Tisztelt Lakótársak!
A 2018-as év első négy hónapjában történt, településünket érintő főbb
dolgokról szeretném tájékoztatni Önöket.
− Január hónapban ismét osztottunk településünkön állami
szociális tűzifát. Géderlakon 59 család részesült rászorultsági
alapon tűzifa támogatásban.
− Megemlékeztünk az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc
170. évfordulójáról. Közreműködtek a Szent László Általános
Iskola diákjai és a Katolikus Egyház Férfi Kórusa.
− Április 8-án Géderlakon is rendben lezajlott az országgyűlésiképviselő választás. Géderlakon 524 fő járult az urnához. Az
első három legtöbb szavazatott kapott párt: Fidesz-KDNP 281
voks, Jobbik Magyarországért Mozgalom 119 voks, MSZP 53
voks. A legtöbb szavazatot kapott képviselőjelölt Font Sándor
lett 281 szavazattal. Ő lett a választó körzetünk országgyűlési
képviselője.
A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési
Társulásról:
− Az elmúlt időszakban a TEIT társulási tanács négy alkalommal
ülésezett. Az üléseken szó esett az erőmű, az RHK Kft. és a
TEIT. kapcsolatáról, a nukleáris üzemekben történtekről, és
egyéb, a TEIT tagtelepüléseket érintő dolgokról. A
balatonfüredi ülésen Hamvas István vezérigazgató úr
tájékoztatta a polgármestereket a Paks I. erőmű 2017-es
eredményeiről. Elmondta, hogy a négy blokk csúcstermelést ért
el, hiszen a kihasználtsági mutató az elmúlt évben 91.9% volt.
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Süli János miniszter úr tájékoztatta a jelenlévőket a Paks II.
fejlesztés jelenlegi állásáról, mely szerint az új paksi blokkok
2026-27-ben állhatnak kereskedelmi üzembe. Ezzel
kapcsolatban beszélt a környező, így a Géderlakon is átvezető
közút hálózat felújításáról, ezekkel kapcsolatos költségekről.
Szót ejtett a Paks-Kalocsa Duna-híd munkálatainak állásáról,
melynek várható átadása 2020 második féléve, illetve 2021 első
féléve, lehet.
TEIT Ellenőrző Bizottsága február 2-án látogatást tett a Paks I.
erőmű 4-es blokkjánál. A bizottságot, melynek tagja vagyok
fogadta Hamvas István igazgató úr, valamit Kovács Antal
kommunikációs igazgató. Az ellenőrzés témája az erőművi 4-es
blokk süllyedése volt. Igazgató úr tájékoztatásában elhangzott,
hogy a négyes blokk mozgása ismert és ellenőrzött folyamat,
ami a biztonságos működést a legkisebb mértékben sem
veszélyezteti. Az építmény súlya a talaj összenyomódását
okozza, a süllyedés tehát nem szokatlan jelenség, annak mértéke
az idővel arányosan csökken. A süllyedés mértéke jelen
pillanatban 0.8 mm/év, amit 130 mérőponton folyamatosan
ellenőriznek. Az ellenőrző bizottság erről az eseményről
tájékoztatta a TEIT tagtelepülések polgármestereit.
Részt vettünk az RHK Kft. tájékoztatóin, ahol Dr. Kereki Ferenc
igazgató úr tájékoztatást adott az üzem munkájáról, valamit
válaszolt a felmerült kérdésekre.
Rendszeresen részt veszünk a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítvány tájékoztatóin.
Önkormányzatunk vállalta és rendszeresen végzi az atomerőmű
által, valamint a TEIT által készített híranyagok kézbesítését,
melyek így minden lakóházhoz eljutnak.
A lakosság korrekt tájékoztatása érdekében a hirdetőtábláinkon
és az elektromos információs táblán rendszeresen közzétesszük
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. sugárvédelmi méréseinek
adatait.

Tisztelt Lakosok!
Hamarosan közvélemény-kutatást végez Pakson és térségében a
Kutatópont Kft., a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft.
megbízásából. Honti Gabriella kommunikációs vezető tájékoztatása
szerint a kérdezőbiztosok már a napokban megjelenhetnek a TEIT
településeken. Az RHK Kft. kommunikációs vezetője elmondása szerint,
elsősorban a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójára, a radioaktív hulladék
és a kiégett kazetták kezelésére vonatkoznak a kérdések, de az
atomenergiáról és az információszerzés útjáról, módjáról is érdeklődnek
majd.
Falunk Sportjáról:
Januárban véget ért a 24. Téli Teremfoci Bajnokság (Kovács
Sándor emléktorna).
A helyezések a következők lettek:
1. Gyógyegerek
2. NY.A.K.
3. Snassz.hu
4. Kisfröccs 40
5. Brazilok
Gólkirály: Kákonyi Róbert (Kisfröccs 40)
Megrendeztük a XIV. Öregfiúk villámtornát - (Matán István
emlékére) - melyen Géderlak, Dunapataj, Újtelek, Kalocsa vett
részt. Ez a felsorolás a helyezések sorrendje is. A gólkirály
Kovács János lett.
Egyházról:
− Pata Gábor plébános úr értesíti a tisztelt lakókat, hogy ebben az
évben a Szent László naphoz kötődő településünk búcsúja június
24-én vasárnap lesz.

Tisztelt Géderlakiak!
Tájékoztatom Önöket, hogy június 02-án szombaton kerül
megrendezésre a X. Gyermeknappal és Lovastalálkozóval egybekötött
majális. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők
Az idei évben kivételesen falunapunkat augusztus 31, szeptember 01-02.án rendezzük.
Ezen a rendezvényen ismét több, arra érdemes lakóháznak szeretnénk
elismerést adni utcájuk, udvaruk gondozásáért, virágoskertük
szépítéséért. A virágosításhoz korlátozott számban virágpalánta
igényelhető az önkormányzatnál nevelt virágpalántákból.
Van még idő a szépítésre, gondozásra.
Ebben az évben tovább csökken a közmunka programban résztvevők
száma, sőt lehetséges, hogy a közmunka program szinte teljesen
megszűnik. Igyekezetünk ellenére kevesebb dolgozó jut a közterületek,
utcák gondozására, fűnyírásra.
Tisztelettel kérek minden ingatlan tulajdonost, hogy lehetőségeihez
képest a rendelkezésére álló eszközeivel tartsa rendbe háza előtti
utcarészt és tartsa tisztán kertjét. Tegyünk mindannyian Géderlak tiszta,
rendezett faluképének megtartásáért.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Kívánok minden kedves lakótársamnak kellemes
Pünkösdi ünnepet!
Géderlak, 2018. május 17.

