.
A híd körül további munkálatokat kell még végeznünk, elsősorban a játszótér felőli
részt kell biztonságosan összekötni.
Nagy sikert aratott az új játszótér. Sok pozitív visszajelzést kapunk, amit köszönünk!
Sokak véleménye az, hogy a környéken messze a legjobb játszótér Gyermelyen
épült.
Megrendelésre kerültek a játszótéri táblák is, hogy a figyelmet nyomatékosabban
felhívják használat szabályaira, mert több ízben előfordult, hogy a gyerekek nem a
megfelelő módon használták az eszközöket, sőt az idősebb, 14 év feletti korosztály is
igen aktívnak mutatkozik, miközben a súlyukat már nem bírják el a kicsikre szabott
eszközök, ezáltal az eszközök élettartama rohamosan csökken.
Sajnos a játszótéren és az emlékműveknél újonnan elhelyezett szeméttárolókat
megrongálták, a betonalapból kitörték, illetve ellopták a tároló részt. E miatt
ismeretlen tettes ellen feljelentést tettünk a rendőrségen.
Kérem a Tisztelt Gyermelyi Lakosokat, hogy mindannyian figyeljünk a térre,
elsősorban azok, akik a környéken laknak, és tájékoztassanak minket ha
gyanús, vagy nem megfelelő magatartást tapasztalnak.
(polgármester: 06 30 833 80 35, falugondnok: 06 30 8335123, rendőr: 06 30
9 478 090)
Mi is és Szomor is pályázott az „Itthon vagy, Magyarország szeretlek”
rendezvényre. Nagyon lelkesen készülünk rá. 2013.szeptember 24-én módunk volt
erről és falunkról nyilatkozni az MTV 1 Család-Barát című műsorában.
Mi - tésztás falu lévén- , tésztás programokkal pályáztunk. Később szervezőink
egyeztették a két község pályázatát-programját és egy-kettőre megszületett a remek
ötlet, hogy kössük össze a két falut tésztával. Lelkes ovisok, iskolások,
nyugdíjasok, családok egész héten fűzték a láncokat, amelyeket a rendezvény
délutánján kötöttünk össze. A lánc olyan jól sikerült, hogy a szomori templomtól
indult, a dombon találkozott a gyermelyiekével, Gyermelyen a templomaink
érintésével egészen a Zrt.-ig elért. Este a Szomort-Gyermelyt összekötő dombon
találkozott a két falu lakossága, ahol a tésztaláncot a két település összetartozása
jeleként ünnepélyesen összekötötte a két polgármester, majd meggyújtottuk az
összetartozás tábortüzét. Énekeltünk, melegedtünk, beszélgettünk, közben forralt
bort és teát ittunk. Ezúton is köszönjük a fűzésben aktívan részt vevő intézményeink
és a segítő családok munkáját. Kezdeményezésünk sikere ezúttal a lánc hosszával
jól mérhető és a visszajelzések alapján is azt gondoljuk, hogy hiánypótló, szívet
melengető megmozdulás volt.
(A pályázat benyújtásakor még nem tudtuk, hogy a tervezett programok
lebonyolításához támogatás is jár majd. Esetünkben 250 e Ft. Ez csak később derült
ki. Természetesen hasznosan tudtuk felhasználni, de sem minket, sem más

településeket nem a támogatás, hanem az ötlet nagyszerűsége, az összetartozás
érzésének eme kifejezése motivált!)
Sok kritikát kapunk amiatt, hogy a polgármesteri hivatal épületében lévő mosdók
nincsenek nyitva.
Ám ennek a történetnek is van másik oldala, amit talán nem mindenki tud:
A mosdók korlátlan és mindenki által történő használata már olyan szélsőséges
állapotokat produkált, amit nem lehetett tovább tűrni. Ezek a mosdók kifejezetten az
egészségügy (háziorvos, védőnő) használatára épültek, ám sajnos a betegek,
kismamák, gyermekek tudták legkevésbé használni, mivel már a rendeléseket
megelőzően, az előző napi takarítás ellenére használhatatlanná váltak reggelenként.
A védőnőhöz érkező gyermekek, kismamák, valamint a háziorvoshoz érkező betegek
érdekében kizárólag azok használhatják, akik rendelésre érkeznek. (Ez mindenütt így
van, sehol sem nyilvánosak a középületek mosdói, különösen nem akkor, ha azok az
egészségügy számára vannak fenntartva. Ilyen alapon az utcáról az iskolába is
bemehetnének az emberek.)
Jó hír, hogy a közeljövőben lehetőségünk lesz egy pályázatot benyújtani, melynek
részeként a főtéren nyilvános illemhelyeket alakítunk ki, így tehát ez a probléma
megoldódik.
Friss hír, hogy 28 millió forintot nyertünk a sportcsarnok szigetelésére, nyílászárók
cseréjére benyújtott pályázaton. A felújítás várhatóan tavasszal kezdődik.
Ugyancsak tavasszal valósul meg pályázati forrásból a hidegvölgyi út helyreállítása,
a hozzá tartozó vízelvezető árokkal együtt.
A civil ház és a körülötte lévő tér is megújul a közeljövőben. A felújítást az épület
három tulajdonosa, azaz a Gyermelyi Zrt., a Duna Takarék, valamint az
önkormányzat közösen végzi majd.
Megható műsorral, ám kevés érdeklődővel emlékeztünk 1956. hőseire.
Mivel a szomori-gyermelyi asszonyokból álló kórus ismét összeállt Villányi Márton
Tanár Úr vezetésével, felléptünk Gyermelyen, majd Szomoron is.
Még inkább fájó volt a tudat, hogy a gyermelyi megemlékezésen milyen kevés
iskolás gyermek vett részt, miközben a szomori iskola tanulói szinte teljes
létszámmal jelen voltak.
Nemzeti ünnepeink nagyon fontosak! Gyermekkorban kell, hogy beépüljön ennek
tudata, hogy aztán felnőttként természetes, lélekből jövő legyen a részvétel!
Bízunk benne, hogy pedagógusaink a szülőkkel karöltve azon lesznek, hogy a
jövőben ne csak a szereplő gyermekek és azok hozzátartozói vegyenek részt
ünnepeinken!

Az idősek karácsonyát 2013. december 12-én 16.00 órai kezdettel tartjuk az
iskola aulájában. A gyermekek megható karácsonyi műsorral készülnek. Lesz
meglepetés vendég is!
Az Önkormányzat szokásos évi közmeghallgatására 2013. november 27-én
(szerda) 18.00 órakor kerül sor a községházán.

Napirend:
1. polgármesteri beszámoló
2. jelenlévők felvetései, kérdései
Minden közügyek felől érdeklődő gyermelyi Lakost szeretettel hívunk és
várunk!
Kókai Rita
polgármester

