
Hírlevél 
 
Tisztelt Geresdlaki Polgárok! 
 
� 2015. március 5-én, csütörtök du. 18 órakor német nemzetiségi kiállítás 
nyílik Pécsett a Lenau Házban, a Geresdlaki Német Önkormányzat 
szervezésében. (Régi ágyterítők, asztalterítők, hímzett ágyneműk stb.) 
A kiállítást megnyitják: Seitz István Lenau Ház vezetője 
                                       Dr. Habjánecz Tibor polgármester 
                                       geresdlaki iskolások 
A kiállítás 2015. április 3 –ig tekinthető meg, munkanapokon: 9-16 óráig, 
pénteken 9-14 óráig.  (Pécs, Munkácsy M.u.8.) 
Szeretettel várják a látogatókat! 
                                                          Német Önkormányzat  
 
�2015. március 27-én 19.00 órakor várjuk szeretettel a Pécsi Harmadik 
Színház vendégjátékára, a Bányavirág című előadásra Geresdlakon a 
Közösségi Házban. 
 
� 2015. március 30-án, hétfőn 16.00 órai kezdettel a Német Önkormányzat 
szervezésében a Geresdi templomban megrendezésre kerül a János-Passió a 
Koch Valéria Iskolaközpont diákjai és a Magyarországi német Színház 
művészei előadásában. 
 
�A püspöklaki falurészen a bolt mellett illetve a geresdi falurészen a kultúr 
előtt kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek edényeit 2 hetente űritik ki. 
Kérjük a lakosságot, hogy a PET palackot és az italos dobozokat laposra 
taposva, kupak nélkül helyezzék el. 
 
�Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a napokban lezárásra kerül a Dózsa 
György utca vége és a Rózsahegy utca közötti szakasz, az út és támfal 
helyreállítása miatt. 
 
 
Geresdlak, 2015.02.27.  
                                                       Dr. Habjánecz Tibor 
                                                              polgármester 
     
                       „Geresdlak – Együtt vagyunk sikeresek!” 
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