
Hírlevél 
 

2013. november 07.-én és-08.-án /csütörtök-pénteken / Geresdlakon 8-16 óra 
közt a PTE Szűrőkamionja mammographiás szűrést végez.   
Bejelentkezés és időpont kérés szükséges előzetesen a 69-349-104 és 30-351-
7895 telefonon. Beutaló Háziorvostól szükséges!!!  
A nem geresdlaki lakosok 500Ft ellenében vehetnek rész a szűrővizsgálaton 
/közüzemi kiadásokhoz hozzájárulás/.  
Kérjük  a Lakosság minél nagyobb számban részvételét./ A 400 ágyason a 
várakozás 10 hónapos a vizsgálatra./  
Dr. Rajnai Gabriella háziorvos Geresdlak 
 
Megjelent a Német Önkormányzat által tervezett színes "GERESDLAK"  
kiadvány magyar, német és finn nyelven.  
A kiadvány tartalmazza a templomokat, a kiállításokat és Geresdlak egyéb 
látnivalóit.  
Vásárolható:  
Geresden Szűcsné Mezei Anettnál 
Lakon a kiállításokon, Matkóné Kramm Helgánál,Schulteisz Józsefnénál, 
Ahmann boltban és a polgármesteri hivatalban. 
 
Közbiztonságról: 
 
A bűnmegelőzés az a terület ahol mi állampolgárok sokat tehetünk! Szélhámos, 
átutazó bűnözök járják a falvakat, valamely szolgáltatónak(e-
on,villany,gáz,szennyvíz) és ellenőröknek adják ki magukat. Beöltöznek a 
szolgáltatókra jellemző overálokba, hivatalos iratot lobogtatnak előttünk, 
lehengerlő szöveget mondanak. 
Kedves Geresdlakiak! 
Három teendőnk van: 

1.) Ne álljunk szóba velük, ne engedjük be őket! Csak az általunk ismert 
embereknek nyissunk ajtót pl. Vízszolgáltatás és szennyvízszolgáltatás 
esetén: Krikler László, Cseke Zoltán, Soós József. 

2.) Fel kell írni az autó rendszámát! 
3.) Szólni kell a rokonoknak, szomszédoknak, rendőrségnek, 

polgármesternek 
 
Geresdlak, 2013.10.24. 
                                                             Dr. Habjánecz Tibor 
                                                                  polgármester 
 

„Geresdlak - Együtt vagyunk sikeresek!” 
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