Tisztelt Gyermelyi Lakosok!
Február 26-án Egészségnapot, 27-én Sportnapot tartottunk. Mindkettő nagy érdeklődés mellett zajlott.
Látható, hogy a négy éves kezdeményezés most „érett be”.
Április 13-tól május 20-ig a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnoksága
szervezésében 27 napos toborzó ország- futás zajlik, mely Gyermelyt is érinti, sőt nálunk koszorúzásra is sor
kerül. A futáshoz iskolásaink és a futni szerető felnőttek is csatlakoznak majd. A szervezők ezzel a 2016 km-es
futással emlékeznek a magyar nemzet számára fontos történelmi eseményekre, és mindazokra a
katonahősökre, akik életüket áldozták a hazáért.
A március 15-i megemlékezést az általános iskolások állították össze, melyben a Gyermelyi Dalárda is
részt vesz. A műsor érdekessége, hogy három helyen – iskola, színpad, Összetartozás tere - zajlik, megjelenítve
az előkészület, a forradalom és a következmények helyszíneit.
Március 19-én pálinkás programokkal ötvözve kerül sor a falu disznajának feldolgozására a
GyeReCsak Színpadon. A program színes lesz, jó hangulatúnak ígérkezik, és a Pálinka esten felszolgált
disznótoros vacsorával zárul az aulában.
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szervezőkkel együtt rendezi meg önkormányzatunk.
Húsvétkor a GyeReCsak színpadon és a játszótéren húsvéti foglalkozások, nyuszi simogató várja a
kicsiket. A program szervezését az ovis dajka nénik vállalták! Köszönjük Nekik!
A közmunkások Szeszgyárpusztától a tarjáni kanyarig terjedő területen (közút mentén) 36 zsák
hulladékot szedtek össze. Ezt a közútkezelő felé jelezzük, kiegészítve azzal az ismételt kéréssel, mely az út
felújítására irányul.
Február 29-én 3 db adás-vételi szerződés megkötésére került sor a kedvezményekkel árult Naphegy
utcai telkekből (Református temető feletti telkek). Költségvetésünk ennek köszönhetően 8.560.000 Ft-tal
növekedett, és 11 gyermek születésével nő majdan a lakosságszámunk, akik - mint azt a kedvezmény
nyújtásának rendeletben rögzített feltételrendszere előírja - a gyermelyi óvodába illetve iskolába fognak majd
járni.
Elfogadásra került önkormányzatunk 2016. évi költségvetése. Fejlesztéseinket nagy körültekintéssel
terveztük. Ebben többek között szerepel a főzőkonyha eszközfejlesztése, a Tabán utca elmaradt részének
aszfaltozása, térfigyelő kamerarendszer továbbfejlesztése - többek között a község bevezető útjain - ,
kisteherautó beszerzés a községüzemeltetési munkálatokhoz, az erdei iskola kül- és beltéri bútorainak (padok,
asztalok) megrendelése, a sportcsarnok oldalfalának felújítása (ablakok elhelyezése) , az óvoda bővítése.
Természetesen vannak pályázati lehetőségektől függő fejlesztések, mint pld. az erdei iskola tetőtér beépítése,
a községháza felújítása stb.
Kívánok a gyermelyi családoknak meghitt, áldott húsvétot! Éljük meg magunkban a húsvét
misztériumát! A belső megtisztulás után támadjon fel szívünkben a megbocsátás, a megújulás iránti vágy.
Pattannak a rügyek, zizzen az erdő, dalolnak a madarak, nyílnak a virágok, nyíljon hát a szívünk is! A megújuló
természet, az élet minden pillanatban minket hív! Legyünk nyitottak meghallani a benne rejlő üzenetet!
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