
Gyermely   

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete Családbarát Ön kormányzat Díjat adományoz 
Gyermely Község Önkormányzatának. 

Gyermely mintegy 1 500 lakosú település Komárom-Esztergom megye keleti határánál, 
Esztergomtól 28 km-re délnyugatra. A gyermelyi önkormányzat intézkedések sorával 
támogatja a családokat a gyermekvállalásban, és a gyermekek nevelésében. 

A községben a munkanélküliség nem számottevő, a településen élők közül sokan az 
országosan ismert Gyermely Zrt. vállalatcsoportnál, vagy a településen lévő több 
vállalkozásnál helyezkedtek el. A község és a Gyermelyi Zrt. kapcsolata példaértékű (az 
intézmény a helyi iskolát, óvodát illetve a rendezvényeket, felújításokat rendszeresen támogatja, az 
iskolások névre szóló ajándékot kapnak karácsonykor, őszi nyílt napot szerveznek az 
érdeklődőknek). 

A község a fiatalok lakáshoz jutását önkormányzati telkek kijelölésével segíti, melyek a helyi 
lakosok számára kedvezményesen megvásárolhatók. Gyermelyen Civil ház, Sportcsarnok, 
focipálya és műfüves pálya áll a lakosok rendelkezésére. A rendezvényekre falu kemencéje 
épült. Tavaly fejeződött be a játszótér felújítása és a kalandjátszótér kiépítése.  

A településen házi gondozói szolgálat működik, jelzőrendszerrel kiegészítve. Az újszülött 
gyermekeket a polgármester asszony külön emléklappal köszönti. Karácsonykor 
szeretetvendégség és műsor készül az időseknek.  

Sport és egészségre nevelés keretében több sporttevékenység ingyenesen vagy csekély 
hozzájárulással elérhető; egészségnap keretében szűrések és előadások ingyenesen 
elérhetők. Az iskola aulájában rendszeresen rendeznek kulturális eseményeket; a községi 
könyvtárban a kölcsönzés ingyenes; az iskolában szakkörsorozat indult 8 kreatív területen. 

A rászoruló családok szociális juttatásokban, tűzifában, lakhatási és étkezési 
hozzájárulásban részesülnek. Az önkormányzat tette lehetővé a néptánc és íjászat oktatását 
az iskolában. Az iskola minden osztályában van interaktív tábla, fut a ’suligyümölcs’ program, 
nyaranta ingyenes német anyanyelvi tábort szerveznek. A Máriahalomról bejáró iskolásoknak 
az önkormányzat buszjáratot szervezett. Gyermely több településsel testvértelepülési 
kapcsolatot alakított ki és ápol. 

Kéthetente jelenik meg a Gyermelyi Hírlap, ezen kívül az önkormányzat honlapot is 
üzemeltet. Kiemelkedő események a Majális, az Összefogás napja és a Falunap.  

A község civil életét, közösségi erejét több egyesület, alapítvány és civil kezdeményezés 
erősíti. Nagyon sok családban nevelkedik 3 vagy akár több gyermek; 3 évvel ezelőtt alakult a 
NOE Gyermelyi Napraforgók Csoportja.  

A jövőbeni tervek között szerepel az óvoda és a játszótér további fejlesztése, a sportcsarnok 
és a községháza felújítása, ill. közös egészségügyi centrum és erdei iskola létrehozása. 
Színpad és kemence építése kezdődik a főtéren. A családbarát turizmus, a helytörténeti 
szakkör, a telekocsi járat és a helyi piac lehetőségének megteremtésén fáradoznak. 

A NOE méltónak találta Gyermely Község Önkormányzatát az elismerésre. 

A díjat átveszi: Kókai Rita, polgármester asszony távollétében Dr. Nagy Zsolt aljegyz ő. 


