
Tisztelt Geresdlaki Polgárok! 
 
Ez év december 1-én ismét mézeskalácsfalut készítünk. Szeretettel várunk mindenkit, aki egy házikóval 
hozzájárulna a falu felépítéséhez. Mindenkinek adunk egy előkészített faroslemez lapot, amire a házat fel lehet 
állítani. A mérete a háznak kb. 20 cm-es legyen. 
A lapokért és mindenféle segítségért Kettné Schmidt Tímeához tel.: 30/9742976 és Hesz Annához tel.: 20/3372390 
forduljanak. 
 
Zöldhulladék szállítás időpontja 2013.11.23(szombat) 
 
Nyugdíjasok napja 2013. december 19-én (csütörtök) kerül megrendezésre. Részletekről a későbbiekben 
tájékoztatom Önöket. 
                                                                                                                                       Dr. Habjánecz Tibor 
                                                                                                                                             polgármester 
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