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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Gyermelyi Forrás soron következő számában beszámolok a háborús helyzetben 
lévő testvértelepülésnek nyújtott lakossági összefogásról.  
 
Ennek a cikknek a kivonatát olvashatja most a Képviselő-testület az alábbiakban:  
 
„Szeretnék Önöknek beszámolni arról, hogy községünk milyen példás összefogással 
állt a háborús helyzetben lévő testvértelepülésünk, Beregszász mellé, és hogy 
miként segítettünk egy menekülő családon.  
Beregszász református diakóniájának vezetőjével a háború kitörésének napján 
beszéltem, érdeklődve hogylétükről, arról, hogy mivel, miben segíthetünk, mire lenne 
elsősorban és gyorsan szükség. 
Ők odakint szociális konyhát üzemeltetnek, szociális intézményeket, anyaotthont, 
idősek otthonát működtetnek, ellátják a nagy számban ott élő szegény embereket, 
akik a diakónia segítésége nélkül a napi élelmezésüket sem tudnák megoldani. Jelen 
háborús helyzetben pedig fel kellett készülniük a menekültek fogadására is.  
A Főgondnok Úr elmondta, hogy már kenyeret sütni sem tudnak, nincs alapanyag, 
nagy a gond. 
A Gyermelyi Zrt. azonnal jelentős mennyiségű tészta, illetve liszt adománnyal állt a 
kérés mellé, de a háborús helyzettől függetlenül is évek óta támogatja Beregszászt.    
Február 25-én (pénteken) tettem közzé kérésemet a leggyorsabb felületen, a 
Facebookon, jelezve azt, hogy február 28-án, azaz hétfőn van lehetőség az 
adományok leadására. Ennek oka az volt, hogy minél hamarabb szerettük volna 
kijuttatni adományunkat a Gyermelyi Zrt. szállítmányával együtt.  
Ezen az egy napon olyan mennyiségű csomag gyűlt össze a polgármesteri 
hivatalban, amire álmunkban sem gondoltunk volna. Érződött a gondoskodás, és 
mindenki belecsomagolta a lelkének egy darabkáját is. Reggeltől estig érkeztek a 
segíteni akaró emberek, szinte egymásnak adva a kilincset. 
A díszterem minden szeglete megtelt élelmiszerrel, tisztálkodó szerekkel, 
bébiételekkel, pelenkákkal.  
Kaptunk párnákat, paplanokat is, amire szintén nagy szükség van a szociális 
intézményekben, különös tekintettel arra, hogy a háborús helyzetben ezek az 
intézmények a menekültek számára befogadó helyekké váltak, tehát gondoskodni 
kellett a szerencsétlen sorsú emberek elhelyezéséről is. 
A jó ügyhöz csatlakozott Dr. Kocsis Tamás is, aki az „Aki időt nyer, életet nyer” 
Alapítványon keresztül szólította meg a gyermelyi és szomori embereket, és a befolyt 



jelentős összegen két ízben is nélkülözhetetlen gyógyszereket, gyógyászati 
eszközöket szállított a beregsurányi gyűjtőpontra. 
A nőnapi rendezvényünk gyűjtése is sikeresen zárult. Az ott befolyt összeggel 
Önkormányzatunk az „Aki időt nyer, életet nyer” Alapítványon keresztül támogatja a 
rászoruló beregszászi intézményeket. A cél most ágyak vásárlása, amire a 
menekültek elhelyezése okán nagy szükség mutatkozik. 
Végül szólni szeretnék arról az ukrán menekült családról, akit a községháza 
épületében lévő volt szolgálati lakásban helyeztünk el. Egy telefonhívással 
kezdődött. A telefonáló zártkerti ingatlannal rendelkezik községünkben. Elmondta, 
hogy menekültek érkeznek hozzá, segítséget kér az étkezésükhöz, a 
tisztálkodáshoz, mert nála sem víz, sem villany, sem fűtés nincs. Igazából sem ágy, 
se semmi Mit lehet tenni ilyen helyzetben? Azt hiszem azt, amit mi tettünk. Átvettük a 
szervezést és mindent előkészítettünk a fogadásukhoz.  Ekkor tettem szintén közzé 
segítségkérő felhívásom, amire -szintén egy nap alatt- tucatszámra érkezett 
ágynemű, takaró, főzősre alkalmas edények. 
A fiatal édesanya és két éves kislánya, valamint a kicsi nagymamája március 13-án 
az éjszaka folyamán érkeztek meg hozzánk. Három napot töltöttek nálunk. Hálásan 
köszönik Gyermely lakosságának segítségét. Az óta már megérkeztek 
Franciaországba a család barátaihoz, ahol biztonságban lesznek a háború végéig. 
A fentieken kívül köszönöm azon családok jelentkezését, akik háborús menekültek 
fogadását vállalnák. Keresni fogjuk Őket, ha erre szükség lesz.  
Ennyiben foglalnám össze a falu összefogásának szép példáit.  
Még egyszer hálásan, tisztelettel köszönöm, hogy a falu lakossága most is 
megmutatta, hogy milyen szépen, összefogottan tudunk megmozdulni egy-egy jó ügy 
érdekében.”  
 
A Képviselő-testülettel egyeztetve a menekültek fogadására községünkben az erdei 
iskolát jelöltük ki. 
 
Megkezdődött az óvoda felújítása. Az udvar már nem használható, az ovisok 
rendelkezésére áll mindkét játszótér. Az ütemtervnek megfelelően a gyermekek 
kiköltöztetésére a nyár folyamán kerül sor, pontosabban a nyári szünetben. Az 
átmeneti időt -ami nem kevés, minimum 1 év- három helyszínen töltik majd. Jelenleg 
az iskola könyvtára, az ifjúsági klub és a sportcsarnok elkülönített helyisége az 
elhelyezésükre alkalmas helyszín. Az eredeti elképzelésben az erdei iskola is 
szerepelt, de végül ez elvetésre került. Az étkeztetést vásárolt élelmezéssel tudjuk 
megoldani, jelenleg az árajánlat bekérése folyamatban van a Tatabánya székhelyű 
Kölyök Kft-vel. E mellett más lehetőségeket is szeretnék megvizsgálni, időben 
vagyunk, hogy előkészüljünk rá. A konyha dolgozói a tálaló konyha feladatait látják el 
az átmeneti időszakban, a felszabadult munkaidőt pedig az óvodai munka egyéb 
területein töltik majd. Ennek megszervezése az óvodavezető feladata lesz. Mivel a 
szülőkben sok kérdés merült fel, a szülői munkaközösség kérésére tájékoztatót 
tartottam az óvodában. Érdekes érzés volt előzetesen olyan kérdésekkel 
szembesülni, ami egy felelős fenntartó számára természetes feladat. Ettől 
függetlenül azt gondolom, hogy sikerült a szülőket megnyugtatni az önkormányzat 
átgondolt előkészítő munkájának ismertetésével. 
 
Színvonalas civil rendezvényeken vettem részt, és köszöntöttem a megjelenteket a 
Gyermelyi Pálinkaesten és a Borversenyen. Nagyra értékelem a civilek munkáját, 
ezek a közösségek szilárd pillérei az önkormányzati munkának. Önkormányzatunk 



az előzetes döntésnek megfelelően támogatta ezen rendezvényeket, és ezen túl 
segítséget nyújtottunk a berendezésnél, előkészítésnél. 
 
Nagy érdeklődés mellett zajlott a sportnap. Nagy öröm, hogy községünkben igen 
élénk a sportélet. A sportnap célja a Gyermelyen elérhető mozgásformák 
népszerűsítése azok számára, akik még nem csatlakoztak hozzánk. Természetesen 
az aktív sportolni szeretők vettek részt elsősorban ezen a rendezvényen, de fontos, 
hogy a testmozgás, a prevención keresztül ösztönözzük a lakosságot az egészséges 
életmódra. Jelenleg csarnokunk teljesen telített, minden nap délutánján edzések, 
foglalkozások zajlanak. 
 
Megható megemlékezésnek lehettünk részesei március 15-én. A Gyermelyi 
Általános iskola műsora kivételesen szép volt. Köszönet a felkészítő 
pedagógusoknak és a fellépő gyermekeknek. És köszönjük Zelenák Márk frappáns, 
szépen összeszedett ünnepi beszédét is. A fellépőket pizzával vendégeltük meg, 
elismerve a szép teljesítményt. 
 
A Helyi Választási Bizottság tagjai, valamint a pártok delegáltjai március 28-án 
letették az esküt. Köszönjük nekik, hogy elvállalták ezt a felelősségteljes és nem 
könnyű feladatot. 
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