
Hírlevél 

 

Tisztelt Geresdlaki Polgárok! 
 

Ismét mézeskalács falu Geresdlakon! Aki kedvet érez magában, készítsen otthon 
mézeskalács-házikókat és hozza el a kiállításra 2012. november 30-án délután 13 
órától 18 óráig a Hunyadi utcába a volt Pártházba. A házak ki lesznek világítva, 
ezért aki aljat készít a háznak, a közepén lyukassza ki. A házakra a látogatók 
szavazhatnak, a legszebbet készítők ajándékban részesülnek. A kiállítás december 
másodikától lesz látogatható. Érdeklődni és receptet kérni lehet:  

Kettné Schmidt Timinél 70/341-0580 
Hesz Annánál 20/337-2390 
 

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy 2012. december 9-től a Pannon Volán az 
alábbi menetrend módosítását tervezi: 

- Az iskola előadási és munkaszüneti napok kivételével naponta Mohács 
aut. áll-ról Pécsváradra közlekedő autóbusz járat 15 percel később indul ( 
12.15 óra helyett 12.30 órakor indul Mohácsról és 13.39 óra helyett 13.54 
órakor érkezik Pécsváradra). 

- Szabadnapokon a járat Pécsvárad kollégiumtól Mohácsra induló járat 5 
percel később indul (13.50 helyett 13.55 órakor indul Pécsváradról és 15.15 
óra helyett 15.20 órakor érkezik Mohácsra). 

- Munkanapokon Himesházáról Pécsre közlekedő autóbusz járat 5 perccel 
korábban indul (4.05 helyett 4.00 indul Himesházáról és 5.17 helyett 5.12 
órakor érkezik Pécsre). 

 
Geresdlak Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához. 
A diákok 2012. november 23-ig nyújthatják be pályázatukat a EPER-BURSA 
rendszeren keresztül. 
A települési önkormányzat 2012. december 17-ig értékeli, ellenőrzi, elbírálja és  a 
bírálati döntését rögzíti. 
December 21. napján a támogatott és a nem támogatott, valamint a bírálatból 
kizárt pályázók eredeti döntési listáit a kötelező mellékletekkel együtt eljuttatja a 
Támogatáskezelő részére. Ugyanezen időpontig a polgármesteri hivatal 
hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében által 
nyújtott támogatások összesített adatait, és az EPER- Bursa rendszeren keresztül 
elektronikusan vagy postai úton, írásban értesíti a pályázókat döntéséről, valamint 
döntésének indoklásáról. 

 
Geresdlak, 2012. november 15. 

 
                                                                              Dr. Habjánecz Tibor 
                                                                                   Polgármester 
 

„Geresdlak – Együtt vagyunk sikeresek!” 
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