
Hírlevél 
 

Tisztelt Geresdlaki Polgárok! 
 

2013. december 1-én 16.00 órától a Hunyadi u.21. szám alatt hagyományaikhoz 
híven megnyitják a Mézeskalács-falu kiállítást az érdeklődők előtt. Még több 
házikóval és nagyobb teremben. A három településrészt (Püspöklak, Geresd, 
Kisgeresd) készítették el a lakosok. A kiállítás előzetes egyeztetés alapján 
tekinthető meg 2014. február végéig. Hesz Anna: 0620/3372390, Schulteisz 
Józsefné: 0620/5299753, Kettné Schmidt Tímea: 0630/9742976. 
 
December 10-én kedden 10.00 órakor az étteremben karácsonyi koncertet ad a 
Pécsváradi Zeneiskola az óvodások és az iskolások részére. A gyerekek mellett 
szeretettel várják a geresdlaki lakosokat is a koncerten! 
 
2013.12.15.-én (vasárnap) délután 14.30 órakor a geresdi templomban 
Adventi zenés áhitatot tart a Pacsirta Kórus, melyre minden érdeklődőt 
sok szeretettel várunk.  
 
Nyugdíjasok napja 2013. december 19-én (csütörtök) kerül 
megrendezésre. Részletekről a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket. 
 
December 21-én szombaton délelőtt 10.00 órakor tartja az óvoda és az iskola a 
karácsonyi műsorát, melyre szeretettel meghívja a település minden lakosát! 
Műsor helyszíne az általános iskola aulája. 
 
Iskolánk szívesen elfogadja az otthonában már túl nagyra nőtt virágokat, 
szobanövényeket, ha szeretné intézményünknek felajánlani kérjük hívja a 349-
109-es iskolai számot. 
 
Minden télen összejár egy szorgos kis csapat asztaliteniszezni az iskola 
tornatermébe. Idén december 13-án pénteken 18.00 órakor kezdik az edzéseket. 
Várunk minden pingpongozni tudó felnőtt játékost! 
 
 
 
Geresdlak, 2013.11.29. 
                                                             Dr. Habjánecz Tibor 
                                                                  polgármester 
 

„Geresdlak - Együtt vagyunk sikeresek!” 
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