
 

 

 

 

Tisztelt Lakótársak! 

 

Az előző hírlevél megjelenése óta történt, településünket érintő főbb 

dolgokról szeretném tájékoztatni Önöket. 
 

− Június 2-án került megrendezésre a X. Gyermeknappal és 

Lovastalálkozóval egybekötött majális. 

A géderlaki versenyzők hét kategóriában 8 díjat szereztek. 

A nevezők száma 41 fő volt. 

A gyermekek színvonalas vetélkedőkön vettek részt. A 

gyermekprogramok lebonyolítását iskolánk pedagógusai 

irányították. A lovas program főszervezője Korsós Ferenc, Tóth 

Zoltán és Vajda Pál volt. A szervezést és minden segítő 

munkáját köszönöm. 

− Június 4-én szentmisével és koszorúzással megemlékeztünk a 

Trianoni szerződés aláírásának 98. évfordulójáról. 

− Július 12-én nálunk járt a Virágos Magyarország mozgalom 

zsűrije. Az eredményről a novemberi díjkiosztón fogunk 

értesülni. 

− Július 14-én a Géderlaki Népművészeti és Kulturális Egyesület 

négy tagja részt vett az Ordasi Aratófesztiválon. Korsós Ferenc, 

Korsós Ferencné, Tóth Zoltán és Tóth Zoltánné alkotta csapat 

az első helyen végzett,  és sorozatban harmadszor nyerték el az 

elsőnek járó vándorkupát. Gratulálunk a kiváló eredményhez. 

− Június 21-én a Belügyminisztérium új tűzoltóautót 

adományozott a Kalocsai Járási Tűzoltóságnak. Az autó magyar 

gyártmány, kiválóan felszerelt gyors mozgású rohamkocsi. 

Értéke 110 millió forint. Településünkre is ez a kocsi fog 

érkezni riasztás esetén. 



− Júliusban öt napra vendége volt településünknek a németországi 

Münkeboe település csoportja Otto Klatt vezetésével. A 

kapcsolat 1988-ban kezdődött Ottó tánccsoportja és a Berényi 

István vezette Géderlaki Hagyományőrző Néptánc csoport 

között, tehát 30 éve. Ittlétük alatt megtekintették településünket 

és méltó módon megemlékeztünk a 30 évről.  

A szállásadóknak, szervezőknek, dolgozóknak a Géderlaki 

Hagyományőrző és Népművészeti Egyesület tagjainak, 

valamint a Katolikus Egyház Férfikórusának hozzáállását, 

munkáját tisztelettel megköszönöm. 

A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési 

Társulásról: 

− A TEIT társulási tanácsa két alkalommal ülésezett az elmúlt 

időszakban. Az üléseken szó esett az atomerőműnél, az RHK Kft-

nél történtekről és a TEIT településeket érintő dolgokról. 

− Rendszeresen részt veszünk a Radioaktív Hulladékokat Kezelő 

Kht. tájékoztatóin. 

− TEIT Ellenőrző Bizottsága június 14-én látogatást tett a Paks I. 

erőmű turbina csarnokába, ahol megnézte a 2018. 06. 06-án 

üzemzavart okozó 1-es blokki 2-es generátort, melynél gerjesztés 

kimaradása miatt védelmi működés történt. A hiba miatt, az 1-es 

reaktort 50%-os teljesítményre kellett visszaterelni. Az 

eseménynek nukleáris biztonságra gyakorolt hatása nem volt. 

− Spanyolországban bővítették nukleáris területet érintő 

ismereteiket a Paks környéki települések polgármesterei. A 

Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési Társulás 

tanulmányútja során egy működő és egy leszerelés alatt álló 

atomerőművet látogatott meg, a polgármesterek találkoztak az 

érintett önkormányzatok vezetőivel, köztük a Nukleáris 

Létesítmények Körüli Önkormányzatok Európai Szövetsége, 

azaz a GMF főtitkárával. Az, hogy a GMF központja 

Spanyolországban van, és a TEIT ennek oszlopos tagja, az úti cél 

kiválasztásánál fontos szempont volt. Azt is figyelembe vették, 

hogy az atomenergia – hasonlóképpen Magyarországhoz – a 



spanyol energiaellátásban is fontos szerepet játszik.  

A szakmai út első állomása a Barcelona közelében lévő 

Vandellos Atomerőmű volt, amelynek egyes blokkja leszerelés 

alatt áll. Az épületek jelentős részét elbontották, és elszállították 

egy nemzeti tárolóba, a kis és közép aktivitású hulladékot is. A 

nagy aktivitású hulladékot viszont ideiglenesen még az erőmű 

telephelyén tárolják. 

A tanulmányút második állomása Valencia közelében működő, 

ezer megawattos, forralóvizes reaktorral felszerelt Cofrentes 

Atomerőmű volt, amely az országos termelés három százalékát 

biztosítja. Az elmúlt évtizedben a tulajdonos Iberdola cég jelentős 

összeget fordított a létesítmény biztonságának és 

hatékonyságának növelésre előkészítve az atomerőmű 

üzemidejének húszéves meghosszabbítását. A látogató 

központban, ahol a TEIT delegációját is fogadták, évente több 

ezer látogató fordul meg. Itt azt tapasztaltuk, hogy nagy hangsúlyt 

fektetnek a környező településekkel való kapcsolattartásra, 

fontosnak tartják, hogy az erőmű környezetében lévők minél több 

információval rendelkezzenek az erőműről.  

A nukleáris létesítmények környezetében lévő települések előre 

tervezhető módon, adók formájában jutnak forráshoz, ezen felül 

a nukleáris intézmények üzemeltetői civil szervezeteket, és  

egyéb kedvezményezéseket is támogatnak. Az önkormányzatok 

hasonlóképpen, mint Magyarországon a TEIT, részt vállalnak 

kommunikációban, tájékoztatásban. 

Nyugdíjas Klubról: 

− Májusban Nyugdíjas Klubunk tagjai kiránduláson vettek részt, 

melyen megtekintették a Pannonhalmi Bencés Főapátságot, 

Székesfehérváron a Bory-várat és a belváros nagy templomát. 

Folyamatosan látogatják hazánk fürdőhelyeit is. 

 

Falunk Sportjáról: 

− A Géderlaki Községi Sportegyesület felnőtt férfi futballcsapata a 

2017-2018 évi megye II-es bajnokságban ezüstérmet szerzett. Az 

ifjúsági csapat a 11. helyen végzett. 



− A Kalocsai Kispályás Bajnokságban szerepelt a Géderlak Family 

csapata, ők a csoportos bajnokságban félidőnél a 2. helyen állnak.  

Sportolóink küzdelmei ősszel folytatódnak. 

Szeretném megköszönni labdarúgóinknak, edzőknek, 

szervezőknek, segítőknek és a szurkolóknak a futballért tanúsított 

kiváló helytállást, munkát, a feláldozott szabadidőt. A szép 

eredményekhez gratulálok. 

Egyházról: 

− Június hónapban egyházközségünk megünnepelte az Úrnapját, 

majd településünk védőszentjének Szent Lászlónak nevéhez 

kötődő búcsú napját. Mindkét ünnep körmenettel zárult. 

Tisztelt Géderlakiak! 

Az idei évben falunapunkat augusztus 31-én, szeptember 1-jén, 2-án 

rendezzük. Ezen a rendezvényen ismét több, arra érdemes lakóháznak 

szeretnénk elismerést adni utcájuk, udvaruk gondozásáért, virágoskertük 

szépítéséért. A zsűri augusztus 29-én fogja szemlézni az utcákat. 

Van még idő a szépítésre, gondozásra. 

 

Ebben az évben tovább csökkent a közmunka programban résztvevők 

száma. Így kevesebb dolgozó jut a közterületek, utcák gondozására, 

fűnyírásra. 

Tisztelettel kérek minden ingatlantulajdonost, hogy lehetőségeihez 

mérten a rendelkezésére álló eszközeivel tartsa rendbe háza előtti 

utcarészt és tartsa tisztán kertjét. Tegyünk mindannyian Géderlak tiszta, 

rendezett faluképének megtartásáért. 
 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

 

 

Géderlak, 2018. augusztus 10. 


