2022. április

Gazdag Erzsébet:

Fecskehíradó
– Csivitt – csivitt, zeng a szó,
szól a fecskehíradó.
Tegnap óta hallgatom;
Behallik az ablakon.
Hajnal óta rákezdte
A fészekben két fecske.
Csak ezt fújja: csitt-csivitt,
Itt a tavasz, itt van, itt!
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Elbúcsúzott a finn
nagykövet Geresdlaktól
Markku Virri finn nagykövet 2018. szeptember 29én járt először Geresdlakon.
Előtte nem sok idővel vette át hivatalát elődjétől. Akkor részt vett a Gőzgombóc
Fesztiválon, találkozott az
itt élő finn lakosokkal. Most
azért jött, mert lejárt a szolgálati ideje Magyarországon, megy haza Helsinkibe.
A településen tartózkodó finn családok is szívesen
elfogadták a meghívásunkat, így szép számmal vártuk nagykövet urat. A felújított könyvtárban fogadtuk a
vendégeket, ahol megtekintették a megyében egyedülálló több száz kötetes finn
nyelvű könyvtárat, a finn újságokat. Polgármester úr, dr.
Habjánecz Tibor köszöntötte, majd az ovisok kis műsorral kedveskedtek, végül Pekka gitározott és énekelt.
Természetesen a Mézeskalácsfalut is megmutattuk,

majd a Közösségi Ház felé
sétálva útba ejtettük a finn
kertet is.
A jó hangulatú este finom
vacsorával zárult, nagy sikere volt a töltött káposztának.
Nagykövet úr megígérte,
hogyha Magyarországra jön,
újból ellátogat Geresdlakra.
B-ME

Finn könyvbemutató
a könyvtárban

Pertti Torstila, - aki 1992-1996 között volt finn nagykövet Budapesten - a „Kinevezésem Budapestre” címmel írt
könyvet, melyet bemutatott a Geresdlakon élő finn közösségnek, és mesélt akkori élményeiről.
Sisko és Pekka egy kis zenével kedveskedtek a vendégünknek, majd kötetlen beszélgetés alakult ki a jelenlévők
között.

A jó hangulatú délután zárásaként a helyi könyvtár is kapott egy dedikált példányt a műből, és egy ígéretet, hogy a
magyar kiadásból is juttat nekünk. Ez a rendezvény is elősegítette, hogy finn lakosaink közelebbről megismerkedhessenek a finn nyelvű könyvállománnyal, folyóiratokkal, melyeket folyamatosan bővítenek.
„Geresdlak, együtt vagyunk sikeresek!”
B-ME
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Hírek a borversenyről
Két év kimaradás után
idén ismét borversenyt tar
tottunk Geresdlakon.
A magyarok mellett
a finnek is részt vettek a
mustrán. A zsűri gondo
san végigkóstolta a hozott
borokat, véleményt mon
dott róluk, majd eldöntöt
te, melyik milyen oklevelet
érdemel.
Arany minősítést kapott:

Vavika Tibor hordós és
tartályos olaszrizlingje
A vacsora után jó hangulatban beszélgettek egymással a borosgazdák. Köszönjük Kettné Schmidt
Tímeának a csodás dekorációt, Gyöngyinek a finom
vacsorát. Reméljük, jövőre
többen jelentkeznek az év
első rendezvényére!

A falu bora
2021-es évjárat

„Együtt vagyunk sikeresek!”
„Yhdessa onnistumme!”
„Miteinander sind wir
erfolgreich!”

Geresdlak
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Schmidt György vegyes
fehér
Stefán György vegyes
fehér
Leena Kaisa Jade Jarkko
vegyes
Stavén Pekka vegyes
Mangold József olaszrizling
August Krivec chardonnay
Bárácz György kékfrankos
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Bronz minősítést kapott:

Ba

Porth László vegyes
fehér
Pertti Sulola vegyes
Soós József vegyes
Schulteisz János hordós
és tartályos olaszrizling
Dr. Habjánecz Tibor
olaszrizling
Bárácz György Irsai
Olivér
August Krivec
kékfrankos
Stefán Csaba rozé
Schmidt György vegyes
vörös

Heilman

Ezüst minősítést kapott:

Baráti koccintás, dr. Habjánecz Tibor, Soós József és Moráth János
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolájának HÍREI

Mozgalmas március
Páva Péter tankerület igazgatónk 40 éves sikeres pedagógus pályafutás
után március elején nyugdíjba vonult. Péter 1982-től
dolgozott tanárként, majd
1992-ben a Nagy Lajos
Gimnázium kollégiumának
igazgatója lett. 1996-től 16
éven át a Nagy Lajos Gimnáziumot vezette, és onnan „igazolt át” az újonnan
megalakult Pécsi Tankerület élére. Támogatásának
köszönhetően iskolánkban
is számos beruházás és fejlesztés valósult meg. Tornatermünk építését Péter támogatásával kezdtük meg és
természetesen visszavárjuk
az átadó ünnepségre is. A
nyugdíjas évekhez jó egészséget, és sok vidám pillanatot kívánunk!
Márciusi programjaink
a nemzeti ünnepre való készülődéssel kezdődtek. Az
ünnepi műsort a hetedik
osztályosok adták elő, felkészítőjük Schulteiszné Komsa Judit volt.
A víz világnapja hetében
több módon próbáltuk felhívni a figyelmet az éltető
víz fontosságára. Tanulóink
ötletes plakátokat készítettek hagyományos módon a
rajzórán és digitálisan is informatika órán. Aki tehette, a héten csak vizet hozott az iskolába innivalónak.
Feladat volt még egy lakóhelyhez közeli forrás meglátogatása, amit volt aki
osztállyal, családostul, barátokkal látogatott meg. Régóta dédelgetett gondolat is
megvalósult ezen a héten,
hiszen sikerült egy tisztított
vizes ballont is elhelyezni a

Mayer Szikvíz jóvoltából az
aulában, így a gyerekeknek
folyamatosan van lehetőségük tiszta vizet inni. Azoknak a diákoknak, akik teljesítették a hét feladatait egy
közös túrát szervezünk, de
megvárjuk, míg lecseng a
nagy betegséghullám.
Az érdeklődő nagycsoportosok ovisoknak is kinyitottuk az iskolát. Fülöpné
Gömzsik Csilla leendő elsős
osztályfőnök vezetésével ismerkedtek az iskola szokásaival, a rájuk váró feladatokkal, a pedagógusokkal és
a diáktársakkal.
Iskolánk is benevezett a
XXV. Simonyi Zsigmond
Kárpát-medencei helyesírási versenyre. A megmérettetésen 9 tanulónk vett részt:
Az 5. osztályból Koródi Luca, Schveibert Han-

Páva Péter

na és Schweier Viktória, a 6.
osztályból Nagyéri Bence, a
7. osztályból Hofecker Jázmin és Schulteisz Márton,
a 8. osztályból Békefi Luca,
Gazda Emília és Glasz Melani.
A gondolkodtató feladatokat online oldották meg a

versenyzők egy meghatározott időpontban. Az eredményekre két hetet kellett
várni. Az értesítésben kiemelték, hogy minden versenyzőt dicséret illet, amiért
időt szán arra, hogy tökéletesíti a helyesírását és foglalkozik az anyanyelvével.
Minden résztvevőt oklevéllel jutalmaztak, a levél végén pedig két tanulónk
neve szerepelt, akik továbbjutottak a megyei fordulóba.
Az 5. osztályból Schveibert
Hanna és Schweier Viktória
vesz részt a megyei fordulóban, ami április végén lesz.
Felkészítő tanáruk dr. Rill
Zoltánné.
Gratulálunk, és sok sikert
kívánunk nekik a következő
megmérettetéshez!
Schulteisz Balázs
tagintézmény vezető
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Napraforgó Német
Nemzetiségi Óvoda hírei

Tavaszi szél vizet áraszt…
E csodás magyar népdal többször is aktuális
volt az elmúlt hónapban a
Geresdlaki Óvodában.
Tavasz. Néha beköszöntött, melengette szívünket.
Néha eltűnt, mintha nem
is lenne dolga. Vagy talán a
szél vitte el?
Vizet árasztott. Ha nem is
a folyók vizét, hisz kevés volt
a csapadék, de a víz témakört előtérbe helyezte március 22-e hetében, azaz a víz
világnapjához kapcsolódóan.
Magával ragadta az óvodai
foglalkozásokat, tevékenységeket. A vizek élővilágához kapcsolódó barkácstevékenységeken, meséken,
verseken túl Nemes László, a Hangoló zenés gyermekszínház előadója tartott
látványos, vidám, interaktív
előadást a gyerekeknek „Vízivilág” címmel, melyben a

vízparti és a víz alatti élővilágot mutatta be a tőle megszokott színvonalas bábokkal, zenével, énekkel.
25-én, pénteken Mohácsra kirándultak a gyerekek iskolabusszal. A víz hasznát
tapasztalhatták meg a Szent
Miklós Vízi- és Taposómalomban. Érdeklődéssel hallgatták a malom történetét,
malomkővel őröltek búzát,
megfigyelték, hogyan hozza mozgásba a víz a kereket,
és annak hiányában hogyan
mozdították meg régen emberi erővel, taposva. A sok
megtapasztalás után a Szepessy park játszóterén próbálták ki a sok játékeszközt.
Délután jól esett a pihenés…
Festéssel, nyírással, ragasztással varázsoltak tavaszi rétet és tenger élővilágát
hajókkal a csoportszobába,
mely után az udvarra érkezve
vették észre a tavasz eljöttének újabb jelét: megérkezett
a gólyánk a kémény tetejére! Évről évre nagy örömmel,
gólyás dalokkal üdvözlik a
gyerekek. Reméljük, a fészek felújítása után hamarosan megérkezik a gólyamama is, és pár hét múlva már
a fiókákért izgulhatunk.
Ovisaink fent említett
szép tavaszi dallal köszöntek
el Markku Viiri, finn nagykövettől a felújított könyvtárban. Meghatódva hallgatta a finn nyelvű változatot is.
Mi pedig nagyon büszkék
voltunk Szabó-Bartos Zselykére, Fischer Benettre és Reith
Olivérre!
A tavasz érkezése azt is
jelenti Óvodánkban, hogy

kitárjuk kapunkat a leendő
ovisok előtt. Két év „online”
beiratkozás után, idén végre
személyesen is találkozhattunk, ismerkedhettünk velük és szüleikkel egy udvari
játék és beszélgetés keretében. Reméljük, közülük legtöbben visszatérnek április
20-21-22-én, a beiratkozás
napjain. Szeretettel várjuk
őket, legyenek a mi ovisaink
az új évben!
A tavaszi szél ezekben a
napokban már húsvéti illatot is áraszt. Megkezdődtek
a nyuszi-várás előkészületei.
Reméljük, minden gyereknek hoz majd egy kis apró
ajándékot, dicséretképpen.
Cseke Zoltánné
intézményvezető
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Kilencven éves lett Rézi néni
Varga Mihályné 90 évvel
ezelőtt Geresden született a
Rózsahegyen. Ebből az alkalomból köszöntötte polgármester úr, dr. Habjánecz
Tibor. Apja a háborúban
tüdőbeteg lett, a megélhetés miatt a család Lovászheténybe járt napszámba. Ott
ismerkedett meg férjével,
aki Fazekasbodáról származott. Férje és annak fivére is
egy családba nősült, egyikük
Rézi nénit, másikuk a testvérét vette feleségül. Az esküvőjükre 1954-ben került sor,
1969-ben vették meg azt a
házat, amelyikben ma is él.
Ahogy bővült a család, felújították, építettek hozzá.
Rézi néni a tsz-ben dolgozott a tehenészetben, mikor a 3 gyereket már otthon
tudta hagyni. Férje Komlón
a Vízműnél kubikus volt, a
geresdlaki vízvezeték is az ő
munkájuk nyomán készült
el. A háznál is tartottak állatokat, művelték a kertet.

Rézi néni napközben a
tévésorozatokat szereti nézni, és várja, hogy meglátogassa a négy unoka és a négy
dédunoka.
Menye, Varga Jánosné,
Eti az ünnepre Capuccinoszeletet sütött, aminek a receptjét közreadom. Könnyű
megsütni, és nagyon finom.
Tészta: 6 tojás sárgája, 6
kanál porcukor habosra keverve, hozzáadni 1 dl étolajat, 2 evőkanál kakaót,
1/2 sütőport, 6 kanál lisztet,
majd a 6 tojásfehérjét habbá verve.
Krém: 6 dl tejben 2 cs vanília pudingport elkészíteni. Két részre osztani, egyik
felébe 3 kanál instant kávét
egy kis vízben feloldani, a
másik felébe 2 kanál kakaóport keverni.
A kisült piskótára kenjük
az egyik krémet, majd rá a
másikat. Tetejére csokimáz
kerül.
Barna-Mendly Erzsébet

Garasdlaki kísértet
Székelyhidi Zsolt: A grin�nyei gőzgombóc (részlet)
5. Bodai angyalkák
– Csülök lesz a gombócokhoz, drágám! Két tucatot tegnap már lefőztünk belőle, olyan
sós gőz állt a házban, hogy csak
na, nem győztük nyitni az ablakokat. Jó, hát muszáj volt, a
csülöknek kell három-négy óra
a lábosban, aztán meg a sütés,
ugye.
– Húsz kiló sertéshúst megfőzni, hát nem volt semmi.
– Terikém, angyalok vagytok! Ügyeseim!
– Jaj, köszönöm, Iluskám.
Ti meg káposztát csináltok
mellé? Jön az illata!
– Úgy ám, babám! Annácska haja visszagöndörödött,
annyit áll már az üst felett.
– Haha, én már éhes se vagyok, mindig megkóstolom,
elég-e a só, a fűszer, nincs-

e túlfőzve. Mire oda jutunk,
hogy elkészül, iszom egy pohár
vösöset, oszt elfekszem oldalt
valahol.
– Jaj, ne is mondd, ebbe a
sátorba bődületesen meleg van.
Felhúztuk az oldalát, hogy
legalább a szél járjon.
– Márcikám, jó, hogy jössz,
kicsim! Nem tudod, mi volt ez
a nagy felhajtás az előbb? Tódor itt tüsténkedett, aztán elvitte a gitáros fiúkat magával,
meg a sörös társaságot. Még a
zetoros Misi is velük ment...
– Jaj, nem tudom, Irénke.
De az előbb hívott a férjem,
hogy valami eszement dologgal találkoztak az erdőben, és
hogy nagyon figyeljünk. Kérdeztem volna, hogy mi volt az,
valami állat vagy vandálok.
Nem mondott az semmit, csak
lihegett a telefonba és szerintem be volt rezelve. Hallani a
hangján. Tudjátok, mikor volt

az én Sári Tónim utoljára berezelve? Amikor nekem akart
felvágni, és nyolc méterről ugrott be a bányatóba egy szikláról. Na, akkor! Sápadozott
és reszketett, mégis nekiveselkedett. Legalább húsz éve volt.
El is vett feleségül. Jól sikerült
az az ugrás.
– Hahaha.
– Mindenesetre valami lehet a levegőben, ha a polgármester úr is csak úgy elviharzott. Ilyenkor már maximum
a finnekkel törődik, tudjátok.
– Vandálok, gézengúzok...
A jó Isten tudja. Tavalyelőtt
koldusokkal volt teli az erdő.
– Nem vandálok, hanem
vaddisznók! Ott rohantak
el tíz perce Timi virágboltja
előtt, át a főúton, be a napraforgókba.
– Honnan tudod, Lenkém?
– Ó, hát most hívott Tímea, azt mondja, úgy megijedt, hogy vázából ivott vizet,
nem a pohárból. Legalább húsz
disznó ügetett végig az úton

előtte. Ráadásul kint állt a bejárón, a nyitott kapunál. Képzelhetitek, húsz megvadult
sertés! Én biztosan megragadom a diólikőrös üveg nyakát,
ha az én portám előtt rohantak
volna el.
– Jesszus, lányok, ez nem jó
jel.
– Nem ám!
– Márcikám, faggasd ki a
férjurad, mi lehetett az erdőben! Talán ő is a vadkanoktól
ijedt meg?
– Biztosan nem azoktól!
Tóni nem ijedne meg húsz
vaddisznótól, még két grizlimedvétől se. Ha ő betojik, akkor ott valami másnak kell
lenni! Valami egészen másnak.
– Istenem! Kértek a Jóskaféle szőlőből? Nekem most
szükségem van egy kupicára.
– Egye fene, igyunk egyet!
Én tisztára remegek már.
– Gőzre fel! Egészségetekre!
– Gőzre fel! A mindenségit neki!
(Folytatjuk)
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Előzetes idei programjainkból:
Augusztus 20.

Mise, kenyérszentelés
Geresdlakért díj, virágosítási verseny
Kovács Nóri fellépése
tűzijáték
Maxim bál
Szeptember 5.

Terményáldás
Polgármesteri köszöntő
Pacsirta kórus
die BradlmusiKanten osztrák zenekar
Csonka András fellépése
bál
XV. Gőzgombóc Fesztivál, szeptember 24.

Apacuka gyerekkoncert
Zsámbéki sváb lakodalmas
sváb divatbemutató
Mecsek Táncegyüttes
Petra Böck
Szomszédnéni Produkciós Iroda
Hevesi Tamás
Neoton Família Sztárjai
tűzijáték
UnterRock bál

Májusi miserend
május 1. vasárnap
május 8. vasárnap
május 14. szombat
május 15. vasárnap
május 22. vasárnap
május 29. vasárnap

8.00
8.00
17.00
8.00
8.00
8.00

Geresd
Püspöklak
Geresd
Püspöklak
Püspöklak
Püspöklak

Elérhetőség, telefonszámok
Polgármesteri Hivatal
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22.
Telefon: 69/349-101
E-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com
Polgármester:
Dr. Habjánecz Tibor
Telefon: 30/394-4595
E-mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com
Jegyző:
Dr. Matesz Tímea
Telefon: 69/349-101
E-mail: jegyzo@erzsebetikoh.hu
Geresdlaki Német Önkormányzat
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 22.
E-mail: glaknemet@gmail.com
Elnök: Schulteisz Balázs
Napraforgó Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha
7733 Geresdlak, Óvoda utca 4.
Telefon: 69/349-318
E-mail: glakovi@gmail.com
Óvodavezető: Cseke Zoltánné
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános
Iskola és AMI Geresdlaki Német Nemzetiségi
Tagiskolája
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 15.

Telefon: 69/349-109
E-mail: geresdlak.iskola@gmail.com
Igazgató: Schulteisz Balázs
Közösségi Ház
7733 Geresdlak, Óvoda utca 2.
Telefon: 69/349-319
E-mail: glakkonyha@gmail.com
Vezető: Szöllősiné Pónya Olívia
Községi Könyvtár:
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 13.
Telefon: 69/349-101, 30/95-79-647
E-mail: glakkonyvtar@gmail.com
Könyvtárvezető: Barna-Mendly Erzsébet
Orvosi rendelő
7733 Geresdlak, Mohácsi utca 16.
Háziorvos: Fekete Tiborné Dr. Rajnai Gabriella
Telefon: 69/349-104; 30/351-7895
E-mail: dr.rajnaig@gmail.com
Orvosi ügyelet (Mohács): 69/511-158
Gyógyszertár
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 60.
Toldiné Szalai Ildikó gyógyszerész
Telefon (Himesháza): 69/347-105

Védőnői Tanácsadás
7733 Geresdlak, Hunyadi utca 15.
Védőnő: Baloghné Varga Krisztina
Telefon: 20/916-9053
E-mail: geresdlak.vedono@citromail.hu
Család- és Gyermekjóléti Központ,
Pécsvárad
Ügyfélfogadás Geresdlakon a Községházán
szerdánként de. 10-11 óráig
Családsegítők elérhetőségei:
telefon: 72/465-360; 30/599-6040
E-mail: css.pv13@gmail.com
Állatorvos
Dr. Rill Zoltán
7733 Geresdlak, Orgona utca 8.
Tel: 69/349-686; 30/235-2686
E-mail: rillzoltan@freemail.hu
Rendőrség:
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Telefon: 72/504-400,
Rendőrjárőr: 06-30-226-8918
Körzeti megbízott Ömböli Ákos
Telefon: 06-70-616-1447
Katasztrófavédelem (tűzoltóság is):
112 vagy 105
Mentők: 104
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Geresdlaki fejlesztések
Az elmúlt években renge
teg pályázati pénz érkezett
Geresdlakra, amelyből szá
mos beruházás valósult, il
letve valósul meg. Az egyik
legnagyobb a helyi szenny
vízhálózat kiépítése és a
szennyvíztelep létrehozása
volt, ami több, mint 500 mil
lió forintból készült el.
A 2019-es önkormányzati választás után negyedszer
kaptam bizalmat a helyi lakosoktól, hogy irányítsam a
települést. Véleményem szerint fontos, hogy próbáljunk
minél többet tenni a faluért,
közösségünkért, hogy fejlődjünk, szebb és élhetőbb
legyen településünk. Remélem, hogy a korábbi megvalósult, illetve előkészületben lévő beruházásoknak
köszönhetően sikerül megtartani fiataljainkat, hogy
ne hagyják el szülőföldünket, hanem itt, Geresdlakon
alapítsanak családot. A kormány pályázatai ebben nyújtanak segítséget.
A Magyar Falu Program,
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
és más minisztériumok által
meghirdetett pályázatokon
sikeresen indult a település,
aminek révén az elnyert pályázati támogatásokból többek között megújult az óvoda, az önkormányzati hivatal
épülete, megszépült a Geresdi Kultúr- és a Közösségi
Ház, a Könyvtár, a Mézeskalácsház. A már korábban elnyert, az elhagyott épületek
megvásárlására kiírt pályázatnak köszönhetően az önkormányzat megvásárolta a
Dózsa György utca 27. szám
alatti romos épületet, melyet
elbontottunk, és a terüle-

Elnyert, és a közeljövőben va
lósul meg:

ten a későbbiekben közösségi teret alakítanak ki. Az
önkormányzat eszközparkja egy sikeres pályázatnak
köszönhetően gyarapodott.
Tizenötmilliós értékben egy
90 LE-s Solis traktort nyert,
hótoló ekével.
Az évek során járdák
újultak meg, illetve sor kerül a „100 lépcső”, valamint
a Dózsa György utca 30-50.
szám közötti szakaszának a
felújítására. Az idei tervek
között szerepel a Kisgeresdi
út helyrehozatala, a vágóhíd
és a pincesor közötti betonút
kialakítása, a ravatalozó felújítása.
Kell egy jó csapat, amely
nyomon követi, mire és mikor lehet pályázni. A pályázatot jól kell megírni, hogy
az pozitív elbírálást kapjon.
Elmondhatom, ez a csapat
rendelkezésemre áll. Az ös�szes önkormányzati dolgozó
azon fáradozik, hogy minél
több fejlesztés, beruházás
valósuljon meg. A német
nemzetiségi önkormányzat
és a civil egyesületek is hozzátesznek Geresdlak fejlődéséhez, hogy – a kormány

szlogenjével élve- a település
előre menjen, ne hátra.
A Német Klub Kulturális Barátsági Egyesület pályázata révén a Babaház és
Szőttes, a kézimunka- kiállításnak helyet adó épületek
külső felújítása is megvalósulhatott, és a Gőzgombóc
Fesztivál megrendezéséhez
is nyertek el támogatást. A
helyi polgárőr-egyesület sikeresen pályázott egy új
autóra, így a tavaly átadott
Nissan Navarával járhatják a
települést.
A helyi Dózsa Sport
Egyesület, amelynek köszönhetően újra van labdarúgócsapata a településnek,
szintén pályázott a működésükhöz szükséges eszközök
beszerzésére, ami pozitív elbírálást kapott. Nyertünk
egy fűnyíró traktort, ami a
pálya karbantartásában segít
és egy huszonkét fős VW
buszt.
Jelenlegi fejlesztéseink:

- Geresdi faluház
- Babaház
- Tornaterem (Tankerület által)
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- 100 lépcső járdafelújítás
- Dózsa utca járdafelújítás
- 2 ravatalozó belső felújítása
- zártkerti út
- temetőkerítés (Geresden
és Püspöklakon)
- Top Pluszban elnyertünk
195.841.285 forintot melyből négy ingatlant fejlesztünk:
1. Könyvtár épület tetőszerkezetének felújítása, új
héjalása, a két helyiség meglévő burkolatának cseréje,
festés, mázolás, villamoshálózat teljes felújítása,
2. Geresdi Közösségi tér
kialakítása, épületének felújítása, tereprendezés, térkövezés, hőszigetelés, nyílászáró csere, akadálymentesítés,
belső festés, vakolás, szenny
vízhálózat kiépítése, villamos energia hálózat korszerűsítése,
utcabútorok
elhelyezése, növényzet telepítése, napelemes rendszer
telepítése, infra fűtési rendszer kiépítése,
3. Koffánház épületének
felújítása, homlokzati hőszigetelés, födém hőszigetelése,
akadálymentesítés, nyílászárócsere, festés, mázolás, villamoshálózat teljes felújítása,
4. Babaház homlokzati
hőszigetelés, nyílászárócsere, padlásfödém szigetelés,
fűtési rendszer korszerűsítése, villamosrendszer korszerűsítése, belső festés, tető
felújítás, napelem elhelyezése.
dr. Habjánecz Tibor
polgármester
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