
Hírlevél 
 
Tisztelt Geresdlaki Polgárok! 
 
� Geresdlak Község önkormányzata állás hirdet pénzügyi előadó 
munkakör  betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama 
határozatlan idejű, teljes munkaidő. A munkavégzés helye Geresdlak 
Község Önkormányzata, 7733 Geresdlak, Hunyadi u. 22.  
Pályázat feltételei: középiskola/gimnázium, közgazdasági szakképesítés 
vagy pénzügyi –számviteli szakképesítés, középiskola végzettség és az 
OKJ szerint: gazdasági elemző-és szakstatisztikai ügyvezető, banki 
ügyintéző, felhasználó szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret. 
Előnyt jelent önkormányzati gazdálkodási, pénzügyi területen szerzett 
szakmai tapasztalat. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget 
igazoló okiratok másolatai, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok 
másolatai. 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje 2014. február 9. 
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt valamint 
érdeklődni Dr. Habjánecz Tibor polgármester Úrnál lehet 30/3944595, 
69/349-101 
 
� Várhatóan 2014. március 1. napjától korszerű közvilágítás lesz, 
LED lámpákra cseréli ki Geresdlak Önkormányzata a meglévőket. Ezzel 
mintegy 70%-al lesz olcsóbb a közvilágítás településünkön. Beruházás 
finanszírozását saját erőből és lizing segítségével valósítjuk meg. 
 
� A Geresdlak Önkormányzata Püspöklaki ravatalozóba polgármesteri 
javaslatomra új halott hűtőt vásárol az I. negyedévben. Mindkét 
temetőnkben még ez évben 1-1 urnatemetőt (sírkertet) alakítunk ki. 
 
 
 
 
 

���� 2014. május 9-én a Pécsi Magyar-Finn Társaság baráti köre és az 
Önkormányzatunk szervezésében Pécsett a Székesegyházban este 19.00 
órakor a mise után finn orgonaművész és tenorista emlékkoncertet ad a 
Püspöklaki templom felújítása érdekében. Önkormányzatunk 
buszokkal fog segíteni. 
 
���� A Német Önkormányzat 2014. március 1-én, szombaton ismét 
megszervezi hagyományos svábbálját.  
A zenét a MUSIC EXPRESS  szolgáltatja.  
A vacsora ára részvétellel együtt: 2.500.- Forint. 
Mindenkit szeretettel várunk! 
 
Jelentkezni lehet: Szűcsné Mezei Anett: 30/331-6846 
                              Kollárné Múth Edina: 30/572-9513 
 
�Nagyon fontos kéréssel fordulunk a lakosság felé. Hosszú évek után a 
magyarországi németek 2014. tavaszán végre képviselőt juttathatnak a 
Magyar Országgyűlésbe. Kérjük, aki a német nemzetiséghez tartozónak 
érzi magát, érdeklődjön a választásról, és a teendőkről Szűcsné Mezei 
Anettnál a boltban, Schulteisz Józsefnénál, vagy a Geresdlaki 
Önkormányzat hivatalában!  
 
 �A Német Önkormányzat összegyűjti a régi sváb ételek receptjeit, s 
szeretné azokat kiadvány formájában megjelentetni.  
Kérjük, aki szeretne a régi ételek elkészítésében segíteni, azokat 
lefényképezi, jelezze Geresden Szűcsné Mezei Anett-nál: 06/30/331-
6846, valamint Schulteisz Józsefnénál: 06/20/5299-753 telefonon. 
 
 
Geresdlak, 2014.01.31.  
                                                       Dr. Habjánecz Tibor 
                                                              polgármester 
 
                                                                 
 
                       „Geresdlak – Együtt vagyunk sikeresek!” 


