Polgármesteri beszámoló
Tisztelt Gyermelyi Lakosok!
Községünkben kezdetét vette a civilház átépítése, mely központi elhelyezkedésénél fogva leginkább érinti a
lakosság mindennapi életét.
A közlekedési viszonyok -a lezárásokat, parkolókat érintve- megváltoztak, és ez még hosszú ideig így marad.
Bár már több fórumon tájékoztatást adtunk az átépítésről, mégis sokan kérdezik, mi is történik valójában.
Ez az átépítés alapvetően meghatározza a község központjának jövőbeli arculatát. Földszinti részén kap helyet
a háziorvosi, a védőnői és a fogászati rendelő, ez által komplett egészségügyi központ várja majd a lakosságot.
Régi helyén, de megújulva fogadja majd ügyfeleit a Duna Takarék. Az emeleti részben pedig négy szolgálati
lakás nyer kialakítást. Az épület átalakítását az épülethez tartozó terület rendezése követi majd.
A községháza is felújításra-átépítésre kerül a közeljövőben. Célunk az, hogy a lakosság a lehető
legkényelmesebben érje el a hivatali szolgáltatásokat, ezért az ügyfeleket fogadó funkciók a földszintre
kerülnek. Szeretnénk a Magyar Postával is olyan konstrukciót kialakítani, amely szintén ezt az alapvető célt
szolgálja. A kiscsoportos rendezvények, házasságkötések helyszínéül a jelenlegi háziorvosi rendelő átalakítása
szolgál majd, mely használatát tekintve az épület hivatali részétől leválasztva is funkcionálhat munkaidő utáni,
illetve hétvégi igénybevételkor.
A községháza átépítését követően, szándékaink szerint több ütemben szépül majd meg a községházát
körülölelő tér, a posta parkolótól egészen a Coop áruházig.
A tervek készülnek, folyamatos egyeztetések zajlanak.
A színpad műszaki átadása a múlt héten megtörtént. Nagy erővel folyik a tér rendezése, hiszen szándékaink
szerint a Nemzeti Összetartozás Napján szeretnénk ünnepélyesen átadni.
A sportcsarnok épülete körüli víz elvezetése hosszú ideje megoldatlan volt. Az épület felújítását követően,
amint az idő engedte, ez is megoldásra került. Rövid időn megszépül majd az épület előtti tér és járdaszakasz
is, a jelentős számú parkolóval elsősorban a praktikum szempontjainak szeretnénk megfelelni.
Az iskola köz felújított járdáját követően 15 db gömbkőris fát ültettünk a járda és az út közötti szakaszra.
Köszönet érte a növényeket adományozó vállalkozóknak, azaz Szám Attilának, Borbély Norbertnek, Veres
Jánosnak, Fodor Jánosnak, Hullár Norbertnek és Zavarkó Balázsnak. Az óvodások és iskolások minden
csoportja illetve osztálya „örökbe fogadott" egy-egy fát, és növekedését, fejlődését figyelemmel kíséri,
gondozza majd. A fa mesélni fog nekünk az őt gondozó gyermekek, valamint tanáraik, nevelőik törődéséről,
odafigyeléséről. Reméljük, hogy a jövőben az árnyas fák alatt sok-sok diák (gyermekeink, unokáink,
dédunokáink....) baktat majd az iskolába, amikor ezek a fák lombot bontanak, madárfészkeket ringatnak.
Minden egyes elültetett fával nyomot hagyunk magunk után, és a jövőnek üzenünk.
Nemsokára megkezdjük az iskola épületének külső, homlokzati felújítását, hiszen mállik, pattog a vakolat, a
lábazat. A szülők által példásan megkezdett iskolaudvar-szépítés is tovább folytatódik. Az önkormányzat az
épület hátsó bejárata előtti területrészt és partfalat alakítja át praktikussá és esztétikussá. A sportcsarnok
mögött kialakított négy telek kialakítása finisbe ért. A jövő hónapban dönt a testület a telkek értékesítési
áráról. Négy db 600 m2-es telek várja, hogy az iskola, óvoda közelségét értékelő családok teremtsenek otthont
rajtuk. Ezáltal megszépül a Gyöngyvirág utca, és sor kerülhet az útszakasz aszfaltozására is. Továbbá jelentős
kedvezményekkel lesznek megvásárolhatók a református temető feletti telkek. Erről a soron következő ülésen
fogadjuk el rendeletünket.
A testület a közeljövőben tárgyalja majd az önkormányzat és a gyermelyi munkáltatók, vállalkozások közötti
együttműködés azon fontos lehetőségét, mely a gyermelyi diákok továbbtanulási esélyeit, a helyi
pedagógusok ösztönző rendszerét hivatott támogatni. Szeretnénk elérni, hogy diákjaink olyan pályát
válasszanak, amely lehetővé teszi, hogy a későbbiek folyamán élni tudjanak a helyben kínálkozó munkalehetőségekkel. Ezáltal megvethetik lábukat a településen, itthon maradnak, itthon alapítanak családot.
Óvodánkba, iskolánkba járatják gyermekeiket. A település jobb élhetőségének, biztonságos hosszú távú
jövőjének egyik legfontosabb pillérét alapozzuk meg ezzel.
A Semmelweis utca végén lévő játszótér ismét benépesül, egyre több kisgyermek igényli a régi kis játszóteret.
Igyekszünk minél előbb széppé, használhatóvá tenni.
Hamarosan megkezdődik a Tabán utcai járdaszakasz felújítása is. Gyermely egyik legrégibb (talán ez idáig
legkevesebb figyelmet kapott) utcája új köntösbe öltözik, megújul. Köztereink, közintézményeink sok-sok
munkát adtak közmunkásainknak az elmúlt években Elég csak a területek fűnyírására (főterünk, temetőink,
játszótér stb.) gondolni. Ebben az évben sajnálatos módon csupán három közmunkásra kaptunk támogatást.

A létszám csökkenéséből adódóan valószínűleg nem tudunk majd olyan ütemben megfelelni az igényeknek,
ahogy ez idáig tettük. Kérjük a lakosság megértését és türelmét! Mindenképpen megoldást kell találnunk erre
a helyzetre, hiszen a község rendezettsége, esztétikuma mindannyiunk közös érdeke.

2015. március 27-én Karika Évával és Végh Zsigmonddal Beregszászon képviseltük falunkat.
Testvértelepülésünknek, Beregszásznak átadtuk a Gyermelyi Zrt. tészta és liszt adományát, az önkormányzat
és a lakosság élelmiszer adományát, valamint egyházaink és a lakosság pénzadományát.
Megható és tanulságos pillanatok voltak. Nemzettársaink mindennapi nehézségeibe, életébe betekintve saját
gondjaink hangyányi méretűre zsugorodtak. Látogatásunkról részletesen számol majd be a következő
számunkban Karika Éva képviselő asszony.
Kárpátaljai testvéreink nevében tisztelettel köszönöm meg mindazok segítségét, akik segítettek,
adományoztak!
Kedves Gyermelyi Lakosok!
Olyan húsvéti ünnepet kívánok a gyermelyi családoknak, ahol az ünnep misztériuma, üzenete mindenkihez
eljut. Ahol az ünnepi alkalomra megterített asztal mellett a családok, a barátok a szeretetről, az emberi
értékekről, az összetartozásról beszélgetnek.
Értékelik a pillanatot, s az asztalra rakott ételek nem elsősorban a jóllakottság érzetét keltik, hanem az élet
értékét dicsérik. Hogy van mit ennünk, van fedél a fejünk felett, hogy vagyunk egymásnak. A halált legyőzte
az élet, a telet felváltja a tavasz....feltámadás ez a lelkeknek, a természetnek egyaránt.
S hogy vannak gondjaink? - igen vannak. Kinek-kinek a maga keresztjét kell a vállára vennie. És vinnünk kell.
Talán nem is olyan nehéz. talán ha másként szemléljük könnyebbé válik.
Szalézi Szent Ferenc imájával kívánok mindnyájuknak ÁLDOTT ÜNNEPET!
Kókai Rita – polgármester
Ha minden angyal, a világ minden lángelméje tanulmányozta volna,
mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben,
miféle szenvedés, kísértés vagy fájdalmas veszteség,
nem találhattak volna hozzád illőbbet,
mint azt, ami ért.
Isten örök Gondviselése
kezdettől fogva kigondolta,
hogy ezt a keresztet saját Szívéből
értékes ajándékként neked adja.
Mielőtt elküldötte volna,
mindentudó szemével megszemlélte,
isteni elmével átgondolta,
bölcs igazságosságával megvizsgálta,
szerető irgalmával átmelegítette.
Mind a két kezével megmérte,
hogy egy milliméterrel se legyen nagyobb,
egy milligrammal se nehezebb a kelleténél.
Azután megáldotta szent nevével,
fölkente kegyelmével,
beléje lehelte vigaszát,
és még egyszer rád és bátorságodra pillantott.
Így most egyenesen az égből jön feléd,
mint Istennek hívása, s könyörülő ajándéka,
hogy egészen önmagaddá légy,
és Istenben megtaláld beteljesülésedet.

