
Hírlevél 
 
Tisztelt Geresdlaki Polgárok! 
 
Geresdlak Község Önkormányzata  2013. december 16-án (hétfőn) 
Közmeghallgatást tart, 17.00 órától Püspöklakon a Közösségi házban, 18.00 
órától a Geresden a rendelőben. 
Ekkor tart közmeghallgatást a Német Kisebbségi Önkormányzat is. 
 
Geresdlak Község Önkormányzata sok szeretettel meghívja a Község 
nyugdíjasait karácsonyi ünnepségünkre. 2013.12.19.-én (csütörtök) 16.00- 
órakor lesz a Geresdlaki Nyugdíjasok Karácsonya az Ebédlőben. Óvodás és 
iskolás gyermekek műsorával, beszélgetésre, uzsonnára, zenés estre várjuk a 
Nyugdíjasokat   
 
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.  
 
2013.12.21-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. 
 
A Német Önkormányzat Geresdlak megbízásából elérhető a Sulinet magyar 
közoktatási portál  „Örökségtár/Magyarországi nemzetiségek” c. fejezetében: 

- Pacsirta kórus fellépései képekben (72 db fotó) 

- Pacsirta kórus dalai (17 db mp3) 

- geresdlaki templomi kórus 2013 videó részlet  

- Unterrock zenei CD 

- Geresdlak 20 oldal füzet (magyar, német és finn nyelven) 

- valamint a tájház, babaház, kézimunka és vállkendő, mézeskalács 

kiállításról, kiállítás megnyitóról kb. 200 db fotó. 

 

http:// www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi nemetek. php 
 
További segítség a kereséshez:  
Magyarországi nemzetiségek 
A magyarországi németek kultúrája 
Baranya megyei németek 
Multimédiás anyagok 

 
2013.12.01. 16.00 órától megtekinthető 2014.02.28-ig a Mézeskalács –falu a 
Hunyadi u. 22. - ben.  
Előzetes időpont egyeztetés: - Hesz Anna: 0620/3372390, 
                                              - Schulteisz Józsefné (Margit) 0620/5299753, 
                                               - Kettné Schmidt Tímea: 0630/9742976 
 
 

Közterületek tisztántartása 
 

Az ingatlantulajdonos feladatai: az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület 
körüli) járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), legfeljebb az 
épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása,burkolt területeken a 
hó eltakarítása, síkosság mentesítése,ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése 
van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak. 
Más ingatlanát felügyelő, azt év közben karbantartó lakos köteles a tulajdonos 
helyett a síkosság mentesítésre és hóeltakarításra. 
 Vállalkozások,üzlet,egyéb elárusítóhely,vendéglátó és szolgáltató egység előtti 
és melletti járdaszakaszt a tulajdonos köteles a burkolt területen a síkosság 
mentesítéséről és a hó eltakarításáról gondoskodni. Az ingatlan előtti és melletti 
járdát a tulajdonos köteles naponta mind a téli, mind a nyári időszakban 
legkésőbb reggel 7 óráig letakarítani,nyitva tartás ideje alatt folyamatosan tisztán 
tartani,zárás előtt összetakarítani. 
A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon 
(fűrészpor,homok,salak) kívül klorid tartalmú fagyáspontcsökkentő szer(pl. 
konyhasó) használata nem alkalmazható. 
 
 
 
 
Geresdlak, 2013.12.10.   
 
 
 
                                                             Dr. Habjánecz Tibor 
                                                                     Polgármester 
 
 
 
 

„Geresdlak- Együtt vagyunk sikeresek!” 
 



ORVOSI RENDELÉS 
 

2013 december 
 
2013.12. 21. szombat munkanap, de a Mohács Kórház illetve Háziorvosok 
Központi ügyeletben dolgoznak egész nap, rendelés nem lesz.  
2013.12.23. hétfő rendelés 8-12 ig Geresdlakon, napközben készenléti ügyeletet 
tartok . 
2013. 12. 24.  kedd SZENTESTE Központi Ügyelet /ügyeletes Dr. Rajnai/  
2013. 12. 25.  szerda Karácsony Központi Ügyelet /ügyeletes Dr. Rajnai/  
2013. 12. 26.  csütörtök Karácsony Központi Ügyelet /ügyeletes Dr. Szűcs/  
2013. 12. 27. péntek Napközben 8-16 óráig Háziorvosi készenlétet tart a két 
körzetnek Dr. Kováts György Hímesházán, 16 óra után Központi Ügyelet.  
2013. 12. 28.-29.  szombat-vasárnap Központi Ügyelet   
2013.12. 30. hétfő 8-12 rendelés 8-12 ig Geresdlakon, napközben készenléti 
ügyeletet tartok 
2013.12.31. kedd rendelés 8-11 ig Geresdlakon, napközben készenléti ügyeletet 
tartok /GERESDEN NEM lesz rendelés/  
2014.01.01. szerda ünnep, Központi ügyelet 
2014.01.02.csütörtök8-12 ig rendelés Geresdlakon (Marázán nem), napközben 
készenléti ügyeletet tartok.  
2014.01.03. péntek rendelés  13-16ig Geresdlakon,   
2014.01.04-05. szombat-vasárnap ünnep, Központi ügyelet    
2014.01.06-.től normál rend szerinti rendelés  
 
Központi Ügyelet 511-158 Mohács SZTK, Mentő 104., Rendelő 349-104,  
Dr Rajnai Gabriella 30-351-7895    
 
Szép, kegyelemteljes Ünnepeket kívánunk : Doktornő, Tündi, Niki 
 
. 
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