Hírlevél
Tisztelt Geresdlaki Polgárok!
Súlykorlátozás Geresdlakon!
Önkormányzatunk a Véméndi-Gellért- Tulipán- Kisgeresdi és
Kossuth utcában 7,5 t súlykorlátozást vezetett be.
Nem vonatkozik rendeletünk a mezőgazdasági vontatókra és
a lassú járművekre.
Kedvezményben részesítjük a geresdlaki lakosokat.
Részükre ingyenességet biztosítunk!
Kérjük Önöket, ha fuvart rendelnek, pl. fát-, cserepet-, téglát
hozatnak, akkor a hivatalban egy kérelmet kell kitölteni,
melyre megkapják az eseti engedélyt, ingyenesen. A
kérelemben a fuvarozó cég nevét, a jármű rendszámát, az
időpontot és címet (ahová a fuvar érkezik) kell megadni.
Geresdlaki Német Önkormányzat albumot szeretne
készíteni a régi sváb viseletbe öltözött mennyasszonyt,
vőlegényt ábrázoló esküvői képekből, elsőáldozói- bérmálásiünnepi (templom, búcsú öltözékes) képekből, amelyhez
kérjük a geresdlaki lakosok és a Geresdlakról elszármazottak
segítségét. Képeket személyesen Szűcsné Mezei Anettnél,
Schulteisz Józsefnénél, Margitnál valamint a hivatalban lehet
leadni,
e-mailben pedig schultimargit@gmail.com-ra
küldhetik. Scannelés után a fényképeket azonnal visszaadjuk.

Dél-Kom Nonprofit Kft. értesítése alapján a szelektív
hulladékgyűjtő edények ürítésének időpontjai: február 8., március
7., április 4., május 30., június 27., július 25., augusztus 22.,
szeptember 19., október 17., november 14., december 12.
Mi kerülhet az edényekbe?
A kék színű edényekbe tehet minden olyan háztartásban keletkező
hulladékot – az üvegen kívül -, ami hasznosítható. Ebbe az edénybe
tegye az üdítős/ásványvizes PET palackokat, a polietilén flakonokat (pl.
tusfürdő, öblítő, sampon), tégelyeket, zacskókat, fóliákat,
joghurtos/vajas/tejfölös dobozokat, műanyag kupakokat. Ide dobja az
újságokat, kartonpapírt, csomagoló dobozokat, szórólapokat,
hullámpapírt, telefonkönyvet, papírzacskót, többrétegű italos és tejes
dobozokat, használt füzeteket, papír tojástartót. Ide kerülnek az üdítős,
sörös alumínium dobozok, az alufólia, a fémkupakok, a
konzervdobozok, vagy a kisebb fémtárgyak is.
A meglévő kommunális edénybe kerül minden nem
újrahasznosítható hulladék. Jellemzően ide tartoznak az élelmiszerrel
szennyezett olajos vagy zsíros csomagolóanyag, fedőfóliák, papír
zsebkendő és egyéb higiéniai/egészségügyi hulladékok, takarításból
származó, továbbá egyéb konyhai hulladékok.
Milyen módon gyűjtse?
A kartondobozokat hajtsa szét, vagy tépje kisebb darabokra, az
élelmiszermaradékkal szennyezett dobozokat öblítse ki, mielőtt beleteszi
a gyűjtőbe. Fontos, hogy a hulladék ne legyen élelmiszerrel, olajjal,
zsírral szennyezett! A palackokat, flakonokat, alumínium italos- és
konzervdobozokat laposra taposva helyezze a gyűjtőedénybe.

Geresdlak, 2016.02.01.

Dr. Habjánecz Tibor
polgármester

„Geresdlak-együtt vagyunk sikeresek!”

