Polgármesteri beszámoló
Tisztelt Gyermelyi Lakosok!
Engedjék meg, hogy összefoglaljam az elmúlt időszak legfontosabb eseményeit.
Pósfai Csaba alpolgármester képviselte településünket június 13-án Csantavéren. Meghívást kaptunk hogy
2016. júniusában focicsapattal képviseljük magunkat a Csantavéri Napokon, és főzzünk valamilyen finom,
gyermelyi ételt.
A Kürti Borfesztiválon és az Izsai Falunapon Mike Hajnalka jegyzőasszonnyal és Tóth Ágnes kulturális
referenssel vettünk részt. Utóbbi testvértelepülésen koszorúztunk is, a nagy izsai árvíz áldozataira emlékezvén.
A nyári focitábor, amit a Republic együttes részvételével megrendezett rendhagyó műfüves focival nyitottunk
meg, mára olyan nagy érdeklődésre tesz szert, hogy új alapokra kell helyeznünk a jövőben!
Az óvodafejlesztési pályázaton 5,5 millió forintot nyertünk. A beruházás költsége 26 millió forint. A pályázat
feltétele az volt, hogy szeptember végéig rendelkezzünk jogerős építési engedéllyel. Az engedély kezünkben
van, tavasszal nincs akadálya az épületbővítés megkezdésének.
Befejeződtek a tárgyalások a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal. Az iskola vagyonkezelésbe
adásáról, a sportcsarnok bérbe adásáról szóló szerződések aláírásra kerültek. A változást senki sem fogja
megérezni, hiszen minden a megszokott rendben folyik tovább. Az önkormányzat viszont a működtetésből
felszabaduló évi kb. 15 millió forintot egyéb célokra költheti majd.
Szeptembertől az új közétkeztetési törvényben foglaltaknak már „élesben” kell eleget tennünk. (Nálunk már
több mint egy éve, fokozatosan alkalmaztuk a só és cukor adagok csökkentését, tehát sokkal előrébb járunk
más iskolákhoz, óvodákhoz képest.) Visszajelzések szerint sok gyermek MEG SEM KÓSTOLJA az ételt. Nem
tudja, hogy mire mond nemet, többnyire nem eszi meg a levest, éhesen megy haza. Az önkormányzat
igyekszik megtenni minden tőle telhetőt, célunk, hogy új fűszerek, új receptek bevezetésével fokozatosan
elérjük, hogy egészséges, de finom ételek készüljenek! Ugyanakkor az előírásoknak meg kell felelnünk!
Minden kezdet nehéz, az új kihívásokat, változásokat fokozatosan szokjuk mi felnőttek is, különösen, ha az
ételről van szó. Kérem Önöket, gondoljunk arra, hogy ennek az intézkedésnek megvan a fő motivációja:
egészséges étkezéssel elérni, hogy csökkenjenek azon betegségek rizikófaktorai, melyek Magyarországon
igen elterjedtek (szív, érrendszeri stb.) Természetesen illúzió, hogy egyedül az étkezéssel kerülhetjük el
mindezeket! Kell (kellene!!) hozzá életmódváltás, sokkal több mozgás, sport is.
Ennek tudatában próbáljunk tehát alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, hiszen a felnőttek
hozzáállása, kommunikációja nagyon sokat könnyíthet (de ronthat is!!!) a reform sikeres bevezetésén.
Ezért kérem a Tisztelt Szülők és a Pedagógusok, Óvodapedagógusok támogatását.!
A sportcsarnok tetőszerkezetét októberben megújítjuk. A munkák azért tolódtak, mert ennek megkezdése
előtt igazságügyi szakértőt kértünk fel a beázás vizsgálatára, a jövőbeni felelősségi viszonyok megfelelő
érvényesítése végett. Tavasszal pedig ablakokat építünk be, mely egyrészt megoldja a szellőztetést, másrészt
nem engedi felmelegedni az épületet. (Szemben a tetőablakokkal, ahol a folyamatos benapozás hatására
felforrósodott a szigetelt épület.)
Az iskola illetve a sportcsarnok épületénél megtörtént a napelemek felhelyezése.
A Tabán utca felújítása a vége felé közeledik. Az ott lakók többségében türelmesen kezelik az átmeneti
helyzetet. Minden alapunk megvan arra, hogy ez az utcát – mely Gyermely egyik leg elhanyagoltabb utcája
volt - az egyik legszebb utcának tekintsük a jövőben. Műemlékeink (katolikus templom, Széchényi
Művésztelep) és az ott álló panzió is olyan igényes környezetet „kapott”, mely ezen építmények szépségét
szépen illeszkedő módon emeli ki. Az utca vízének bevezetését is meg kell oldanunk, mivel a régi áteresz

teljesen eltömődött, kitisztítani lehetetlen volt. Hamarosan megkezdődik a Gyöngyvirág utca aszfaltozása is.
A Telekom hálózatfejlesztés és átalakítás megkezdődött a községben.
A kb. fél éve beharangozott komposztládák kiszállítására legutóbbi információm szerint decemberben kerül
sor.
Elkészült a gyarmatpusztai temető sírbolt-nyilvántartása. Papp János bácsi készségesen és nagyon
alaposan készítette el, csakúgy, mint a gyermelyi katolikus temetőét valamikor régen. Ezt követően fotókat
készítünk a már nem látogatott sírokról, és a temető erre a célra kialakított részén helyezzük el őket. A további
temetkezések pedig rendben, a nyilvántartásnak megfelelően történnek majd.
Szeptember 24-én a Leader csoport által szervezett látogatás egyik állomása Gyarmatpuszta volt, ahol a
pályázati források bevonásával felújított erdei iskolát, színpadot, temetőt tekintették meg. Elismerően szóltak
fejlesztéseinkről, a puszta szépségéről.
Október 2-án lesz az Ovi focipálya ünnepélyes átadó ünnepsége, ahol Pósfai Csaba alpolgármester mond
köszöntőt. A megnyitót követően az ovisok egészségnappal folytatják a szépnek ígérkező napot.
Nagyon jó hangulatban zajlott a Falunap. Sok önkéntes segített abban, hogy minél zökkenőmentesebben
teljen a nap. Kegyes volt az időjárás is, bár reggel nem volt okunk örömre. Aztán minden szépen helyreállt. A
visszajelzések alapján nem annyira a színpadi előadások, mint inkább az interaktív típusú foglalkozások,
játékok voltak a legvonzóbb programok. A szervezésért és bonyolításért dicséret illeti Tóth Ágnes kulturális
referenst, aki testületi határozatban kifejezett dicséretet kapott!
Az „Itthon vagy! Magyarország szeretlek” rendezvényünk 5 km-es testébresztő-frissítő reggeli futással
kezdődött, majd este az Éjszakai Műszak koncerttel és a tábortűz meggyújtásával zárult. A rossz idő miatt
nagyon kevesen voltak, pedig este már egy csepp eső sem esett. Sajnálhatják, akik nem jöttek el. Az eső miatt
maradt el 25-én pénteken a Gyermelyi Dalárda és az Echo Zenekar fellépése is.
Bízunk benne, hogy lesz módunk bepótolni!
Kedves Gyermelyiek! Csodálatos környezetben élünk, használjuk ki az erdők adta lehetőségeket. Sétáljunk,
kiránduljunk, fussunk. Ki-ki kedve szerint!
Szép őszi napokat kívánok községünk minden Lakójának.
Kókai Rita polgármester

