Tisztelt Lakótársak!
A 2017-es esztendőbő is eltelt egy negyedév, véget ért a hosszú hideg tél.
Az eddig eltelt pár hónap főbb eseményeiről szeretném tájékoztatni Önöket.
•

•

Megemlékeztünk a 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 169. évfordulójáról. Az ünnepi műsort a
Szent László Általános Iskola diákjai mutatták be a Katolikus Egyház Férfi Kórusa közreműködésével.
Minden fellépő és megemlékező részvételét köszönöm.
2017. március 25-én Megyeri István volt géderlaki tánctanár felkérésére Géderlak település bemutatkozott
Budapesten a Cifra György Nagytétényi Kulturális Központban.
Településünk hagyományait és népművészetét bemutatta a Géderlaki Népművészeti és Kulturális
Egyesület és a Katolikus Egyház Férfi Kórusa. A kulturális központban kiállítás nyílt a Géderlakon
használt régi eszközökből, berendezési tárgyakból, amely egy hónapig Budapesten lesz látható.
A bemutatkozás nagyszerűen sikerült, melyet szép számmal megtekintettek a Géderlakról elszármazottak
is.
Szeretném megköszönni minden segítőnek, részvevőnek az önzetlen munkáját, mellyel hozzájárult
Géderlak népszerűsítéséhez, a budapesti elismeréshez.
Egyházunkról:
Ez év január 8-án templomunk jeles eseménynek adott otthont. Magyarország Kormánya és Magyar
Katolikus Püspöki Kar 2017 évet Szent László Évének hirdette meg. Dr. Bábel Balázs érsek úr a KalocsaKecskemét Egyházmegye Szent László Évét Géderlakon a Szent Lászlóról elnevezett templomunkban
nyitotta meg. Ez alkalomból a Géderlaki Egyházközösség és az önkormányzat szentképet bocsátott ki.
Pata Gábor plébános úr értesíti a kedves híveket, hogy településünkön az elsőáldozás 2017. május 7-én, a
bérmálással egybekötött Szent László napi búcsú 2017. június 25-én lesz megtartva.
Géderlak sportélete:
Befejeződött a téli teremfoci bajnokság, „Kovács Sándor Emléktorna”.
Az amatőr liga végeredménye:
1. Gyógyegerek
2. Fapuma
3. Kisfröccs 40
Gólkirály: Borsos Tamás (23 találat)

A profi liga végeredménye:
1. Leták Kft.
2. Snassz.hu
3. Kisfröccs 40
Gólkirály: Kovács János (18 találat)

Megrendeztük az öregfiúk villámtornát Matán István emlékére, melyen Géderlak, Dunapataj, Ordas,
Újtelek csapatai vettek részt. A települések felsorolása egyben a helyezések sorrendje is.
Sportolóink fáradozásait köszönjük, eredményeikhez gratulálunk.
Könyvtárunkról:
Változás történt a könyvtár vezetésében. Kiss Lászlóné könyvtárosunknak és faluház vezetőnknek
megnövekedett iskolai elfoglaltsága miatt lemondott tisztségéről.
Helyét 2017. február 1-től Monostori Melinda vett át.

Kiss Lászlóné elmúlt 10 éves lelkiismeretes munkáját tisztelettel megköszönöm.
Könyvtárunk továbbra is működik.
Nyitva tartás:
Kedd: 1630-1800
Péntek: 1400-18-00
Szombat: 1500-1900
Tisztelt Lakótársak!
Az elmúlt időszakban sajnos történ falunkban néhány besurranásos lopás, ami bűncselekmény. A
tetteseket elfogták, akik helyi lakosok. Reméljük elnyerik méltó büntetésüket.
Az ilyen eseteket mi sem nézhetjük tétlenül. Rendőreink és kamerarendszerünk segít a megelőzésben és
a felderítésben, de a legtöbbet nekünk kell hozzátenni. Mégpedig úgy, hogy vigyázunk saját házunkra,
értéktárgyainkra és figyeljük másik embertársunk, utcabelink, szomszédunk lakóházát.
Azonnal jelezzünk, ha gyanúsat, szokatlant tapasztalunk!
Rendőrség központi telefonszáma: 107
Bukor Zalán körzeti megbízottunk száma: 06-20/944-1456
Felhívom a Tisztelt Lakótársak figyelmét, hogy az illegális szemét lerakása TILOS! Büntetendő
cselekmény.
A lakóházaknál képződött hulladékot szíveskedjenek szelektíven elhelyezni a rendelkezésre álló két
kukában (zöld és sárga fedélű).
Lomtalanítási igényt továbbra is egyénileg kell igényelni a +36 79 524 821 telefonszámon.
A településeken szemétlerakó nem működhet.
Óvjuk, védjük együtt környezetünket!
Szennyvízprogram helyzetéről:
Októberi hírlevelemben tájékoztatom Önöket, hogy a szennyvíztársulásunk ellen folyamatban volt egy
szabálytalansági eljárás, pénzügyi korrekcióval, amit az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
állapított meg. A vitatott összeg 165 millió forint volt. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a
szennyvíztársulás miniszterelnökséghez küldött levele meghallgatásra talált.
Lázár János Miniszter Úr döntése alapján az uniós követelést a magyar állam átvállalta, mivel a projekt
sikeres megvalósításához és befejezéséhez nemzeti érdek fűződik. Így a társulásnak további visszafizetési
kötelezettsége nincs.
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Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás
Az elmúlt negyedévben négy ülést tartott a TEIT., Balatonfüreden (01.06) Dunaszentgyörgyön (02.07.),
valamint Kalocsán (02.23.) és Pakson (03.10).
Az üléseken szó esett az erőmű, az RHK Kft. és a TEIT kapcsolatáról, a nukleáris üzemekben történtekről.
Döntés született az eszközvásárlásokról (rendezvénysátor, információs tábla, sörpad-asztal, információs
eszközök stb.). Elfogadásra került a TEIT 2017. évi költségvetése. Balatonfüredi ülésen Hamvas István
vezérigazgató úr tájékoztatta a polgármestereket az erőmű 2016. évi működéséről, termelési
paraméterekről, és a 2017. évi, illetve a hosszabb távú tervekről
Részt vettünk Kalocsán a Paks II. beruházásról tartott tájékoztatón, melyen Dr. Aszódi Attila
kormánybiztos tájékoztatta a megjelenteket a projekt állásáról.
A TEIT fogadta Kalocsán Novovoronyezs város polgármesterét és két munkatársát. A találkozón szó esett
a magyar és novovornyezsi erőműveket körülvevő városok és faluk helyzetéről, az erőművek
elfogadottságáról, valamint a településeket érintő támogatások rendszeréről.
Részt vettünk az RHK Kft. tájékoztatóján, ahol Dr. Kereki Ferenc igazgató úr tájékoztatást adott az üzem
munkájáról, valamint készségesen válaszolt a felmerült kérdésekre.

• Március 09-én a Géderlaki szent László általános iskola felső tagozatos diákjaival (61 fő) látogatást
tettünk a Paks I. erőmű látogató központjába, az erőmű múzeumába, valamint az RHK Kft. látogató
központjába.
A gyerekek sok-sok élménnyel gazdagodva vitték az erőműben szerzett élményeket, társainknak,
családjuknak.
• Március 10-én TEIT ülés keretein belül aláírásra került, három település Madocsa, Györköny, Dunapataj
és a TEIT között egy partnerségi együttműködési megállapodás. A megállapodás tartalmazza, hogy a
települések közreműködnek az erőművel történtek lakóikkal való megismertetésében, az erőmű
népszerűsítésében, melyhez a TEIT-en keresztül fejlesztési támogatást kapnak.
Rendszeresen részt veszünk a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány gyűlésein, tájékoztatóin
(03.28. Dunapataj).
A lakosság konkrét tájékoztatása érdekében a hirdetőtábláinkon rendszeresen közzétesszük az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. sugárvédelmi méréseinek adatait.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Géderlakon a következő szervezetk jogosultak az adófizető
állampolgárok adójának 1 %-ra
Római Katolikus Egyház – Technikai száma: 0011
Géderlaki Horgászegyesület: 18349173-1-03
Géderlaki Sportegyesület: 19971050-1-03
Géderlaki Népművészeti és Kulturális Egyesület: 19550864-1-03
Nem Elég a Jóra vágyni – Továbbtanulási Alapítvány: 18362057-1-03
Géderlak, 2017. április 13.

Magam és a Képviselő-testület nevében minden kedves lakótársamnak
Áldott és Békés Húsvéti Ünnepeket Kívánok!

Katona György
polgármester

