
Hírlevél 
 
 

Tisztelt Geresdlaki Polgárok! 
 
E. ON Energiaszolgáltató Kft. értesítése alapján korszerűsítést végeznek, ezért 
az áramszolgáltatás szünetelni fog ezen időszakok alatt: 

- 2014.09.25-én (csütörtökön) várhatóan 08.00-16.00 óráig a Gellért u., 
Flórián u. 41-57., 80-88, Hunyadi u.2., Véméndi u-i Baromfitelep 
területén 

- 2014. 09. 26-án (péntek) várhatóan 08.00-16.00 óráig az Árpád u., 
Gellért u., Flórián u., Hunyadi u., Jánoshegy u., Önkormányzat, Iskola, 
Könyvtár épület, Véméndi u-i Pincesor és Baromfitelep területén 

 
2014. szeptember 20-án (szombat) 16.00-órakor Szüreti mulattság és 
terményáldás lesz. Helyszín: Geresdlak, Geresd - falupince. 
 
2014. szeptember 27-én (szombat) Geresdi Templomban 9.00-órakor kezdődő 
liturgia után a Joensuun Mieslaulajat finn férfikórus énekel közösen a 
Pacsirtakórussal. 
 
 
Tisztelt Geresdlaki Polgárok! 
 
Aki részt szeretne venni a 2. Falu borának elkészítésében kérem 1 vödör 
szőlővel járuljon hozzá. Hivatalunknál és a polgármesternél kérem, jelezze 
szándékát (69/349-101; 30/3944595), ahol összeírjuk az adományozókat és a 
későbbiekben felkeressük Őket, hol és mikor lehet átadni. Mindenkit 
megkérnék, aki szüretelne, hogy a falu borának szánt szőlőt még ne szedjék le, 
szeptember 08-án, hétfő 16.00 órától összeszedjük. 
 
                     
Geresdlak, 2014. szeptember 3. 
 
                                                                 Dr. Habjánecz Tibor 
                                                                polgármester 
 
 
 
                       „Geresdlak – Együtt vagyunk sikeresek!” 
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