
Hírlevél 
 
 

Tisztelt Geresdlaki Polgárok! 
 
Geresdlak Község Önkormányzata elnyerte a DDOP által kiírt egészségügyi 
ellátás fejlesztése című pályázatot, melyben 54.000. 000,- Ft támogatást ítéltek 
meg Geresdlaknak. Pályázat többek között tartalmazza a sürgősségi ellátáshoz 
szükséges eszközöket, autót, az orvosi rendelő teljes korszerűsítését (fűtés, 
napelem, energetika). A fejlesztést 2015. június 30-án fejezik be. Kivitelezést 
várhatóan 2015. februárjában kezdjük el, a rendelés a szomszédos orvosi 
lakásban lesz. Pontos időpontról a későbbiekben tájékoztatjuk majd a 
lakosságot. 
 
Az általános iskola ügyes kezek szakköre mézeskalácsházat készít 2014. 
november 20-án (csütörtökön) a Közösségi Házban. Várunk mindenkit, aki 
részt szeretne venni a sütésben. A munkát 14 órától kezdjük, de bármikor lehet 
csatlakozni hozzánk. Az alapanyagokat a Német Önkormányzat biztosítja. 
 
A Mézeskalácsfalu idén ismét elkészülne a szorgos ügyes asszonyok munkáiból. 
Terveink szerint az udvarok, porták „sütését” is szeretnénk. A házak alapjául 
dekorlapokat Kettné Schmidt Timeánál 30/9742976, Hesz Annánál 20/3372390, 
Schulteisz Józsefnénál 20/5299753, Szűcsné Mezei Anettnál 30/3316846 és 
Fekee Tiborné Dr. Rajnai Gabriellánál 30/3517895 lehet kapni. Ezekre a 
dekorlapokra elkészült műveket 2014 november 28-ig (péntekig) lehet leadni a 
Hivatalban. A kiállítás a régi iskola épületében kerül felépítésre. 
 
Geresdlak Község Önkormányzata 2014. december 19-én (pénteken) tartja a 
Község nyugdíjasainak karácsonyi ünnepségét, melyre a későbbiekben 
minden érintettnek névre szóló meghívót küldünk ki. 
 
Influenza elleni védőoltások megérkeztek, kérjük jelentkezzenek az oltásért a 
Rendelőben. 
                  
Geresdlak, 2014. november 17. 
 
                                                                 Dr. Habjánecz Tibor 
                                                                polgármester 
 
                       „Geresdlak – Együtt vagyunk sikeresek!” 
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