Tisztelt Gyermelyi Lakosok!
Az idei évben először jelentkezem polgármesteri beszámolóval, így kicsit
terjedelmesebben, kicsit még az előző év végi történéseket is érintve foglalom össze
a fontosabb eseményeket.
Mint az idősek napja, mind a hangversenyek, karácsonyi ünnepély, falu advent
sikeresen, olajozottan, hagyományainknak megfelelően zajlottak.
Az idősek napját 260 e Ft-tal támogatták vállalkozóink, amit itt a lap hasábjain
ismételten tisztelettel megköszönök!
A fellépő helyi csoportok ismét színvonalasan, lelkesen tisztelegtek az idős generáció
előtt.
Az általános iskola számára két nagy teljesítményű takarítógépet vásároltunk, és
takarítógépet kapott az óvoda is. Ezzel az intézkedéssel, a sokkal hatékonyabb
munkavégzést, a 21. századi követelményeknek megfelelő tisztasági minőséget
szeretnénk elérni az intézményekben. A gépek összértéke bruttó 1.376.146 Ft volt.
Nagy örömünkre szolgál, hogy május 18-án Böjte Csaba testvér, ferences rendi
szerzetes látogat el hozzánk a Dévai Szent Ferenc Alapítvány tusnádfürdői
gyermekeivel. Az ökomenikus szentmisét a római katolikus templomban tartjuk majd.
Az I. Világháború kitörésének 100 évfordulója, valamint a doni hősökre történő
megemlékezés meghatóan szépre sikerült. Köszönhetően Végh Zsigmondnak és
Tóth Ágnesnek. Külön köszönet illeti Tirpák László Tanár Urat, akinek előadása
ismét magas szintű felkészültségről, alaposságról tanúskodott.
Külön öröm volt számomra, hogy az általános iskola –kérésemnek megfelelőennagy létszámban volt jelen. Remélem ez a szép kezdet hasonlóan alakul a jövőben
is. Dr. Völner Pál államtitkár Úr külön kiemelte, hogy ilyen nagyszámú ünneplő
közönséget ritkán lát, ilyen picinyke faluban!
Igen nagyszabású pályázatra készülünk a gyarmatpusztai iskola már megkezdett
projektjét folytatva. Cél, hogy önellátásra berendezkedve, állattenyésztéssel,
növénytermesztéssel (konyhakerti növények, gyógynövények), táborokkal,
tanösvényekkel kiegészülve, valamint a telek és az épület adta lehetőségeket
továbbfejlesztve egy olyan komplexumot hozzunk létre, amely munkalehetőségeket
(is) teremtve, egy kézzelfogható, jövőbemutató keretbe foglalja a gyarmatpusztai volt
iskolában és a hozzá csatolt új udvaron a már megkezdett lehetőségeket. Az
elnyerhető összeg 60-120 millió forint. A pályázati előkészületek már folynak.
Ugyancsak Gyarmatpuszta a „főszereplője” annak a Leaderes pályázatnak, melynek
munkálatai a temető és környéke vonatkozásában megkezdődtek. Szente László
és Minorics Ákos település üzemeltetési csoportvezető, valamint a helyi
közmunkások és más lokálpatrióták összefogása eredményeképpen megtisztult a
temetőt körülvevő erdő, az iskola környéke. Őszinte köszönet érte!
Mindeközben folyik a pályázatban megjelölt tartalom, azaz a gyarmatpusztai temetőt
körülvevő kerítés valamint az oda vezető aszfaltos út helyének előkészítése. Az
érintett lakosokkal mind a múltban, mint napjainkban folyamatos egyeztetések
folynak. Több helyen nem stimmel ugyanis a magánszemélyek által használt, egyes
esetekben el is kerített terület, mint ez a hivatalos földmérő által készített terület
kimérések kapcsán egyértelműen kiderült. Ezzel kapcsolatban igen félrevezető írást
olvashattunk a facebookon. E szerint az önkormányzat vandál módon rombol,
magánterületeket kebelez be.

Igen nagy létszámot megmozgató sport- és egészségnap (ok) zajlottak
községünkben pályázati forrásból. A sportolási, kirándulási lehetőségeken túl,
számtalan vizsgálat, szűrés állt a község lakóinak rendelkezésére. Tóth Ágnes
szervezőmunkája ismét sokak megelégedésére szolgált! Köszönöm Neki!
Sajnos megszaporodtak a közterületen gazdátlanul kóborló ebek. A kollégák már
intézkedtek, de még mindig sok a felháborodott telefon. Sajnos a gazdák felelőtlen
hozzáállását nem lehet –csupán- hivatali ráhatással orvosolni! Az „elrettentés”
érdekében kilátásba helyeztük, hogy a kutyákat lefotózzuk és kirakjuk a
frekventált helyekre illetve a honlapra. Bízunk a közösség nevelő hatásában!
Elfogadásra került a 2014. évi költségvetés. Elmondható, hogy a megcsappant
központi támogatás, valamint annak ellenére, hogy az önkormányzat olyan
feladatokat is felvállalt, mely alapvetően állami feladat lenne, egyelőre sikerült
megőrizni a stabilitást, és remélhetőleg a jövőben is végre tudjuk hajtani a tervezett
fejlesztéseket. Ennek legfontosabb prioritását a sportcsarnok felújítása jelenti,
melynek kiviteli terve már készül és reményeink szerint a felújítást májusban meg
tudjuk kezdeni. A költségvetésben érzékelhető a rengetek pályázati forrásból elnyert
támogatás.
Lakossági megkeresés érkezett hozzám annak érdekében, hogy a 4-es metró
megépítése teremtette új helyzetre hivatkozva- ismételten próbáljuk meg a közvetlen
buszjárat indítását menedzselni településünk ingázó lakosai részére.
A Képviselő-testület teljes mértékben indokoltnak tartotta a kérelmet, ami az utazó,
ingázó lakosság mentális helyzetének javításán túl vonzóbbá, megközelíthetőbbé
teheti községünket az ide költözők számára is.
A 4-es Metro vonal végállomása a XI. kerület Etele tér lesz, amely vonal indulása ez
év április-május folyamán valószínűsíthető.
Ez tőlünk az M1 es autópályán: 40,6 km, amely hozzávetőleg 35-40 percet jelent.
Szemben a jelenlegi menetidő: 37,2 km, azaz 1 óra . A forgalmi akadályok miatti
+10-15 perc tovább növeli ezt az időt.
A differencia a jelenlegihez képest 3-4 km-t jelent, de időben gyorsabb és
kiszámíthatóbb.
Évek óta elhúzódó probléma a községünket átszelő 1123-as országos közút
állapota, melynek orvoslására csak korlátozott mértékben, kizárólag kátyúzással
reagáltak az illetékesek.
Ez a megoldás mindig csak átmeneti volt, a problémát felületén kezelte, mely
végleges megoldást még hetekben-hónapokban mérve sem hozott.
Szomor és Gyermely községek közlekedése Tatabánya felé kizárólag ezen az úton
lehetséges. A közlekedés világos nappal is haladási nehézségeket okoz,
szürkületben és este pedig kimondottan életveszélyes.
A kátyúk olyan helyen helyezkednek el, amelyre az utat jól ismerők sem tudnak
felkészülni, nem beszélve az átutazókról.
Mindez a Gyermely és Szomor esetében a megyeszékhelyhez történő eljutást is
nehezíti, korlátozza!
Gyermely község esetében további problémát jelent, hogy -az egyébként gondozott,
szépen fejlődő község, mely a mellékútjainak karbantartását évről-évre feladatának
tartja, és nem kevés anyagi forrást szán rá-, olyan átmenő utat kénytelen a

„magáénak” mondani, mely ma már szánalmas, esztétikailag több sebből vérző,
nyomatszó állapotot jelent, ami a község megítélését rontja, az ide települni vágyókat
pedig elrettenti!
A fenti szempontokat tartalmazó levéllel fordultam tehát az Illetékesekhez, segítséget
kérve ahhoz, hogy a Gyermely községen átmenő 1123-as közút javítása,
szőnyegezése mihamarabb megtörténjen, ezáltal segítve és javítva az itt élők
életminőségét, visszaadva a község vonzását.
Továbbá elháruljon az, az életveszélyes helyzet, mely a jelzett úton Gyermely Tarján
felőli kapujától kezdődően egészen Tarjánig bezárólag az út több pontján
potenciálisan halálos jellegű baleseti forrást jelent!
A Képviselő-testület törekvései között kiemelt helyet foglal el a határon túli
magyarság támogatása.
Arra törekszünk, hogy gyakorlati, élő kapcsolatokkal segítsük nemzettársainkat.
Törekvéseinkkel teljesen összecsengett a Rákóczi Szövetség azon kérelme,
melyben a határon túli gyermekek magyar iskolába történő beíratásának
támogatásáért fordult hozzánk.
A szövetség által indított „Beiratkozási Ösztöndíj Program” keretében a magyar
iskolába beíratott gyermekek egyszeri alkalommal 10 ezer forintos beiratkozási
ösztöndíjban részesülnek. Önkormányzatunktól 5 beregszászi és 5 székelyhídi
gyermek kapott személyenként 10 ezer forint támogatást.
Rendkívül színvonalas, látványos, igazi közösség-teremtő erővel átitatott március
15-i megemlékezést tartottunk.
Megragadom az alkalmat, hogy itt az újság hasábjain mondjak köszönetet a
szervezőknek, a fellépőknek, mindenkinek, aki ebben az összefogásban bármilyen
módon közreműködött.
Kegyes volt hozzánk az idő is, verőfényes napsütést kaptunk az Összetartozás
Téren.
Tiszelettel!
Kókai Rita
polgármester

