
 

 

 

Holzgerlingen bayrak gösteriyor! 

Siz de Holzgerlingen’de dayanışma ve birlik gösterin. 

Evde kalarak veya birbirimize yardım ederek Holzgerlingen’in zor zamanlarda da birlik 

olduğunu görüyoruz. Bu güzel birlikteliği uzun zaman hatırlamak için bir eylem 

düşündük. 

Genci yaşlısıyla katılabileceği bu eylemi “Holzgerlingen zeigt Flagge” diye 

adlandırdık. 

Bayrağınızı canınızın istediği gibi rengarenk boylayın biz de asalım. Birlikte iki Belediye 

binasının geçidini dayanışma ve birlik adına renklendirelim! 

Katılmak için yapmanız gereken: 

06.04.2020 tarihinden itibaren belediye, Stadthalle, Kütüphane önünde veya eczane 

ve fırınlarda boyanmamış bayraklar bulabilirsiniz. Aldığınız bayrağı istediğiniz 

renklerde boyayın. Bunlar sevdiğiniz ülkenin veya takımın renkeri, hobinizi gösteren 

bir çizim veya sevdiğiniz bir cümle olabilir. Yaratıcılıkta sınır yok. 

Bayrağınızı tabi ki kendiniz de yapabilirsiniz.  

İhtiyacınız olan şeyler: 

 2 adet beyaz DIN A4 kağıt 

 1 adet tahta çubuk (uzunluğu 50-60 cm ve kalınlığı yaklaşık 0,6 cm) 
 1 adet cetvel 
 1 adet makas 

 1 adet yapıştırıcı/tutkal 
 Kalemler 

Yapılışı: 

1. İki DIN A4 kağıtları birbirine yapıştırın. Böylece bayrağınız daha sağlam 
olacaktır. Dikkat: tahta çubugu yapıştırmak için kağıdın kısa tarafında yaklaşık 
1,5 cm yer bırakın. 

2. İki tarafı istediginiz gibi boyayın. 
3. Yapıştırmadığınız yere yapışkan ekleyip tahta çubuğunuzu sarın. Çubuğunuzun 

üst tarafı kağıdınızın üst tarafıyla bir olmasına dikkat edin. 
4. Bayrağınızı iyi yapıştırın. Bayraklarımızı salladığımız zaman tutması için biz ilk 

önce tutkal kullandık ve şeffaf yapıştırıcı bantla tutturduk. 

5. Kağıdınız kayıyorsa kağıdınızın ve çubuğunuzun arasına biraz daha yapıştırıcı 
ekleyin.  

6. Ve Bayrağınız hazır! 
 

Bayrağınızı ya hazırladığımız kaplara (Rathaus, Stadtbücherei, Stadthalle önü) 

koyabilirsiniz ya da belediyenin posta kutusuna atabilirsiniz. 

Biz sizler için asacağız! 



 

İsteyenler bayrağıyla çektiği bir fotoğrafı collage@holzgerlingen.de adresine 

gönderebilirler. Gönderilen fotoğraflar gazetemiz Nachrichtenblatt’taki kolajımızda 

yayımlanacaktır. 

 

Dahası da var: 

Ya bu sene temmuz ayında ya da gelecek sene büyük şehir şenliğimiz olacaktır. 

Bundan önce bayraklarınızı belediyeden alabilirsiniz. Seifenkistenrennen esasında 

ellerdeki bayraklarla havadan olağanüstü bir fotoğraf çekilecektir.  

Bayraklarınızı bekliyoruz – Corona’ya karşı! Holzgerlingen için! 
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