
Hírlevél 
 
 

Tisztelt Geresdlaki Polgárok! 
   
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Geresdlak Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem emeli a helyi adók mértékét 
2015- évben, maradnak a 2014- évi díjak.   
             
2014. november 30-án 16.00 órától a Hunyadi u. 21.(Régi iskola) szám 
alatt hagyományainkhoz híven megnyitjuk a Mézeskalács-falu kiállítást 
az érdeklődők előtt. Még több házikóval és nagyobb teremben. A három 
településrészt (Püspöklak, Geresd, Kisgeresd) készítették el a lakosok.  
 
2014. december 2-án 13.00 órakor kezdődik az m1-en az Unser 
Bildschirm  című német műsor, melyben Geresdlak szerepel. 
 
2014. december 5-én 23.00 órakor az ATV, Eco Tv–n lesz a Hazahúzó 
című műsor, benne Geresdlak. 
 
2014. december 14-én (vasárnap) délután 14.30 órakor kezdődő 
litarugia után a geresdi templomban Adventi zenés áhitatot tart a 
Pacsirta Kórus, melyre minden érdeklődőt sok szeretettel várunk. 
 
Geresdlak Község Önkormányzata 2014. december 19-én (pénteken) a 
Közösségi Házban tartja a Község nyugdíjasainak karácsonyi 
ünnepségét. Óvodás és iskolás gyermekek műsorával, közös ünneplésre 
várjuk a Nyugdíjasokat.  
 
 
Geresdlak, 2014. november 27. 
 
                                                                 Dr. Habjánecz Tibor 
                                                                      polgármester 
 
 
                       „Geresdlak – Együtt vagyunk sikeresek!” 
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