
Hírlevél 
 
Tisztelt Geresdlaki Polgárok! 
 
Előző hírlevelemben meghirdettem- idén is- a virágosítási versenyt. 
Tudom  mindenki azt szeretné, hogy Geresdlak tiszta, rendezett és virágos 
legyen. 
Geresdlak lakói eddig is kis csodát varázsoltak kertjeikben és köztereinken is. 
A virágosítási verseny egy kedves ösztönző, mellyel közösségek összefognak, 
„örökbe fogadnak” egy-egy teret és megszépítik. 
Ez a munka már elkezdődött! 
 
Kedves Geresdlakiak! 
 
Zebegényi polgármester asszonytól, Hutter Jánosnétól, Ilditől kaptam az 
ötletet, melyet szeretnék nálunk megvalósítani. 
Levendulás Geresdlak 
Ültessünk levendulát házaink elé!  
Geresdlaki Önkormányzat 5-10 tő levendulát ajándékoz annak a családnak, 
akik vállalják, hogy közterületen, házuk elé, jól látható helyre elültetik az 
ajándékba kapott összes tövet, s gondozzák, ápolják, cserébe egy csokor 
levendulát kérünk, amelyből a Geresdlaki Gőzgombóc-fesztiválra illat-
zsákocskákat készítünk. 
A levendula csodálatos évelő gyógynövény, mely hosszú évekig dísze lesz 
köztereinknek, utcáinknak. 
Nincs különleges talajigénye, azonban nem szereti a vízben állást, a vizenyős 
talajt. Kedveli a napfényt, az árnyékot nem tűri. Domboldalak megkötésére is 
jó, rézsűkön is ültethető. A kemény fagyokat jól viseli. 
Ültetése előtt ásós, kapás lazítás szükséges, majd be kell iszapolni a talajt. A 
szabad-gyökeres levendula gyökérzetét mélyre kell letenni. Az ültetés után a 
megeredésig hetente több locsolást igényel. 
Javasolt tőtávolság 50 cm, s akár formációban is szépen díszlik. 
Jelentkezni lehet az önkormányzatnál, a polgármesternél, már a hírlevél 
kézhez vételétől, minél hamarabb, hiszen a Levendula a héten érkezik. 
 
� Április 25-26. borverseny 

 
04. 25. péntek 16.00 – 19.00 óra között borminták leadása  
Geresden Kiss Györgynél, Lakon Közösségi Házban (Gertrúd néni) 

04. 26. szombat 18.00 órakor eredményhirdetés pörköltes vacsorával a 
Közösségi Házban. 
Részvételi díj: 1.000,- Ft/fő, mely 1 borminta leadását és a vacsoraköltséget 
tartalmazza. Minden további minta: 300,- Ft/minta. 
 
�2014. évre a kutyaoltás tervezett ideje: 
 

Püspöklak - Április 28.               Geresd –Május 5. 
     - Italbolt 16.30                             - Kultúrház udvar 16.30 
     - Flórián u. 17.30                         - Rózsahegy u. 18.00 
     - Gellért u. 18.30 

 
                                  Kisgeresd – Május 5. 18.30 

 
Pótoltás:  
   Püspöklak - Május 12.                Geresd - Május 12. 
           - Italbolt 16.30                       - Kultúrház udvar 17.30 

 
Oltás ára a helyszínen: 3.500,- Ft/kutya             
Chip ára: 4.500,- Ft/kutya (a még nem megjelölt állatoknak) 
Féregtelenítő tabletta: 250Ft/10kg 
Oltási könyv pótlása, új oltási könyv ára : 500,- Ft/könyv 
 

� 2014. április 21.(húsvét hétfő)  hulladék szállítási nap helyett 2014.április 
19-én szombaton történik a hulladék elszállítása. 
 
� Geresdlak Község Önkormányzata megnyerte a Közösségi Házra benyújtott 
közel 30.000.000,- Ft összegű pályázatot, mellyel Közösségi Házunkat újítjuk 
fel. 
 
Geresdlak, 2014. 04.14. 
 

Dr. Habjánecz Tibor 
polgármester 

 
„Geresdlak-együtt vagyunk sikeresek!” 

 


