
Hírlevél 
 
Tisztelt Geresdlaki Polgárok! 
 
Szennyvízdíjak túlfizetését és az alapdíjakat június-15-ig a befizetőknek utaljuk vagy 
kifizetjük. Az alapdíjakat, a törvénynek megfelelően a jövőben csak a szakminiszter 
állapíthat meg. 
 
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2013.08.13(kedd) 10.00 órától 19.00 óráig az e-on 
Gázhálózati Zrt. karbantartása miatt a  gázszolgáltatás szünetel. 
 
A Geresdlak településen működő postai szolgáltató hely általános nyitvatartási ideje 2013. 
május 22-től az alábbiak szerint módosult: 
Hétfő-Péntek:    08:00-12:00;   12:30-15:30; 
Szombat-Vasárnap:      ZÁRVA 
A lakosság által igénybe vehető postai szolgáltatások köre és a kézbesítés módja 
változatlan marad. 
 
Testvértelepülési kapcsolataink az ausztriai Grambach-al és a finnországi településekkel a 
jövőben is folytatódnak. 
A kultúra, az oktatás, a vidékfejlesztés, és a Leader-együttműködés területein együtt 
dolgozunk a testvértelepülésekkel. 
- Grambachban, augusztus 31-én az óvodásaink és az iskolásaink támogatására koncertet 
adnak híres előadóművészek. 
- Finnországi partnereink unios pályázatot nyertek a geresdlaki-finn kapcsolat 
fejlesztésére, melyben 2 geresdlaki és 2 finn utat finanszíroz az unió a vidékfejlesztés 
témakörben. 
Január elején fogadtuk a finn vendégeket. A Geresdlaki küldöttségünk június 6-10 között 
megy Észak-Karéliába, erdészeti kiállításra. Lehetőséget kaptunk itt a „Geresdlaki 
gőzgombóc” népszerűsítésére. Asszonyaink a híres vásáron Gőzgombócot készítenek. A 
finnországi utunkat a finn barátaink pályázatából, s az utazók befizetéséből 
finanszírozzuk. Az önkormányzatunknak így nem kellett hozzájárulnia. 
 
A geresdlaki finnek önzetlen segítségéről tájékoztatom Önöket. 
A PÜSPÖKLAKI templomunk életveszélyessé lett nyilvánítva. A veszély elhárításához 
Venska Mauri adományokat gyűjtött, 2500 Eurót.A templom megmentésére Matkóné 
Kramm Helga, az egyházközösség és az önkormányzataink programot dolgoznak 
ki,melyről a közeljövőben tájékoztatjuk a lakosságot. 
 
„Finnül tanul a falu”- láthatták az újságokban és az országos tv-kben, hallhatták a 
rádiókban. Pályázati (TÁMOP) lehetőséggel éltünk 10-en, geresdlakiak és április 25-től 
beültünk az iskolapadba, alapfokon finnül tanulunk.,mely felkeltette a sajtó érdeklődését. 
Geresdlak országos hírnévre tett szert ezzel is, úgy, hogy a legnézettebb hírműsorokba 
került be Geresdlak „ingyen és bérmentve”. 
 
 

Közbiztonságról: 
Az országos és térségi pozitív statisztikával szemben mi ezt másként éljük meg. 
Lopások-melyet már be sem jelentünk- komoly betörés és erőszakos bűncselekmények 
foglalkoztatják – joggal - lakóinkat. 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 
4.)  

                                                            Kell egy hely... 
avagy tegyük barátságosabbá a játszóteret 

A Hunyadi utcai játszótér parkosítására a Német Klub pályázaton 300.000,- Ft-ot nyert. A 

fák, cserjék elültetése ősszel megtörtént. Ebben nagy segítségünkre voltak akkor a helyi 

lakosok mellett finn barátaink, az iskolások és az óvodások is. Most a köztéri elemek 

elkészítése van soron. Ehhez kérjük a segítséget azoktól, akik használni szeretnék az új 

játszóteret, vagy gyermekük, unokájuk részére szeretne egy olyan helyet, ahol önfeledten 

játszhat, futkározhat, szalonnát süthet, és mindazoktól, akik csak egyszerűen fontosnak 

tartják, hogy a faluban legyen egy olyan hely, ahol bárki kellemesen megpihenhet, 

beszélgethet, és megfeledkezhet a zűrös hétköznapokról. 

Időpont: 2013.június 8. szombat, reggel 8.00 óra 

Helyszín: Hunyadi utcai játszótér 

Elvégzendő munkák: szalonnasütő kialakítása, padok, asztalok pilléreinek felépítése, járda 

kialakítása, még néhány növény elültetése, tereprendezés. 

Szükséges eszközök: ásó, kapa, gereblye, talicska. 

Köszönjük: Német Klub   
Támogatóink: 

                                   
                                                                                                      Dr. Habjánecz Tibor 
Geresdlak, 2013.06.05.                                                                        polgármester 

 
„Geresdlak - Együtt vagyunk sikeresek!” 


