KESZÜI
XVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM
2019. IV. negyedév

A Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete a
kijárási korlátozásról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény
15.
cikk
(1)
bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el: 1. § (1) Mindenki köteles más emberekkel
a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők
kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni,
és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5
méter távolságot tartani. (2) Az (1) bekezdést a
tömegközlekedés során is alkalmazni kell.
2. § Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak
kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az
elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
3. § A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a
magánlakás elhagyására az e rendeletben
meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.
4. § (1) A 3. § szerinti alapos indok:
a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a
gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység,
valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen
anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben
(különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és
eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás, b)
napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú
gyermek kísérése,
c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás
igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen
túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából
nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen
pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés,
gyógytorna),
d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős
célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint,
e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
f)
a
napi
fogyasztási
cikket
értékesítő
élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet)
történő vásárlás,
g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb
(illatszert, a drogériai terméket, a háztartási
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tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket
árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria)
történő vásárlás,
h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben
történő vásárlás,
i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás,
ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban
együtt: piac) történő vásárlás,
k) a gyógyszert, a
gyógyászati segédeszközt
forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt:
gyógyszertár) történő vásárlás,
l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
m) a dohányboltban történő vásárlás,
n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások
igénybevétele,
o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások
igénybevétele,
p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági
és erdészeti gépek és berendezések javításával
kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
q)
a
hulladékgazdálkodással
összefüggő
szolgáltatások igénybevétele,
r) a legszükségesebb esetben a
személyes
megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki,
pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások
igénybevétele,
s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása,
az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
t) a szülői jogok és kötelezettségek,
u) a hitéleti tevékenység.
(2) Alapos indok továbbá – az
1.
§-ban
meghatározottak betartásával – a
magáról
gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló
személy (például kiskorú személy, idős személy és
beteg személy) részére történő segítségnyújtás.
5. § Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős
célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a
települések belterületén – lehetőség szerint a
zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon
háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy
másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.
6. § (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét
betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát,
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piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra
közötti időben látogathatja.
(2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy
gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben
az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1)
bekezdés szerinti személy tartózkodhat.
7. § Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott
korlátozás, valamint a 2. §-ban és a 6. § (2)
bekezdésében meghatározott előírás érvényesítése a
helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.
8. § (1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések
betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet
és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény
szerinti bármely szerv bevonásával.
(2) E rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem
tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994.
évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti
intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a
szükségesség
és
arányosság
követelménye
betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon
alkalmazhatja.
9. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a
továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől
eltérően szabálysértést követ el, aki az
e
rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést
megszegi.
(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1)
bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság
legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb
összege ötszázezer forint.
10. § (1) Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép
hatályba.
(2) Ez a rendelet 2020. április 11-én hatályát veszti.
11. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a
magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során
teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.)
Korm. rendelet 1. §-a nem alkalmazható.
Orbán Viktor

s. k., miniszterelnök
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Keszüben a polgármester-jelölt állításához
34 fő, egyéni listás jelölt állításához 12 fő,
német
és
roma
nemzetiségi
képviselőjelölt állításához 5 fő ajánlása
volt
szükséges.
Ezek
alapján
községünkben 1 polgármester-jelölt, 9
egyéni
képviselőjelölt,
4
német
nemzetiségi jelölt és 3 roma nemzetiségi
jelölt szerepelt a szavazólapokon.
A választás napja Keszü egyetlen
szavazókörében
rendkívüli
esemény
nélkül, problémamentesen zajlott. A
névjegyzéken szereplő 1129 keszüi
lakosból 496 fő jelent meg és adta le
szavazatát a polgármester, valamint az
egyéni listás jelöltekre is. A közel 44%-os
részvételi arány az országos átlag
(48,58%) közeli értéket mutatott. A
választások eredménye:
Keszü
Község
Önkormányzatának
polgármestere: Buday-Sántha Attila
A képviselő-testületi tagok:
Molnár Attila József – alpolgármester
András Judit Ágnes
Marton Béla Ferenc
Brázay János
Horváth Gyöngyi és Pirgl Vendel

Önkormányzati választások 2019
A 2019. október 13. napján tartott helyi
önkormányzati
választásokon
a
polgármesterről, az egyéni képviselőkről,
valamint a megyei önkormányzati listákról
szavazhattak a választópolgárok. Aki
valamely
Magyarországon
honos
nemzetiséghez tartozóként a központi
névjegyzékbe felvételét kérte, részt
vehetett a nemzetiségi önkormányzati
választáson is.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat
Keszü képviselői:
Elnök: Schulteisz Edéné
Rice János Ferencné - elnökhelyettes
Keszler Józsefné
A
Keszüi
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat megválasztott képviselői:
Csonka Imre – elnök
3
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Futács Sándor – elnökhelyettes
Kalocsai István Jánosné
Keszü
Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete az újabb öt évre
bizalmat kapott polgármester, BudaySántha Attila vezetésével a 2019. október
21. napján zökkenőmentesen megalakult.
A képviselő-testületi tagok mind a
folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban,
mind a jövő célkitűzéseit tekintve
továbbra is a község fejlődését,
fejlesztését
kívánják
előmozdítani.

Tájékoztató a képviselőtestületi
ülésekről
A képviselő-testület megalakulása óta
több fontos kérdésben is döntött, így
eseménydúsan zajlottak az év végi
programok: megérkezett a Mikulás a 14
év alatti gyermekeknek, a nyugdíjasok és
szociálisan rászorulók ajándékcsomagot
kaptak, megtartották a nyugdíjasok
részére szervezett karácsonyi vacsorát,
elbírálásra került a Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíj
Pályázat.
Mindemellett
Keszü
Község
Önkormányzata 2019. december 12.
napján
a
német
Nemzetiségi
Önkormányzattal közmeghallgatást is
tartott.
Több fontos döntés született a már futó
pályázatokkal kapcsolatban is, hiszen
Keszü Község Önkormányzata az elmúlt
évben is nagy hangsúlyt fektetett a
pályázati lehetőségek kiaknázására.
Az Önkormányzat évek óta sikeres
pályázatokat ad be a „Belterületi utak”
felújítására,
a
közfoglalkoztatási
programok kiaknázására, illetve a szociális
tűzifa támogatására, melyekre 2019.
évben összesen 28.925.022 forint
támogatást nyert. A község sikeresen
működik
együtt
a
szomszédos
településekkel is, így az elmúlt évben
konzorciumi (Gyóddal és Kökénnyel
íródott) pályázat keretében MTZ traktor
és kiegészítő eszközei beszerzését tette
lehetővé egy Európai Uniós pályázat,

Keszü Község Önkormányzatának újonnan
megválasztott képviselő-testülete alakuló
ülésén a polgármester, a képviselők,
valamint az ülésen megválasztott
alpolgármester is esküvel erősítette meg
demokratikus úton szerzett tisztségét.
Buday-Sántha
Attila
továbbra
is
társadalmi megbízatású polgármesterként
látja el feladatát, hasonlóan Molnár Attila
József alpolgármester úrhoz.
A képviselők – a település érdekében tett
szép gesztussal - az alakuló ülésen
döntöttek arról, hogy nem tartanak igényt
képviselői tiszteletdíj megállapítására.
Valamennyi képviselő egyetértett abban,
hogy az egyébként havi juttatásként
adható tiszteletdíjuk szolgálja inkább
Keszü
fejlődését:
fordítsa
az
Önkormányzat beruházásokra, kulturális
programokra.
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melyek segítségével a közterületek
karbantartása saját erőből megoldható,
így sokkal költséghatékonyabbá válik.
Sikeresen pályázott a falu az új „kemencés
udvar” projekt keretében is, melyre
2.999.994 forint támogatásban részesült,
bízva a közösségi élet felélénkítésében. A
2019. évben az Agrárminisztérium
elfogadta a beadott zártkerti pályázatot,
ezáltal zártkerti út felújítására közel 10
millió forint támogatásban részesült a
község, melynek kivitelezése áprilisban
várható, ezáltal is elősegítve a lakossági
igények
szélesebb
körben
való
kielégítését.
Keszü Község Önkormányzata a falu
közterületeire is gondol, ezért az elmúlt
évben pályázatot adott be az I.
világháborús
emlékművének
és
környezetének felújítására, melyet meg is
nyert, így jelenleg folynak a felújítási
tevékenységek.
A Magyar Állam 2019-ben hirdette meg
először a Magyar Falu Programját,
melynek keretében Keszü Község
Önkormányzata
számos
pályázatot
nyújtott be. 2020. évi kivitelezéssel három
nyertes pályázat keretében a Közös
Hivatal nyílászáróit tudjuk cserélni, az
Árpád fejedelem utcában járdaépítés
folytatását tudtuk megkezdeni, valamint
közterület karbantartására használt új
eszközök beszerzésére is lehetőség nyílt,
összesen 21.053.710 forint támogatási
összegből.

Keszü Község Önkormányzata 2020.
évben is folytatni szeretné a már
„megszokott” és az új pályázati
lehetőségek megvalósítását, így 2020.
március 1. napjától 11 fővel tovább
folytatódik a közfoglalkoztatási program,
valamint az újonnan kiírásra kerülő
Magyar Falu Program alprogramjaira is új
pályázatok beadását tervezi a község
folyamatos fejlődése és a lakossági
igények kielégítése céljából.
A Keszü székhellyel működő Keszüi Közös
Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 3
település: Keszü, Gyód, Kökény a
választásokat követően is megmaradt.
2019. november 1. napjával a Hivatal
szervezetét érintően azonban változások
történtek. Az addig aljegyzőként működő
Dr. Kislaki-Frank Brigitta vette át a jegyzői
feladatellátást a Hivatalhoz tartozó
településeken. A Hivatal vezetése és
munkatársai továbbra is az ügyfelek
érdekeinek szem előtt tartásával intézik
az önkormányzati hatósági ügyeket,
valamint a jegyzői hatáskörbe tartozó
ügyeket.
Autómentes nap 2019
Az Autómentes napot 2019 szeptember
21-én tartottuk. Programok a Játszótéren
és Malomvölgyi út nyugati felén voltak.
Kerékpáros ügyességi verseny, KRESZ
totó, sorversenyek, futóverseny. Autós
ügyességi
verseny
gyereknek
kis
elektromos kocsikkal. Lehetett ugráló
5

XVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2019. IV. NYEGYEDÉV

A KÖZSÉG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

kötelezni, kosárlabdázni, tollas labdázni.
és pingpongozni. A kerékpártúrát a
Malomvölgyi-Tónál
rendeztük.
A
rendezvények során a falu teljes
lakosságát be kívántuk vonni, kortól és
nemtől
függetlenül.
A
ping-pong
délutánokon és az aerobik edzéseken az
aktív sportolókat, nyugdíjasokat és az
idősebb
korosztályt
a
klubnapon
szólítottuk meg. Ezek programok arra
voltak jók, hogy felhívjuk a célcsoportok
figyelmét a Mobilitási Hétre és konkrétan
az Autómentes Napra. Függetlenül attól,
hogy a falu minden házába szórólapon
eljuttattuk a programokat, a honlapon is
közzétettük, valamint a falu elején
található LED hirdető falon két hétig
olvasható volt a rendezvény a felhívása
zárásáig. Az Autómentes Napon reggel 9
órától délután 17 óráig mintegy 120 fő
vett részt összesen. A korábbi évektől
eltérően
idén
megvendégeltük
a
részvevőket, ami jelentősen növelte a
létszámot és összehozta az embereket. A
sorsolást nagy érdeklődéssel várták, mert
a fődíj a kisebb ajándékok mellett egy
kerékpár volt.

Pisztráng fesztivál Óbánya
2019. október 5-én a Baranya megyei
Óbányán az idén ismét megrendezésre
került az ősz egyik legkedveltebb
eseménye az Pisztrángos elnevezésű
programsorozat. A sokszínű rendezvényen
finomabbnál
finomabb
pisztrángos
ételekkel várták a látogatókat a helyiek,
valamint a szervezői csapat. A finom
ételek mellé finom borok dukáltak, így
azok sem maradhattak le az Óbányai
rendezvényről. A kulináris élmények
mellett számos szórakoztató produkciót
kínáltak a szervezők.
Ezen a rendezvényen vettek részt a Keszüi
Nyugdíjas klub tagjai és még néhány
érdeklődő a faluból. Az egész napos
program jól sikerült, a pisztráng finom
volt. Itthon már nem kellett vacsorázni.

Szeretlek Keszü- Vetélkedő
2020 november 16-án szombaton délután
került sor erre a három generációs
vetélkedőre. A fiatalok 20 év alatti
korosztály, az aktív dolgozók és a
nyugdíjasok mérték össze tudásukat. A
kérdések Keszü, Pécs, Baranya és az
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ország tárgyköréből kerültek ki. Ezen kívül
voltak logikai és játékos feladatok is.
Érdekesen alakult a verseny. Fej-fej mellet
haladtak a csapatok, végül szoros
küzdelemben az aktív korúak csapata
nyert a nyugdíjasok előtt. A kis létszámú
fiatalokból álló csapatnak jutott a
harmadik hely.
Sportbál
November 22-én került sor az immár
hagyományos 2019-es spotbálra. Idén is,
mint minden évben is nagy volt az
érdeklődés a bál iránt.

A
részvevők
könyv
jutalomban
részesültek, a fődij mindhárom csapat
részére egy buszos utazás volt a Zágrábi
Adventi Vásárra.
Sportegyesületi gyűlés
Buday-Sántha Attila polgármester és
Joklné Dudás Tímea a Keszüi Sport
Egyesület elnöke és edzője köszöntötték
a megjelent vendégeket, és nyitották
meg a bált.
A műsort az eddigi évek szokásainak
megfelelően a T-Dance nyitotta meg.
Műsorukat a közönség hatalmas tapssal
jutalmazta.
Horváth Tamás edző, a
csoport vezetője ismét kitett magáért, Ő
és csoportja színvonalas produkciót adott
elő ebben az évben is.

November 11-én tartotta évértékelő
gyűlését a Keszüi Sport Egyesület. Ezen az
év végi rendezvényen értékelték a
szakosztályok az éves munkájukat. Az
Önkormányzat részéről Buday-Sántha
Attila polgármester további sikereket
kívánt a sportolóknak és edzőknek
megerősítette, hogy a jövőben
is
támogatják a keszüi sportéletet. Külön
kiemelte az asztalitenisz szakosztály
bekapcsolódását a baranya
megyei
versenysportba.
7
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célja az ajándékozáson kívül egy vidám,
játékos sport délután eltöltése volt.

Mikulás 2019
Hó mentes nap volt december 6. Így a
keszüi Mikulás ismét lovas hintójával járta
körbe a falut, és osztotta ki az
ajándékokat a gyerekek legnagyobb
örömére.
Az indulás az Önkormányzat fenyőfájánál
volt. Már 5 óra előtt is sok gyerek
gyülekezett. Csillogó szemmel vették át az
ajándékot, otthon rajzoltak és itt
énekeltek és verset mondtak.
A következő megálló a Petőfi u. Zrínyi u.
sarok volt. Itt is már türelmetlenül várták
a Mikulást. A legnagyobb gyereksereg a
játszótéren gyülekezett. Hangos énekszóval, vidáman várták a Mikulást. Az
ajándék átvétel és fotózás után a lovakkal
való ismerkedés, simogatás, volt az este
fénypontja.
Az utolsó állomás a falu végén volt. A
gyereksereg fegyelmezetten várta a lovas
hintó érkezését, majd karácsonyi dalokkal
köszöntötték a Mikulást.
Köszönjük a Mikulás. és segítőinek
áldozatos munkáját, számítunk rájuk
2020-ban is.

Ebben az évben a Keszüi Aerobik csoport
tagjai is felléptek. Edzőjük Joklné Dudás
Tímea.

Bízunk benne, hogy a lányok jövőre is
fellépnek, és előadásukkal gazdagítják a
bál műsorát.
Aerobic Mikulás
Játékos vetélkedővel ünnepelték az
aerobic szakosztály tagjai a Mikulást
december 4.-én. A játékos foglalkozás
8
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Sokán nem tudják, hogy ezek az emberek
tartják rendbe a falut, söprik az utcákat.
nyírják a füvet és szedik össze a mások
által eldobált szemetet. Biztosítják a falu
rendjét, karbantartását. Mi is segítsük
munkájukat, tartsuk rendben az utcánkat,
ne szemeteljünk. 2020-ban is ők fognak
gondoskodni a falu tiszta környezetéről.
Nincsenek sokan, de tennivaló akad
bőven.

Báb előadás
A Faluházba várta Dékány Ágnes
bábművész december 8-án a fiatal és
idősebb gyerekeket egy előadásra „ Arany
szánkó ezüst csengő” címmel.

Nyugdíjas karácsony
Idén a sűrű program miatt már október
29-én sor került a nyugdíjasok karácsonyi
ünnepségére. A hagyományokhoz híven
az Önkormányzat vendégül látta a falu
nyugdíjasait.

A gyerekek izgatottan figyelték az
előadást. A történet egyszerű volt, a két
év alatti gyereket azonban nem tudta
lekötni.
Közmunkás vacsora
Egy vacsorán köszönte meg Buday-Sánta
Attila polgármester a közmunkások 2019ben végzett munkáját. Elismeréseket
adott át, és értékelte a dolgozókat.
9
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Adventi műsor
December
15-én
adventi
műsort
szervezett a Keszüi Német Önkormányzat.
A zenét és a műsort a Millich zenekar
szolgáltatta.
Keszüért Egyesület
A templomi orgona koncert után – amit
december 21-én tartottak - került sor a
Faluházban a Keszüért Egyesület szokásos
év végi vacsorájára.

Köszönjük Schulteisz Edéné szervező
munkáját, hogy egy ilyen színvonalas
produkcióval lepte meg a keszüieket.

A tagok közül többen is távol maradtak
elfoglaltságuk miatt. A vidám hangulatú
vacsorán részt vett Buday-Sántha Attila
polgármester az Önkormányzat nevében
és átadta az egyesületnek az elektromos
zongorát, amit Körtesi András zenetanár
és zongoraművész kipróbált, és jónak
minősített.

Partwish koncert
Egy rendhagyó koncertre került sor a
Keszüi Faluházban december 20-án. A
Partwish zenekar adott jótékonysági
koncertet. Köszönjük az ingyenes és
színvonalas műsort Kamanczi Zoltánnak
és természetesen Adriennek és a
zenekarnak akik létrehozták ezt a
fellépést.
10
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Borszentelő
December végén, 28-án került sor a keszüi
borszentelőre. Az eddigi hagyományokkal
szakítva Ferenc atya rövid istentiszteletet
tartott a Szent Anna templomban. Utána
a Faluházban gyűltek össze a borosok egy
pohár bor és zsíros kenyér melletti
beszélgetésre.
A terem különlegessége, hogy a bejárat
melletti fal tükörrel borított, a
sportmozgások kontrollására alkalmas. A
technikai lehetőségek itt is adottak.

Az est vidám hangulatban telt el. A finom
zsíros kenyereket Kántor Ferencné és
Kovács Sándorné készítették, mint az már
több éve lelkiismeretesen teszik.
Faluház Keszü

A bérleti lehetőségekről érdeklődni lehet:

A
nagyterem
alkalmas
családi
rendezvények:
esküvő,
születésnap,
névnap, keresztelő, táncos összejövetelek, bálok, DISCO megtartására, kb.
70 ember befogadására képes.
A kisterem is alkalmas családi rendezvények: - esküvő, születésnap, névnap,
keresztelő, táncos összejövetelek megtartására. Ezenkívül sport rendezvények
pl. aerobik óra, zumba, gimnasztika, jóga,
hangfürdő megtartására, kb, 30 ember
befogadására képes.

Szabó Gábor, 72/461 162,
mobil.: 30/93 93 883
7668 Keszü, Petőfi u. 35.
email: szaki57@gmail.com
A Keszüi Híreket elolvashatja a
www.keszu.hu honlapon, ott a képek
eredetiben,
színesben
láthatóak,
valamint a Keszüi Hírek régebbi számai is
megtalálhatóak.
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TELEFONOK, CÍMEK

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Polgármester: Buday-Sántha Attila Tel.: 561-002
E-mail: polgar@keszu.hu
Fogadóórák: Hétfő - Péntek 7-9 óra között.
Csütörtök – előzetes egyeztetés alapján délután is.
Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal:
7668 Keszü, Petőfi u. 24. Tel: 461-063 Fax: 561-020
E-mail: keszu@k-mail.hu
Ügyfélfogadás:
Keszüben: hétfő-szerda 8.00 -15.00 óráig
Gyódon: minden csütörtökön 8.00 -11.00 óráig
Fő u. 62. szám alatt
Kökényben: minden csütörtökön 13.00 - 16.00 óráig
Petőfi u. 2. szám alatt fogadják az ügyfeleket a Hivatal
munkatársai.
Jegyző:
Dr. Kislaki-Frank Brigitta
tel.:72/461-065
jegyzo@keszu.hu
Igazgatási ügyintéző:
Dr. Hermesz Katalin
tel.:72/461-065
hivatal@keszu.hu
Szociális ügyek:
Szántó Zsófia
tel.: 461-063
igazgatas@keszu.hu
Adóügyek:
Neményiné Dékmár Beáta
tel.: 561-021
adougy@keszu.hu
Gazdasági ügyek:
Beránikné Meggyesi Melinda
tel:72/461-382
gazdugy@keszu.hu
Pályázati koordinátor
Magyar Ildikó
tel.:72/461-065
mailto:palyazatok@keszu.hu
Gazdasági ügyintéző:
Simon-Török Alexandra
tel:72/461-382
konyveles@keszu.hu
Pénzügyi ügyintéző :
Babik-Fodor Nikoletta
tel:72/461-382
penzugy@keszu.hu
Faluház Keszü: Szabó Gábor
72/461-162
mobil: 30/93 93 883, szaki57@gmail.com

Építési ügyek: Baranya Megyei Kormányhivatal
Pécsi járási hivatal építésügyi és örökségvédelmi osztály
7623 Pécs, Rákóczi út 30. telefon: (72) 795-728

Mentők 104,
Tűzoltók 105,
Általános segélyhívó: 112

Tettye Forrásház: (72) 421-700 Hibabejentő: (72) 421-799
Gáz hibabejelentő: (80) 42-42-42
Szennyvíz átemelők javítása: Tettye Forrásház Zrt
(80) 811-111
Misina Állatvédő Egyesület (72) 337-035
Vidanet Kft hibabejelentés: 1203
Kistérségi gyepmester Hlatky Jenő
(72) 310-980
ÁLHUBÁL – állati tetemek elszállítása: (80) 204-963

Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ és Családi
Bölcsőde Hálózat
Joklné Dudás Tímea (házigondozás, étkeztetés)
Pécs, Rákóczi u. 1., telefon: 516-312
Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat
Nagy Katalin
Pécs, Megye u. 22. telefon: 532-657,
mobil.: 30/476 13 85
Pécsi Rendőrkapitányság Kertvárosi Rendőrőrs
www.police.pecs.hu
Pécs, Málomi út 1. telefon: 72/ 504-464
E-mail: rendorseg.pecs@orfk.b-m.hu
Körzeti rendőr megbízott: Árk László főtörzszászlós,
telefon:06/72 504 464
Gyermekorvosi ellátás:
dr. Kiss Erika Tel.: 549-992 Pécs, Krisztina tér 18.
Rendelés: H-Sz-P: 12-16, K: 7.30-9.30, Cs: 7.30-11.30
Tanácsadás: K: 10-12 óráig
Minden 3. hét péntekjén 10-12 Keszü az orvosi rendelőben
Gyermekorvosi ügyelet:
Gyermekklinika, Pécs, József Attila u. 7. Tel: 535-999
Háziorvosi rendelés: dr. Gerner Eleonóra 413-773
Pécs, Krisztina tér 18.
Rendel: H-Sz 12-16 óráig, K-Cs-P 8-12 óráig
Minden páratlan héten Keszüben: Csütörtök: 8-12
Körzeti fogászat: dr. Ceglédi Ágnes
Pécs, Király utca 66. Tel: 72/ 787-534
Gyermekfogászat: dr. Kresz Gábor Pécs, Váradi u. 22.
telefon: 72/ 311-838
Hatósági állatorvos: dr. Kispál Zoltán 20/943 03 03
7624 Pécs, Szigeti út 12..
E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
Ingyenes hibabejelentő: (80) 20-50-20

Rendőrség 107,

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala
Pécs, Kossuth tér 1-3. telefon: 795-363
Pécsi Járási Hivatal IV. sz. Területi Szociális Központja
Pécs, Zrínyi u.11. telefon: 539-889
KESZÜI HÍREK
Keszü Község Önkormányzatának lapja
Kiadja: Keszü Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Buday-Sántha Attila
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