Kedves Gyermelyi Lakosok!
Június 5-én ünnepeltük a Nemzeti Összetartozás Napját.
Megköszönöm mindazok közreműködését, akik szervezőmunkával, fellépéssel, felkészítéssel, illetve egyéb
módon hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Az eső általában nincs jó hatással a szabad ég alatt tartott rendezvényekre, de ebben az esetben még jobban
összekovácsolt minket, hiszen a színpadon fejeztük be az ünnepség hátra lévő részét.
Köszönöm ezen túl mindazok segítségét, akik német barátaink vendégül látásában, illetve a
programokhoz csatlakozva voltak segítségünkre. Igazi összefogásról tanúskodott a testvértelepülésünket –
Neuenhaus-t - képviselő delegációval eltöltött öt nap is.
A Nemzeti Összetartozás Napján átadtuk a „Gyermelyért” érdemérmet Erős Ferencné Magdi
néninek. Az ott elhangzott beszédet idézzük az alábbiakban.
„ Erős Ferencné, Szatai Magdolna 1939. szeptember 26-án született szegény cselédemberek
gyermekeként, ötgyermekes nagy családba. Az iskola alsó 4 osztályát Gyarmatpusztán, a felső tagozatot
Gyermelyen végezte.
Az esztergomi tanítóképzőben végezte a középiskolát. 1957-ben itt érettségizett. 1958-ban képesítői
vizsgát tett és tanítói oklevelet kapott.
Gyakorló éveit már Gyermelyen töltötte.
1959-ben Gyarmatpusztára került, ahol 1. 2. 3. 4. osztályos tanulócsoportokat tanított.
A körzetesítést követően a Gyermelyi Általános Iskolába dolgozott tovább, ahol az alsó tagozatban tanított.
A nyugdíjazást követően sem pihent. Az óvodában, iskolában segítette az oktató-nevelői munkát.
Magdi néni mindig aktív volt. Sok hajdani gyermek emlékében élnek azok a színdarabok, amelyeket Ő tanított
meg nekünk. Sokat lehetett Vele játszani, énekelni.
A községi rendezvényeken a mai napig fellép. Alapítója volt a hajdani Bokréta Népdalkörnek. Saját
maga ír vidám történeteket, melyeket aztán előad az Idősek Karácsonyán. Nemzeti ünnepeinken, de egyéb
rendezvényeinken is szívhez szólóan szaval.
1990-től 1994-ig a Képviselő-testület illetve a Szociális Bizottság tagja. Kezdeményezésére több utca kapott szép
csengésű virágnevet.
Jelenleg a Gyermelyi Értéktár Bizottság tagja.
Segítőkész, mások problémáira fokozottan érzékeny ember. Családja, barátai mindig számíthatnak rá.
Kedves Magdi Néni!
Örülünk, hogy közösségünk tagja. Élete mindannyiunk számára értékes példa.
Fogadja szeretettel a Gyermelyért érdemérmet Önkormányzatunktól az egész közösség nevében! Gratulálunk,
és szívből kívánjuk, hogy még sokáig tevékenykedjen községünk közéletében!”

Kókai Rita polgármester

