
 

 

 

 

Tisztelt Lakótársak! 

 

A 2018-as év harmadik negyedévében történt főbb eseményekről 

szeretném tájékoztatni Önöket. 
 

Augusztus 31 és szeptember 02 között megrendeztük a XIX. 

Géderlaki Falunapot: 

 

− Pénteken este „Hyppolit a lakáj” című kiváló színházi előadáson 

szórakozhattak az érdeklődők. 

− Szombaton ünnepélyes megnyitón átadásra került „Géderlak 

Községért Kitüntető Cím” Takács László és a Géderlaki 

Népművészeti és Kulturális Egyesület részére. 

− „Pedagógus Életpálya Díj”-ban részesült Molnárné Kiss Piroska 

nyugdíjba vonult óvónő és Petrik József nyugdíjba vonult 

általános iskolai tanár. 

− Ünnepélyesen köszöntöttük településünk 2017-ben született 

gyermekeit és édesanyjukat, nevük felkerült az „ÉLETFÁRA”. 

− Átadásra került 15 lakótárs részére közterület szépítéséért a 

„Legszebb Porta” elismerés. 

− Ez évben előszőr díjaztunk önkormányzatunk részéről 

véradóinkat. Boros Károly, Lengyel Béla és Pécsi Imre több mint 

ötvenszeres véradásért kapott elismerést a Magyar 

Vöröskereszttől és Önkormányzatunktól. 

− Vasárnap szabadtéri szentmise és sportpályás kikapcsolódás zárta 

a rendezvénysorozatot. 

 

 



Itt szeretnék köszönetet mondani a fellépőknek, szervezőknek, 

dolgozóinknak, különösen Monostori Melinda könyvtárvezetőnek és 

Hunyadi Dórának a rendezvény megszervezéséért, zökkenőmentes 

lebonyolításáért. 

 

Augusztus 31-vel befejeződött alsó tagozatos iskola épületünk belső 

felújítása: 

 

Kicserélődtek a külső és belső nyílászárók, megújultak a vizes 

blokkok, akadálymentes mosdó került kialakításra, megújult a 

még régi két tanterem, nevelői szoba, vakolatcsere, festés, fűtés- 

korszerűsítés történt kazáncserével. Kicseréltük az elektronikus 

rendszert, lámpatesteket, illetve a számítógép használata miatt 

gyenge áramú rendszer is beépítésre került. 

Szeptember 3-án 33 fő alsós és 74 fő felső tagozatos tanuló kezdte 

meg tanulmányait a Géderlaki Szent László Általános Iskolában. 

Ebből több mint 40 fő vidékről, a környező településekről bejáró. 

 

Könyvtári életről: 

 

Teltházas író-olvasó találkozó helyszíne volt géderlaki községi 

könyvtár szeptember 27-én, ahol Aknai Péter volt vendég (1973-

ban született Pécsett. Nagymamája Bukor Lászlóné Irénke tanító 

néni), akinek nemrégiben jelent meg „A Kisbéka anatómiája” 

című kisregénye. 

A cím valamelyest félrevezető: nem egy kisiskolásoknak szóló 

biológiai segédanyagról van szó, hanem egy családi, gyerekkori 

emlékekből szerkesztett kötetről. A kisregény történetei szorosan 

kapcsolódnak Géderlakhoz, a környező településekhez, és persze 

a Dunához. Ahogy a szerző mondja: „Ez a térség különleges 

szerepet játszott az életemben. A Kisbéka pedig egy büfé az 

ártéren és kuglizó is, ahol gyerekként dolgoztam. Az itt 

megforduló figurák meghatározóak az életemben a mai napig. 

Nagyanyám – aki egyébként a község első díszpolgára – falusi  

 



 

néptanítóként dolgozta végig a huszadik századot, bővelkedett 

a történetekben. Ezeket is mind-mind belefontam a kötetembe.” 

Az eseményen köszöntőt mondott Katona György polgármester, 

a szerzőt G. Tóth Károly ugyancsak Géderlakról elszármazott 

író-tanár kérdezte. 

 

Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési 

Társulás: 

 

− Új vezérigazgató a Paksi Atomerőmű élén: 

2018. augusztus 15-én Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon 

kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és Süli János a Paks 

II. építéséért felelős tárca nélküli miniszter munkavállalói 

fórumot tartottak Pakson. 

A fórumon megköszönték a nyugdíjba vonuló Hamvas István 

vezérigazgatóként végzett munkáját és bemutatták a Paksi 

Atomerőmű új vezetőjét, Pekárik Gézát. 

Személyében olyan hiteles szakember került a társaság élére, 

akinek több mint három évtizedes atomerőműves múltja és 

tapasztalata van. 

− A TEIT társulási tanácsa két alkalommal ülésezett az elmúlt 

időszakban (augusztus 27. Kalocsa, szeptember 27. Géderlak). 

Az üléseken a tanács tárgyalta a Paks I. atomerőműnél és az 

RHK Kft-nél történteket. A társadalmi tanács tárgyalta még 

hat település felvételi kérelmét a TEIT-be, melyet a bővítéshez 

szükséges feltételek hiányában elutasított. A társulás 

alapszabálya szerint a bővítést az összes társult önkormányzat 

képviselő-testületének el kell fogadnia. Géderlak képviselő-

testülete október 15-én tartotta ülését, mely a TEIT bővítését a 

már említett okok miatt nem szavazta meg. A döntés előtt a 

polgármester tájékoztatta a T. képviselő-testületet a 

részletekről és az előzményekről. 

 

 



 

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft-ről: 

 

− Rendszeresen részt veszünk az RHK Kft. tájékoztatóin, (09.10 

Paks) ahol Dr. Kereki Ferenc igazgató úr tájékoztatást adott az 

üzem munkájáról, valamint válaszolt a felmerült kérdésekre. 

− 2018. június 19-én került sor az RHK Kft. látogatói 

központjában az RHK Kft. által készíttetett 

közvéleménykutatás eredményének sajtótájékoztatójára, 

amelyen én is részt vettem. A tájékoztatón a felmérést végző 

cég részletesen tájékoztatta a megjelent TEIT települések 

polgármestereit és a sajtó képviselőit az RHK Kft. 

népszerűségéről és elfogadottságáról. 

 

Egyházi életről: 

 

− Augusztus 15-én Nagyboldogasszony napján Pata Gábor 

plébános úr szervezésével és vezetésével a környező 

településekről és Géderlakról zarándok csoport vett részt a 

mátraverebélyi búcsún. 

− Augusztus 20-án ünnepi szentmise volt templomunkban 

államalapító Szent István és az új kenyér megszentelésének 

ünnepén.  

Templomunkban elhelyezésre került három olajfestmény, 

melyek három szentté avatott egyházi ember képmását 

ábrázolják: 

Szent II. János Pál Pápa, Kalkuttai Szent Teréz, Szent Pio 

Atya. 

A képeket két géderlaki család és egy egyházi személy 

rendelte meg és finanszírozta költségeit. A képeket Köhler 

Péter festőművész készítette. 

 

 

 

 



Nyugdíjas klubról: 

A nyári időszakban Nyugdíjas Klubunk tagjai több kiránduláson 

vettek részt. Folyamatosan látogatták hazánk fürdőhelyeit. A 

kirándulásokat az önkormányzat támogatta. Jelenleg 40 fő a 

klubtagok száma. A klub vezetője Holczer Józsefné, aki várja új 

tagok jelentkezését, részvételét a közös programokon. 

Október az idősek hónapja. Kívánom az idős és szép-korúaknak, 

hogy bajuk és problémájuk ellenére is élvezzék az életük 

minden egyes pillanatát, mert hatalmas ajándék az élet és éppoly 

nagy kincs az, hogy embernek születtünk. Sem a fehér haj, sem 

a ráncok nem tudnak egyszeriben tekintélyt szerezni, ellenben 

becsületesen eltöltött élet jutalomként a tekintélyt kapja. 

Szeretetet és tiszteletet az kap aki maga is szeretetet sugároz a 

körülötte lévőknek. Aki türelemmel fordul másokhoz és példát 

mutat nekik az életből. Szeretettel köszöntöm minden kedves 

idős lakónkat. 

Géderlak Sportjáról: 

− Augusztus 4-én Magyar Kupa labdarúgó mérkőzést játszott 

csapatunk pályánkon Kiskőrös csapata ellen. Az eredmény a 

rendes játékidőben 4:4 lett. Tizenegyes rúgásokkal Kiskőrös 

jutott tovább (3:4). 

A megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság a 11. fordulónál tart. 

Felnőtt csapatunk jelenleg a második helyen van a déli 

csoportban, ifi csapatunk a 13. helyen áll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tisztelt Lakótársaim! 

Közeledik november 1. Mindenszentek napja. 

Emlékezzünk mindannyian elhunyt szeretteinkre emberi méltósággal, 

őrizzük meg temetőnk nyugalmát, rendjét. 

Az ünnepi szentmise 2018. november 1-én,  

csütörtökön 16.00 órakor lesz temetőnkben. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

 

 

Géderlak, 2018. októbere 


