
Hírlevél 
 
Tisztelt Geresdlaki Polgárok! 
 
� 2015. 06. 30-án (kedd) 18.00 órakor a Koffán- házban: Pandur Mária Anna 
kiállítás megnyitója lesz. A kiállítást megnyitja Dr. Habjánecz Tibor 
polgármester és Cs. Horváth Ilona. 
 
A kiállításon ízelítőt ad egy „stájer zenés csokorral” a Die Bradlmusi Kanten 
osztrák harmonika együttes, akik a Geresdlaki Gőzgombóc-fesztiválon koncertet 
fognak adni! 
 
Buszok indulnak:  17.45. órakor Püspöklak- alsó buszmegállótól 
                              17.45. órakor Püspöklak- felső buszmegállótól 
       17.45. órakor Püspöklak-gyógyszertár elől 
 
� A nyári időszakban sok embernek jelent kellemetlenséget, problémát az 
allergia. Jelenleg a legerősebb allergén a parlagfű. A parlagfű-mentesítés 
törvényi kötelezettség. Kérek mindenkit, hogy a tulajdonában/használatában 
lévő területen gondoskodjon a parlagfű-mentesítésről. Akit erre fel kell szólítani, 
és a felszólításban foglaltaknak 8 napon belül nem tesz eleget, bírsággal 
sújtható. A napokban Geresdlakra érkezik a Növény – és Talajvédelmi 
Igazgatóság, mely vizsgálja a szennyezett területeket. 
 
� A múlt évben levendula-palántákat ajándékoztunk geresdlaki családoknak. 
Örömmel látom, hogy nagyon szépen fejlődtek és gyönyörűen kivirágoztak. 
Szeretnénk a Babamúzeumban sok-sok csokrocskát elhelyezni. A szép 
levendulacsokrok finom illatot árasztanak és megvédik a babákat a molyoktól. 
Kérem Önöket, hogy ajándékozzanak nekünk levendulavirág-csokrokat, melyet 
az Önkormányzatnál átveszünk. 
 
Köszönettel: 

Dr. Habjánecz Tibor 
polgármester 
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„Geresdlak- Együtt vagyunk sikeresek!” 
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