A Don-kanyarban elhunytakra emlékeztünk...
Fejet hajtani gyűltünk össze 2016. január 28-án a református templomban. Rendezvényünket
megtisztelte Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke, aki az ünnepi beszédet
tartotta, valamint Jásdi Balázs főhadnagy, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Katonai Hagyományőrző
Tagozatának vezetője és 80 hagyományőrző honvéd.
Tisztelegtünk elődeink előtt, akik történelmünk egyik legfájdalmasabb fejezetének hősei.
Emlékeztünk egy nemzettragédiára, a Don-kanyarban harcoló apákra, fiúkra, kik közül kevesen tértek vissza,
hátrahagyva anyát, asszonyt, gyermeket.
E hadsereg katonáit egy olyan sötét eszme vitte a vágóhídra, amit sötét és nagyra törő emberi
indulatok generáltak.
Ezekről a katonákról évtizedekig nem tettek említést a történelemkönyvek. Egy egész nemzet hangtalanul,
könnyek nélkül, lelke mélyén eltemetve gyászolt.
Ezen a napon a megemlékezés mellett boldogító pillanatokat is átéltünk, hiszen a Magyar Tartalékosok
Szövetsége Katonai Hagyományőrző Tagozatának vezetőjétől, Jásdi Balázs főhadnagytól felkérést kaptunk
arra, hogy zászlajukra kössük fel Gyermely szalagját. Megtisztelő felkérésének szeretettel tettünk eleget!
Hiszen tudjuk, hogy egy közösség erejét, összetartását sok minden meghatározza. Vannak dolgok,
melyek belülről fakadnak és vannak, melyek kívülről érkeznek.
Ilyen vendégek voltak valamikor a Magyar Tartalékosok Szövetsége hagyományőrző katonái, akik először
2012-ben jártak nálunk.
Akkor még vendégek voltak……
Szeretettel hívott és látott vendégek.
Ma már barátokként jönnek hozzánk, mert nincs olyan helyi ünnep, megemlékezés, amely ugyanazt a belső
élményt jelentené számunkra, ha Ők nincsenek velünk.
Kívülről érkeztek tehát, de tanítóinkká váltak. Felébresztették a szunnyadó hazaszeretetet, amely bennünk
élt, de általuk még hangsúlyosabb szerepet kap közösségi ünnepélyeinken.
Mert egy közösség összetartásának fontos eleme, hogy hogyan tud együtt ünnepelni.
Hogyan és honnan szól a Himnusz, a Szózat??
Van-e bennünk igazi tartás, büszke öntudat, amikor hőseinkre emlékezünk? Érezzük-e, mit jelentett valaha a
hősiesség, az, ha valaki a hazájáért a vérét adta?
Köszönjük a hagyományőrző katonáknak, hogy évről évre velünk tartanak a gyermelyi rendezvényeken.
Jelenlétük tiszteletet parancsol, tartásról, nemzeti öntudatról, hazaszeretetről üzen nekünk. Történelmi
pillanatokat idéz.
Tisztelgés a múlt előtt.
Tisztelettel, szeretettel és alázattal kötöttem fel a szalagot a hagyományőrző katonák zászlajára Gyermely
község nevében!
Kókai Rita polgármester

A realitások talaján állva ……. most is „tiszta forrásból”!
Dr. Nyirán Gergely volt képviselő legutóbbi felvetéseire tényekkel reagálunk:
Honlapunkon minden információt közzéteszünk, ami közérdeklődésre tarthat számot, valamint mindazt, amit
a vonatkozó jogszabályok számunkra előírnak. Ezen felül folyamatos a tájékoztatás a facebook oldalunkon is,
valamint a Gyermelyi Forrásban.
Az önkormányzat teljes bevételét és kiadásait megtalálhatták az érdeklődők a négy évet lezáró értékelő
anyagban. Számokkal, diagramokkal alátámasztva. De a közmeghallgatáson is ilyen jellegű tájékoztatást
kapnak mindazok, akik valóban érdeklődnek a közügyek iránt!
Polgármesteri fizetés: A választások alkalmával a polgármester jelöltnek nyilatkoznia kell, hogy főállásban,
avagy tiszteletdíjasként kíván-e indulni. Ennek tudatában választják meg a település polgárai.
Gyermely községben a képviselőknek 2014-től nincs tiszteletdíja. Képviselői alap kerül megállapításra,
melynek erejéig

mindannyian

közösségi célokat,

civil szervezeteket, egyházakat, alapítványokat,

intézményeket támogatnak. Az ezt megelőző években –egy személy kivételével, aki csaknem mindig felvette
- szintén felajánlották közösségi célokra tiszteletdíjukat.
Tervezett útfejlesztések: A költségvetés előkészítő anyagai nem minősültek döntésnek. A soros ülésen
tárgyaljuk majd a költségvetés I. fordulóját. Végleges döntés februárban születik. A kerékpárút lehetőségét
már előző évben felvetettem projektötletként. Ennek csak megyei fejlesztés részeként lehet támogatottsága,
egy-egy község ezt önerejéből megoldani nem képes! Tarján-Gyermely-Szomor vonatkozásában együttesen
benyújtott pályázatról lehet szó.
Önkormányzati foglalkoztatás:
Az önkormányzat által és a közös hivatal által foglalkoztatott személyek köre szétválik. A Gyermely község
székhellyel működő, Szomort és Héreget is magában foglaló közös hivatal 2013 márciusa óta áll fenn, mint
azt képviselő úr is tudja, hiszen akkor még tagja volt a testületnek. A székhelyen lévő dolgozók többsége
három helyen dolgozik felváltva, illetve három község ügyeit intézi Gyermelyről. Ezek közé tartozik a jegyző,
aljegyző, igazgatási előadó, műszaki előadó, pénzügyes dolgozók. A közös hivatal dolgozóira, azaz a
köztisztviselőkre vonatkozó állásokat kötelező jelleggel kell meghirdetni az erre a célra szolgáló felületen, de
a helyi fórumokban is megjelentek. Az önkormányzat állásai pedig minden esetben pályázat, illetve alapos
tájékozódás után, helyi munkaerővel nyernek betöltést.
De álljon további tájékoztatás az alábbiakban arra, hogy mi mindennel foglalkozik önkormányzatunk, miért is
tűnik úgy, hogy „túl sokan” dolgoznak az önkormányzati hivatalban:
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önkormányzat közmunkásaira is mindig sok feladat hárul. Munkájukat a településmérnök és csoportvezető
koordinálja, de bérköltségük nem az önkormányzatot terheli, hanem a központi költségvetést.
Kulturális közmunkások
2013-tól Gyermely Község Önkormányzata bekapcsolódott a Nemzeti Művelődési Intézet által
indított kulturális közmunkaprogramokba, melynek révén igen nagy segítséget jelentő, aktív kollégák
támogathatják a hivatali munkát úgy, hogy bérköltségük nem az önkormányzatot terheli. Az 1. programban 2
fiatal kolléganő (egyikük alkalmazásba is került), a 2. programban 3 kolléganő (egyikük azóta az óvodában
dolgozik dajkaként), a 3. – jelenlegi – programban 3 kolléga segíti a munkát. Valószínűleg a program
márciustól újra elindul, és reményeink szerint nálunk is folytatódhat, természetesen továbbra is állami
finanszírozásból.
Diák önkéntes közösségi szolgálat
A másik, sok friss munkaerőt jelentő lehetőség 2013 óta a diák önkéntes közösségi szolgálat. Az ebben rejlő
sokrétű lehetőséget felismerve – a jól használható önkéntes segítség mellett a helyi közösség életébe való

bekapcsolódás – vonjuk be a helyi középiskolásokat a falu életébe. Rendezvények lebonyolításában, táborok
szervezésében segítenek. Reményeink szerint többen közülük a kötelező szolgálat letöltése után önkéntesként
megmaradnak nálunk.
Önkéntesek
A rendezvények előkészítését és lebonyolítását Gyermelyen hagyományosan sok önkéntes segíti, jelenlétük
szinte természetessé vált. Önkormányzatunk regisztrált önkéntes fogadó szervezet. A továbbiakban
szeretnénk önkénteseinket még jobban megbecsülni, kifejezni feléjük, hogy fontos partnernek tartjuk őket,
ezért önkénteseinkkel szerződést szeretnénk kötni. Ennek előnye, hogy pl. álláskeresésnél, iskolába való
jelentkezésnél igazolható a közhasznú tevékenység rendszeres folytatása, amely adott esetben előnyt,
szakmai tapasztalatot, referenciát jelenthet. Önkormányzatunk számára pedig azért előnyös, mert ha így
kötjük magunkhoz önkénteseinket, munkájukat tudatosabban, rendszeresebben végezhetik, így biztosabban
számíthatunk rájuk.
Kókai Rita polgármester

