
Hírlevél 
 
Tisztelt Geresdlaki Polgárok! 
 
� 2013. 08.20-án  16.00 órakor Geresden a Koffán-házban:  Tankó 
Zsuzsanna hosszúhetényi tűzzománc-készítő kiállításának megnyítója. A 
kiállítást Szökőcs Béla rendezi be. 
 
� Hagyományainkhoz híven, idén is megtartjuk az augusztus 20-i 
ünnepséget Kisgeresden. A programok 17.00 órakor kezdődnek: 

− Szabadtéri mise, kenyérszentelés 
− Geresdlakért díjak átadása 
− Virágosítási versenyben résztvevőknek oklevél átadása 
− Kulturális műsorok:    - Pacsirtakórus  

   - Erdősmecskei tánccsoport 
     -   Este bál Hahner duó közreműködésével 
 

A rendezvényre buszok indulnak az alábbi időpontokban: 
o Geresd, Koffán- Ház  elől:    16.45 órakor 
o Püspöklak, Babaház elől:    16.40 órakor 
o Püspöklak, Felső buszmegálló:   16.40 órakor 
o Püspöklak, Alsófalusi buszmegálló:  16.40 órakor 

 
                               
� Az E.ON értesítése alapján a FGSZ Zrt. éves tervszerű karbantartást 
végez a Maráza-i gázátadó állomásán 2013.08.13 10.00-19.00, ezért 
Geresdlakon a gázszolgáltatás szünetelni fog ezen időszak alatt. 
 
� Az E:ON értesítése alapján karbantartást végeznek az áramhálózati 
rendszeren 2013.08.14. 08.00-16.00 a következő utcákban: Ady E., Árpád, 
Hunyadi J., Templom, pincesor, ezért ezekben az utcákban az 
áramszolgáltatás szünetelni fog ezen időszak alatt. 
 
� A Gőzgombóc Fesztivál időpontja: október 12. (szombat). Várjuk a 4-6 
fős csapatok jelentkezését a következő elérhetőségeken: 

− Hivatal: 69/349-101 
− Dr. Habjánecz Tibor: 30/394-45-95 
− Dr. Habjáneczné Kóbor Ilona: 30/33-52-882  

 
� Szeptember 21 – 22. (szombat-vasárnap) Geresdlak Kupa Ralley 
verseny 
Részletes programokról a későbbiekben adunk tájékoztatást. 
 
� Mint ahogy már észrevették megkezdték Geresdlak utcáinak kátyúzását. 
Kérjük a lakosságot, hogy az utakon nagyobb odafigyeléssel közlekedjenek 
és legyenek türelemmel az utak elkészüléséig. 
 
� Örömmel tudatjuk a lakossággal, hogy az Önkormányzat sikeresen 
pályázott az Egészségre nevelés életmód című pályázatra, melyet 
szeptembertől valósítunk meg. Rengeteg életmód javító program kerül 
megvalósításra e pályázatnak köszönhetően egy éven keresztül Pl.  
futballbajnokságok, kerékpártúrák ( Bóly és Pécsvárad),séta túra (Zengőre), 
futóverseny, egészségnapok(baleset- kábítószerfüggőség - alkoholfüggőség 
megelőzési nap),heti rendszerességgel lehetőség nyílik zumbázni és 
jógázni,jelentkezzenek a hivatalban személyesen vagy telefonon a 69/349-
101;69/549-010 számokon. 
 
� 2013. szeptember 7-én lesz a Geresdlaki Szüreti Mulattság, melyen 
felavatjuk a „falu pincéjét” Geresden a fodrászat mögött.  
Bárki aki részt szeretne venni a falu borának elkészítésében kérjük 1 vödör 
szőlővel járuljon hozzá. Részletes programokról a későbbiekben adunk 
tájékoztatást. 
 
� Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a katasztrófavédelem 
kezdeményezésére a vidékfejlesztési miniszter tűzgyújtási tilalmat rendelt 
el. A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él bel és 
külterületeken egyaránt! 
 
� Geresdlak kül és belterületén szemetet lerakni tilos! Csak kukában lehet 
elhelyezni a hulladékot. 
 
Geresdlak, 2013.08.07.     
                                                             Dr. Habjánecz Tibor 
                                                                 polgármester 
 
 

„Geresdlak -Együtt vagyunk sikeresek!” 


