
M E G H Í V Ó 

 
Szeretettel meghívjuk a 2013. április 13-án, szombaton 16 órakor kezdődő NÉMET 
NEMZETISÉGI DÉLUTÁN-ra. 
A rendezvény helyszíne: Geresdlak Közösségi Ház 
 
Fellépnek: Óvodások 
   Általános Iskola tanulói 
   Pacsirta kórus  
   Lenau Egyesület Német Klub nyugdíjasai  
   Perlaki-Petzinger Gábor harmonika művész 
   Leöwey tánccsoport és zenekar 
    
     Német Önkormányzat Geresdlak 
 

E I N L A D U N G 

 
Wir laden Sie recht herzlich zu unserem NATIONALITÄTENNACHMITTAG am 13. April 
2013, am Samstag um 16 Uhr ein. 
Ort der der Veranstaltung: Gemeinschaftshaus Gereschlak 
 
Programmteilnehmer: Kinder des Kindergartens 
     Schulkinder 
     Lerchenchor 
     Rentner des Lenau Vereins 

Gábor Perlaki-Petzinger 
Akkordeonkünstler 

      Leőwey Tanzgruppe mit Kapelle 
 
    Deutsche Selbstverwaltung Gereschlak 
 

K U T S U 

 
Tervetuloa osallistumaan Saksalaisvähemmistön kulttuuri-iltapäivään! Tilaisuus 
järjestetään lauantaina 13. huhtikuuta 2013 klo 16 alkaen.  
Paikka: Geresdlakin Kulttuuritalo 
 
Esiintyvät: Lastentarhalaiset 
   Koululaiset 
   Pacsirta-kuoro 
   Lenau-yhdistyksen Saksalaisklubin eläkeläiset 
   Harmonikansoittaja Gábor Perlaki-Petzinger 
   Leöweyn tanssiryhmä ja yhtye 
 
     Saksalainen Itsehallinto Geresdlak 
 
 
 

Hírlevél 
 
Kedves Lakótársak! 
 
A körzeti televíziónak adott interjúmban ígértem, hogy tájékoztatom a lakosságot a 
közterületek tisztán tartása, síkosság mentesítés és hóeltakarítás legfontosabb törvényi és 
rendeletei szabályozásairól. 
Remélem túl vagyunk az utóbbi idők legkeményebb,elhúzódó telének. 
Az önkormányzat és dolgozói és Geresdlak lakossága helytálltak a hóeltakarítás során. 
Komoly munka vár ránk a nyáron is. 
A közterület karbantartása, fűnyírás, utcáink, járdáink tisztántartása közös feladatunk, a 
jogszabályok ismeretében mondhatom, hogy kötelességünk. 
Az önkormányzatoké, a lakóké és a nem állandó lakosságé is. 
A legfontosabb jogszabályi helyekről tájékoztatom Önöket: 
 Az ingatlantulajdonos feladatai 5. § 
Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásával 
kapcsolatos feladatai: 
Az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának, (járda hiányában egy méter 
széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének legfeljebb 
az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztántartása, szemét- és 
gyommetesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése; ha az 
ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak; 
az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása, gyommmentesítése; a két 
szomszédos terület, épület közötti- kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli- 
közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok 
között fele- fele arányban oszlik meg. 
Síkosság mentesítés és hóeltakaírtás 9.§ 
A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (fűrészporon, homokon, 
salakon) kívül klorid tartalmú fagyáspontcsökkentő szer (pl. konyhasó) használata csak 
úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának mértéke 40 g/m2- nél több ne 
legyen. Az ilyen anyagot tárolóedényben, környezetszennyezést kiváltó kizáró módon kell 
tárolni. A feloldott havat szükség szerint naponta többször el kell távolítani. 
Klorid tartalmú vegyszer használata zöldfelületen, illetve azok közvetlen környékén tilos. 
Hórakást tilos elhelyezni: útkereszteződésben, útburkolati jelen, járdasziget és járda közé, 
tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, kapubejárat elé, közszolgáltatási 
felszerelési tárgyra és köré; pl. vízelzáró csap, gáz- és egyéb közlétesítmény) lámpaoszlop, 
hirdetőoszlop stb.). 
 
Idén is meghirdetem a virágosítási versenyt: 
 „ fogadjunk örökbe egy teret Geresdlakon”! 
A részletes kiírást a következő hírlevélben teszem közzé. 
 
Geresdlak, 2013.04.08. 
                                                                         Dr. Habjánecz Tibor 
                                                                               polgármester 
 
                     „Geresdlak – Együtt vagyunk sikeresek!” 


