
Tisztelt Lakótársak!  

A 2017-év III. negyedévében történt főbb dolgokról szeretném tájékoztatni 

Önöket. 

1. Augusztus első hétvégéjén megrendeztük a XVIII. Géderlaki Falunapot. 

Pénteken este az „Anconai Szerelmesek” című kiváló színházi előadáson 

szórakozhattak az érdeklődők. Szombaton ünnepélyes megnyitón átadásra 

került Géderlak Községért Kitüntető cím Dr. Mag Piroska háziorvos részére. 

Géderlak Sportjáért Elismerő Díjban részesült Ifj. Katona György.  

Az önkormányzat Géderlak Emlékplakett átadásával köszönetét fejezte ki 

Tóth Gáborné Géderlaki Nyugdíjas Klub irányításában végzett odaadó 

munkájáért, Kiss Lászlónénak a Faluház és Könyvtár vezetéséért, valamint 

Tibai Sándornak és Molnár Mihálynak a horgászegyesületben végzett több 

évtizedes munkájukért. Ünnepélyesen köszöntöttük településünk 2016-ban 

született gyermekeit és édesanyjukat, nevük felkerült az „ÉLETFÁRA”. 

Átadásra került 17 lakóház részére a „Legszebb porta” elismerés. 

Díszvendégünk volt testvértelepülésünk Jobbágytelke küldöttsége Csizmás 

Zoltán titkár úr vezetésével. A megnyitó után a foktői, dunaszentbenedeki, 

géderlaki táncosok produkciója mellett több érdekes előadáson és utcabálon 

szórakozhattak a falunapra a kilátogatók. 

Vasárnap szabadtéri szentmise és Géderlak-Kiskunhalas Magyar Kupa 

labdarugó mérkőzés zárta a rendezvénysorozatot. 

Itt szeretnék köszönetet mondani a fellépőknek, szervezőknek, 

dolgozóinknak, különösen Monostori Melindának és Hunyadi Dórának a 

rendezvény megszervezéséért, a zökkenőmentes lebonyolításáért. 

 

2. Virágos Magyarország Mozgalom: 

Július 25-én Virágos Magyarország Mozgalom régiós zsűrije jött 

településünkre, hiszen ez évben is, immár 19 éve nevezünk folyamatosan a 

mozgalomba. A Dél-Alföldi régió zsűrije nagyon jó véleménye és javaslata 

után szeptember 7-én eljött a mozgalom fő zsűrije. Az ő értékelésüknek 

eredményét november 17-én fogjuk megtudni, a Virágos Magyarország 

Mozgalom országos eredmény hirdetésén. 

 

3. Testvértelepülési kapcsolat: 

Szeptember 28.-ától október 1-ig a Géderlaki Szent László Általános Iskola 

pedagógusai látogattak el Jobbágytelkére. A két település iskolái 2013-ban 



testvériskola megállapodást kötöttek, így fő cél az iskola, óvoda 

meglátogatása volt. A géderi iskola pedagógusai új írásvetítőt és projektoros 

kivetítőt ajándékoztak a Jobbágytelki Petres Kálmán Líceumnak. Minden 

diák és ovis magyar csokit, a pedagógusok géderi emléktárgyat kaptak 

ajándékba. Az önkormányzat vezetőivel megemlékeztünk hivatalos 

kapcsolatunk öt éves évfordulójáról, ahol településünk erre az alkalomra 

készített emlékplakettet adományozott Jobbágytelke településnek. 

 

4. Sportéletről: 

Labdarúgó csapatunk számos remekül sikerült bajnokság és egyéb 

sportsikerek után 16 év elteltével ismét a megyei II. osztályú labdarugó 

bajnokságba nevezett, ahol szoros és izgalmas mérkőzéseket játszva a 12. 

forduló után az első helyen áll a 16 csapatos mezőnyben. Itt kötelezően 

szerepeltetendő ifi csapat a 12 helyen van. 

 

5. Egyházi életről: 

Augusztus 20-án templomunkban megemlékeztünk államalapításunkról, 

Pata Gábor plébános úr megáldotta, megszentelte és megszegte az új 

kenyeret. Jelképesen átadtuk templomunknak a három hónap alatt felújított, 

restaurált Keresztelő Kutat. A munkálatokat önkormányzatunk végeztette el 

és az anyagi részét is önkormányzatunk finanszírozta. A restaurátor Köhler 

Péter volt. Szép, lelkiismeretes munkáját köszönjük! 

 

6. Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulásról: 

Az elmúlt időszakban a TEIT Társulási Tanácsa két alkalommal ülésezett, 

július 25-én Kalocsán, és augusztus 29-én Tengelicen. Az üléseken szó esett 

az erőmű, az RHK Kft. és a TEIT kapcsolatáról, a nukleáris üzemekben 

történtekről.  

Június 28-án a TEIT küldöttsége részt vett a GMF konferenciáján 

Brüsszelben.  

A radioaktív hulladékok végleges elhelyezése volt a kiemelt témája a 

Nukleáris Létesítmények Körüli Európai Önkormányzatok Csoportja, azaz a 

GMF Brüsszelben tartott soros ülésén. Magyarországot a Bátaapáti székhelyű 

TETT és a Paks környéki önkormányzatok alkotta TEIT képviselte, Dohóczki 



Csaba GMF alelnök vezetésével. Azért választották helyszínül Brüsszelt, mert 

így lehetőség nyílt uniós vezetőkkel való tárgyalásra. 

A közgyűlés után EP képviselőkkel, az Európai Bizottság energiaügyi, 

radioaktív hulladékügyi és leszerelésügyi vezetőjével találkoztak az 

önkormányzati vezetők. A résztvevők elmondták, hogy bemutatva a GMF 

tevékenységét, támogatást kértek rendezvényeik zökkenőmentes 

lebonyolításához. Ugyanakkor felajánlották a döntéshozóknak azt a lakossági 

véleményeken alapuló, önkormányzati és nukleáris környezetben végzett 

munka során felhalmozott tapasztalatot, amellyel a nemzetközi társulás 

rendelkezik. 

A GMF tagjai úgy foglaltak állást, hogy azon üléseikre, amelyek nukleáris 

létesítmények közvetlen térségben zajlanak, uniós vezetőket is meghívnak, 

hogy azok közvetlenül szerezzenek tapasztalatot, ne csak a nemzeti 

jelentésekből ismerjék az atomenergia és hulladékkezelés helyzetét. 

 

Szeptember 06-án a Paksi Társadalmi Tanács ülése volt Pakson, amelyen részt 

vett Lázár János miniszterúr, és Süli János a Paks II. építésért felelős tárca 

nélküli miniszter. Az ülésen bejelentették, hogy a JETA és a PTT körből 

valamilyen oknál fogva kimaradt hat település felvételt nyert és ezentúl a PTT 

tagjának tekintendők. Valamint tájékoztatókat hallhatunk Dr. Aszódi Attila 

államtitkár úrtól a Paks II. és a tervezett Duna híddal kapcsolatos dolgokról. 

 

TEIT Ellenőrző Bizottsága szeptember 12-én látogatást tett az RHK. Kft. 

paksi telephelyén. A kazetták beszállításáról, a biztonsági berendezésekről és 

intézkedésekről tájékozódott a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában tett 

látogatása során a TEIT Ellenőrző Bizottsága. 

A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás tucatnyi 

település részvételével 25 éve gyakorolja a civil kontrollt a területén lévő 

nukleáris létesítményekben. A szinte alapítástól működő ellenőrző bizottság 

feladata, hogy a társulás területén működő nukleáris létesítmények 

tevékenységéről rendszeresen tájékoztassa a tagságot, lakosságot. 

A bizottságot azért hívták életre, hogy legyen egy rugalmasabb, mobilabb 

szervezet a lakossági ellenőrzés gyakorlására. Az ellenőrző bizottság tagjai, 

az évek során sok erőműben jártak, van összehasonlítási alapjuk, ennek 



tükrében mondják, hogy eddigi látogatásaik során meggyőződtek, hogy magas 

szintű a biztonság. 

A TEIT Ellenőrző Bizottságnak vannak új tagjai, akik még nem látták, hogyan 

érkeznek meg a kiégett fűtőelemek az átmeneti tárolóba és hogyan szállítják, 

tárolják be azokat, így most ezt nézték meg, eközben a Radioaktív 

Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft. munkatársai a biztonsági 

berendezésekről, intézkedésekről is tájékoztatást adtak. 

A bizottság tagjai az itt látottakról beszámolnak a TEIT-nek és mindenki a 

saját településén a helyi sajtóban, a képviselő-testületnek. Korrekt partner 

mind az RHK Kft., mind az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. ezeknek az 

ellenőrzéseknek a lebonyolításában. 

A következő látogatás helyszíne az atomerőmű lesz, ahova a négyes blokki 

főjavítás idején megy el a TEIT ellenőrző bizottsága. 

 

Tisztelt Lakótársaim! 

Közeledik november 1. Mindenszentek napja. 

Emlékezzünk mindannyian elhunyt szeretteinkre emberi méltósággal, őrizzük 

meg temetőnk nyugalmát, rendjét. 

Az ünnepi szentmise 2017. november 1-én, szerdán 1600 órakor lesz 

temetőnkben. 

 

Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. 

 

 

 

 

 

Géderlak, 2017. októbere  

 

 


