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Vége a   koronavírusnak, vagy még 

évekig szenvedünk tőle?   
 

Vége a koronavírusnak, vagy még évekig 

szenvedünk tőle?  Megszólalnak a szakértők.  

Újranyit a világ, így sokan reménykednek abban, 

hogy az új típusú koronavírus által okozott 

gazdasági sokkot kordában lehet tartani, a 

járvány azonban hatékony orvosság és oltás híján 

jó eséllyel egy ideig még velünk marad. Mindezek 

ellenére egyes egészségügyi szakértők szerint 

akár idén is elkészülhet az oltóanyag a 

koronavírus ellen és jövőre megindulhat a 

disztribúció, mások szerint viszont nemhogy akár 

4-5 évig, de talán még örökre is velünk marad a 

koronavírus. Néhány egészségügyi szakértő,  

most a járványok kora jön, a koronavírus csak az 

első csata. A koronavírus elleni vakcina 

fejlesztésén több mint 70 gyógyszeripari vállalat 

dolgozik a világon, néhány oltás már 

emberkísérleti fázisban van. Az egyik 

legígéretesebb ezek közül a ChAdOx1 nCoV-19, 

melyet az Oxfordi Egyetem koordinációjával 

fejlesztenek, ez a vakcina remélhetőleg az év 

vége felé elkészül. 

Ha megvalósul az optimista forgatókönyv és 

valóban már idén elkészül egy használható 

Covid-vakcina, önmagában ez még nem jelenti 

azt, hogy azonnal elmúlik a koronavírus-járvány, 

hiszen az ellenszer engedélyeztetését, 

tömeggyártását, terjesztését is meg kell oldani 

úgy, hogy az oltóanyag százmillióknak, 

milliárdoknak eljusson. 

Marco Cavaleri, az Európai Unió gyógyszer-

engedélyeztetéssel foglalkozó ügynöksége (EMA) 

oltóanyagokért felelős részlegének vezetője úgy 

véli, még egy év, mire a vakcinát engedélyeztetni 

lehet Európában. 

 

Dr. Paul Stoffels, a Johnson&Johnson vezető 

tudományos szakértője is úgy vélekedik, a 

vakcina terjesztése jövőre elkezdődhet, ő azt 

várja, hogy 2021-ben egymillió oltást tudnak már 

készíteni a világon. 

Van, aki ennél optimistább: Mihail Murasko 

orosz egészségügyi miniszter szerint már az év 

végén elkezdődhet a koronavírus-vakcinák 

tömeges beadatása. 

Mások szerint, ha az oltóanyagra még várni is 

kell, más gyógymódok jelentős segítséget 

nyújthatnak a járvány megfékezésében. Egy ilyen 

megoldás a vérplazma-terápia. Lacza Zsombor 

kutatóorvos az ATV műsorán beszélt erről a 

kezelésről, úgy működik, hogy a koronavíruson 

már átesett betegek vérplazmájával kezelik a 

fertőzéssel még küzdő pácienseket. 

Olyan esetekben lehet alkalmazni, amikor nem 

nagyon tudjuk, hogy pontosan hogyan lehet 

legyőzni a kórokozót, de már vannak gyógyultak. 

Ezeknek a gyógyultaknak a vérét, ami védett a 

vírus ellen, azt át tudjuk adni olyan betegeknek, 

akik épp a vírus legnehezebb vérével küzdenek. 

 

A Világegészségügyi Szervezet, a WHO 

szakértőinek többsége a piaci várakozásoknál 

jóval szkeptikusabb véleményen van. Dr. Soumya 

Swaminathan, a szervezet tudományos vezetője 

úgy véli, hogy még 4-5 év kell ahhoz, hogy a 

koronavírus-járványt egyáltalán meg tudjuk 

fékezni. Több tudós figyelmeztet arra is, hogy ha 

sikerül is megfékezni a koronavírust, jobb, ha 

felkészülünk arra, hogy számos, újabb járvány 

csap majd le az emberiségre a következő 

években. Ennek az oka elsősorban az emberi 

civilizáció terjeszkedése és az állati élőhelyek 

pusztulása, ami növeli az állati fertőzések 

továbbterjedésének az esélyét az emberiségre. 
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Keszü Község Önkormányzatának                    
intézkedései, döntések, hírek  

 
A veszélyhelyzet ideje a katasztrófavédelemről 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésbe alapján a képviselő-testület 
hatáskörét a polgármester gyakorolta. Ezen 
időtartam alatt több intézkedés és döntés 
meghozatalára sor került: 
A járványügyi helyzetre tekintettel megtörtént a 
közösségi terek tekintetében a látogatási tilalom 
elrendelése, illetve a keszüi 2 csoportos 
bölcsődében rendkívüli szünet keretében csak 
ügyeleti rendben működött.  
Lehetőség volt a lakosság számára 
Kozármislenyben COVID 19 teszteket végezni, 
melynek összegét az önkormányzat támogatta 
2400,- forinttal. Az önkormányzat élelmiszer 
csomagokkal támogatta a szociálisan 
rászorulókat. Igény szerint a gyógyszer 
beszerzést is megoldották. 
A faluban nem volt megbetegedés, a kormány 
enyhítő intézkedései a faluban visszaállították a 
normális életvitelt. 
Bayer Jánosnéval támogatási szerződés 
megkötésére került sor, tekintettel arra, hogy 
Marika néni 4.000.000,- forint felajánlásával 
támogatta Keszü Község Önkormányzatát, ezáltal 
a településünket. Az összeget Keszü község 
fejlesztése érdekében fogja felhasználni az 
Önkormányzat. Köszönjük, és nagyon jó 
egészséget kívánunk Marika néninek!  
 

 A Zrínyi utcába fekvőrendőrök kerültek 
kihelyezésre a biztonságos közlekedés 
érdekében.   

 Rendelet született a nyári 
gyermekétkeztetésről, a szociális 
tanulmányi ösztöndíjról,  

 valamint a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről. 

További részletek a keszu.hu oldalon. 
 
Több pályázat benyújtására is sor került ebben az 
időszakban pl.: egészségügyi központ 
létrehozása, belterületi út fejlesztése, melyek 

sajnos nem voltak eredményesek. A Magyar Falu 
Program keretében meghirdetett közterületi 
játszóterek fejlesztésére beadott pályázat 
elbírálása még nem történt meg. 
A hivatal felújítására nyert pályázati összegből a 
nyílászárók cseréje folyamatban van. 
 
A veszélyhelyzet megszűnését követően a 
Képviselő-testület 2020. június 30. napján ült 
össze első alkalommal. Ekkor döntöttek a 
képviselők a 2020. évi első előirányzat-
módosításáról, illetve a 2019. évi beszámolóról, 
zárszámadás elfogadásáról. 
Keszü Község Önkormányzata 2019. évi 
gazdálkodása a fő ősszegek tekintetében az 
alábbiak szerint alakult: 

 Bevételi oldalon: 227.661.940,- forint 

 Kiadási oldalon:204.610.817,- forint. 
Ebből beruházásra 20.224.935,- forintot, 
felújításra 59.044.797,- forintot tudott 
fordítani az Önkormányzat, mely 
költségek nagy részét pályázati 
összegekből fedezte. 

Döntés született a község településfejlesztési 
koncepciójának és településrendezési 
eszközeinek átfogó felülvizsgálatának 
elvégzéséről, melyet Hajdu Csaba főépítésszel, 
illetve a településtervező Kokas és Társa Tervező 
Kft.-vel kötendő szerződés alapján kezd meg az 
Önkormányzat. A kb. 1 éves időtartamú munka 
során több alkalommal is lakossági fórum 
megtartására kerül majd sor, mely során a 
polgárok részéről felmerülő fejlesztési igények 
előterjeszthetőek. 
 
A Képviselő-testület döntött az óvodai és 
iskolakezdési támogatásról is, melyre vonatkozó 
tájékoztató oldalainkon megtalálható. 
Sor került az Esztergár Lajos Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ által készített 
beszámoló, valamint a Csorba Győző Könyvtár 
szakmai beszámolójának elfogadására is. 
Döntött a Testület, hogy pályázatot nyújt be a 
helyi önkormányzatokért felelős miniszter az   
államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
kiírt önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására irányuló, a belterületi 
utak, járdák, hidak felújítása alcélú pályázatára.  

http://www.keszu.hu/index.htm
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Új szakasz, új intézkedések - Életbe 
lépett a járványügyi készültség   

 
2020. június 18-án megszűnt a március 
11. napján kihirdetett veszélyhelyzet, de 
életbe lépett a járványügyi készültség. A 
veszélyhelyzet megszüntetését az tette 
lehetővé, hogy sikeres volt a járvány elleni 
védekezés első szakasza.  
 
Más országokkal ellentétben el tudtuk 
kerülni a tömeges megbetegedéseket és a 
több ezres haláleseteket. A sikeres 
védekezés annak is köszönhető, hogy a 
különleges jogrend adta lehetőséggel élve 
a kormány és az Operatív Törzs időben, 
gyorsan és jó döntéseket hozott, a magyar 
emberek pedig együttműködőek voltak, 
betartották a szabályokat és az 
ajánlásokat. A járvány első szakasza 
lecsengőben van, fokozatosan csökken az 
új fertőzöttek és az aktív fertőzöttek 
száma is. Ugyanakkor a járványveszély 
nem szűnt meg, így a járványügyi 
készültség fenntartására és néhány 
alapvető védelmi intézkedésre továbbra is 
szükség van.  
 
Továbbra is fontos, hogy figyeljünk 
egymásra, a kézmosásra, és ha valaki a 
koronavírus-fertőzés tüneteit észleli 
magán, akkor hívja háziorvosát. 
  
• A 65 év felettiek külön délelőtti 
vásárlási sávja megszűnt. Az 
élelmiszerüzletek, patikák, drogériák a 
megszokott rendben fogadhatják a 
vásárlókat. 
• A maszk viselése továbbra is 
kötelező az üzletekben, illetve a 
tömegközlekedési eszközökön. A maszkot 

helyettesítheti a szájat és az orrot 
eltakaró sál vagy kendő is. 
• A vendéglátó üzlet benti részeiben 
– ahol a vendégek is tartózkodnak – a 
dolgozóknak maszkban, vagy maszkot 
helyettesítő eszközben kell lenniük. 
• Az üzletek, vendéglátóhelyek, 
szálláshelyek, mozik, színházak, uszodák, 
fürdők stb. korlátozás nélkül nyitva 
lehetnek. 
• Az ingyenes parkolást július 1-ig 
biztosítja a kormány valamennyi 
településen. 
• 500 fő feletti zenés, táncos 
rendezvény továbbra sem tartható. 
• Újraindultak az egészségügyi 
ellátások. 
• Már látogathatóak azok a szociális 
intézményekben (pl. idősotthonokban) 
élők, akik nincsenek elkülönítve 
koronavírus-fertőzés miatt. 
• A kórházakban sincs már érvényben 
a látogatási tilalom, az csak a koronavírus-
fertőzéssel érintett osztályokon marad 
életben. 
• Több a magyar családokat és a 
gazdaság talpra állását segítő átmeneti 
intézkedés életben marad. Pl. az év végéig 
életben marad a hitelmoratórium. 
• A járványügyi készültség alatt is 
működik az Operatív Törzs, és szükség 
esetén járványügyi bevetési egységet 
rendel ki oda, ahol a fertőzés felüti fejét. 
• Külön szabályok vonatkoznak a magyar 
állampolgárokra és hozzátartozóikra, 
illetve a nem magyarokra. Magyar 
állampolgár zöld jelzésű országból 
kontroll nélkül léphet be. Sárga vagy piros 
jelzésű országból belépve a határon 
egészségügyi ellenőrzés alá vetik és 14 
napos karanténba kell vonulnia. Ez alól 
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kivételt az jelent, ha a megelőző 5 napban 
48 óra időkülönbséggel két negatív 
koronavírus-tesztet tud hitelt érdemlően 
felmutatni. A sárga jelzésű országból 
érkező magyar állampolgár az első 
koronavírus-tesztet követően szabadulhat 
a karanténból, míg vörös jelzésű ország 
esetében két negatív tesztre van ehhez 
szükség. Nem magyar állampolgárok 
esetén sárga jelzésű ország állampolgárai 
ugyanolyan feltételekkel léphetnek be, 
mint a magyar állampolgárok, vörös 
jelzésű országból történő belépésre 
viszont nincs lehetőség. 
 
Piros jelzésűek: 
Azon országok, amelyek COVID-19 
betegséggel való aktuális fertőzöttségi 
mértéke súlyos, piros jelzést kaptak.   
Albán Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, 
Fehérorosz Köztársaság, Koszovói 
Köztársaság, Észak-macedón Köztársaság, 
Moldova, Montenegró, Ukrajna. A 
legtöbb ázsiai, amerikai és az összes 
afrikai és ausztráliai kontinenshez tartozó 
ország. 
 
 

Sárga jelzésűek 
 
Azon országokat, amelyek COVID-19 
betegséggel való aktuális fertőzöttségi 
mértéke kevésbé súlyos, sárga jelzést 
kaptak.  
Európa: Bulgária, Egyesült Királyság, 
Norvégia, Oroszországi Föderáció, 
Portugália, Románia, Szerb Köztársaság, 
Svéd Királyság. 
Ázsia: Japán, Ázsia Kínai Népköztársaság. 
Amerika: Amerikai Egyesült Államok. 
 

Zöld jelzésűek 
 
Azok az országok, amelyek határozat sem 
sárga, sem piros jelzést nem kaptak, zöld 
kategóriába soroltuk. A zöld kategória 
esetében a fertőzöttség és a kockázat is 
alacsony, a belépés vállalható. 
• Megszűnt az egészségügyi 
dolgozók, a rendvédelmi dolgozók, a 
katonák, a kormánytisztviselők kiutazási 
tilalma. 
• Ha valaki külföldre utazik, akkor 
javasoljuk, hogy tájékozódjon a 
konzuliszolgalat.kormany.hu honlapon a 
célországban aktuális járványügyi 
helyzetről és utazási korlátozásokról. 
  

Kérjük, hogy a hivatalos oldalakon 
tájékozódjanak az aktuális járványügyi 
helyzetről: 
koronavirus.gov.hu   és  nnk.gov.hu 
 
 

Tájékoztatás  az engedély nélkül fúrt 

vagy ásott  kutak engedélyezéséről  

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvényt (a továbbiakban: Vgtv.) 2020. 
július 1. napján hatályba lépett 
módosítása szerint mentesül a 
vízgazdálkodási bírság megfizetése 
alól az a létesítő, aki a hatálybalépését 
megelőzően engedély nélkül vagy 
engedélytől eltérően létesített vízkivételt 
biztosító vízilétesítményt (kút), ha 
a vízjogi fennmaradási engedélyezési 
eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi, 
és az engedély megadásának feltételei 
fennállnak. 
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A kutak megépítéséhez, átalakításához, 
üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez 
vízjogi engedély szükséges. Abban az 
esetben, ha a vízkivételt biztosító 
kút vízjogi engedély nélkül került 
megépítésre, vagy attól eltérően került 
megvalósításra, fennmaradási engedélyt 
kell kérni. A kutak utólagos 
engedélyezésének hatásköre megoszlik a 
helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel 
rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és 
vízvédelmi hatáskörrel rendelkező 
fővárosi, és a kijelölt megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóságok (a 
továbbiakban: katasztrófavédelmi 
igazgatóság) között.  

Fontos, hogy a fennmaradási 
engedélyezési eljárást a jogalkotó 
kiterjeszti az ásott, a fúrt (és a vert) 
kutakra. Vagyis minden olyan kútra 
vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell 
kérni, amelyet engedély nélkül 
létesítettek. 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) 
Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése 
szerint „A települési önkormányzat 
jegyzőjének engedélye szükséges” 
További részletek a keszu.hu oldalon. 
 

Az ösztöndíj pályázat szabályairól  

 

Keszü község önkormányzata képviselő–

testülete a keszüi lakóhellyel rendelkező 3 

éves kor feletti óvodai ellátásában 

részesülő, illetve általános- vagy 

középiskolai tanulmányokat folytató 

gyermekek részére 10.000,- Ft összegű 

beiskolázási/óvodáztatási támogatást 

nyújt annak, akinek családjában az egy 

főre eső nettó jövedelem az öregségi 

nyugdíjminimum (28.500,- ft) hétszeres 

összegét (199.500,- Ft) nem haladja meg. 

A támogatást:  

 tanszer, tankönyv, vagy iskolai 

ruházat vásárlásáról a gyermek 

nevére szóló áfá-s számla, 

 az erre rendszeresített adatlap 

(beszerezhető a keszüi közös 

önkormányzati hivatalban, illetve 

letölthető a www.keszu.hu 

honlapról), 

 16 éves kor felett iskolalátogatási 

igazolás és 

 a családtagok kérelem benyújtását 

megelőző hónap jövedelméről 

szóló igazolásának benyújtása 

ellenében vehetik át a szülők 

hétfőn és szerdán 8-15 óra között a 

keszüi közös önkormányzati 

hivatalban 2020. augusztus 17. 

napjától 2020. szeptember 30. 

napjáig.  

          

További részletek a keszu.hu oldalon. 
 
 

 Tájékoztató a Kemencés udvar 

használatáról  

 

A Kemencés udvarban található 

kemencében történő sütés-főzés előzetes 

egyeztetés alapján történik. A kemence 

használatához az Önkormányzat biztosítja 

a szükséges felügyeletet, melynek díja 

http://www.keszu.hu/index.htm
http://www.keszu.hu/index.htm
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5.000,- forint. Az igénybevételhez 

szükséges tájékoztatás kérése és 

bejelentkezés Szabó Gábor 

programszervezőnél lehetséges.  

Bízunk benne, hogy a hangulatos kis 

„udvarban” minden családi és baráti 

társaság jól érzi majd magát! 

 

 Falunap 2020  - elmarad 

 

 Sajnos idén a  szokásoknak megfelelően a 
augusztus utolsó szombatjára,  29-re  
tervezett falunap  ebben az évben nem 
kerül sor megrendezésre.  A tervezett 
döntést befolyásolta a koronavírus 
helyzet további alakulása. A kormány 
javaslatait figyelembe véve döntött az 
önkormányzat testülete.  Buday-Sántha 
Attila elmondta, hogy idén nem lesz 
falunap. Amikor a helyzet javul jövőre. 
színvonalas programmal készülnek 2021-
ben. A részletekről később értesítik a 
lakosságot plakátokon és szórólapon. 
 

 
    

Nyugdíjas örömtánc 

 

A Szenior Örömtánc újra beindult 
Keszüben is. Ismét szeretettel várják a 
felnőtt érdeklődőket, és 9 éves kortól a 

gyerekeket! Nincs szükség partnerre, itt 
mindenki a párod! Tánctudás sem kell, 
mindig új lépéseket tanulunk! 
Megjegyezni sem kell, csak a táncos 
"agytornát" követni! Viszont lehet 

téveszteni, és magunkon jót nevetni! 😊   

 

Felkészítem a táncosaimat a szellemi 
frissesség megőrzésére, a hosszú távú 
memória fejlesztésére, az önbizalom-, 
önbecsülés növelésére, valamint egy 
kellemes szabadidős program eltöltésére. 
Táncoljunk együtt örömmel! 
 

 
 

 Sportegyesületi gyűlés 

 
Június 23-án került sor a Keszüi Sport 
Egyesület idei első gyülésére. Dudás 
Timea köszöntötte a résztvevőket, majd 
beszélt az Aerobik szakosztály munkájáról, 
az újrakezdésről.  
Drenkovics Csaba beszélt az asztalitenisz 
sport további helyzetéről és vázolta egy 
sportnap tervezetét a következő fél 
évben.  Jokl Péter a labdarúgó szakosztály 
munkájáról beszélt és támogatta a 
sportnap ötletét.   
 
A sportnap megvalósúlt július 18-án.  Egy 
rövid beszámolót olvasnak a lap utolsó 
oldalán. 
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 Klima került a sportterembe  

 
A aerobik és asztalitenisz szakosztály 
sportolóinak nagy örömére egy klima 
berendezés került a sport terembe. A 
munkát szabadnapjukon  június elsején 
ütemezték be. 
 

 
 
Török Attila végezte és Dobos István 
segítségével. A sportolók nevében 
köszönjük a mukájukat. 
 

 

Nyugdíjas programok 2020 

 
Nem úgy alakult a  2020 évi program, 

ahogy eltervezték az idősek.  Januárban 

meg tudták tartani a beszámoló a 2019 

évről, a februári        farsangi bál és a  

Nőnap jól sikerült. A klub terveit  a 

második félévre  Horváth Gyöngyi 

ismertette. A falunapra megrendezik az 

immár hagyományos kiállításunkat. 

Témája a gyermek. 

Senior táncosaink táncházzal 

szórakoztatják a Falunap közönségét. 

Szeptember elején kirándulást tervezünk 

Bikalra az élményfaluba.  

Tervezünk egy kirándulást Pécsre, az 

állatkertbe.  Most már minden második 

héten klub- foglalkozást tudunk tartani.  

 

 

 

Aerobic edzés 

 

A MATSZ vezetésének döntése 
értelmében a bajnokság versenyei 2020. 
április 30–ig elmaradtak. Az elmúlt 
hónapokban a COVID-19 járvány miatt az 
életünk teljesen megváltozott. Elsődleges 
volt a járvány elleni küzdelem, ezért a 
személyes kapcsolattartást is igyekeztünk 
minimálisra korlátozni. 
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Júniustól újra indultak az edzéseink és 
Július 6-tól edzőtáborba megyünk a 
gyerekekkel Sellyére. Próbáljuk pótolni a 
kimaradt edzéseinket felmérve a gyerekek 
fizikális állapotát. Az edző tábor után egy 
kis nyár szünetet tartunk és augusztus- 24 
–én újra edzeni kezdünk. Készülünk az 
őszi versenyekre és rendezvényekre, ahol 
remélhetőleg az elvárásoknak 
megfelelően tudunk, teljesíteni. 
Tájékoztatott  Joklné Dudás Tímea a 
szakág edzője. 
 

Asztalitenisz szakosztály  
 

Újra kezdődtek az edzések az asztalitenisz 

szakosztálynál is. A néhány hónapos 

kihagyás meglátszott a csapat játékán. A 

bajnokság folytatásáról Kiss Zsolt 

csapatkapitány elmondta, hogy nem tudja 

még hogyan alakul a bajnokság folytatása.   

 

Friss zöldség most már véglegesen 

 

A járvány kezdete óta működött a falu 
elején Brunner Péter egyéni vállalkozó 
zöldséges standja.  Most már nem egy 
ideiglenes sátorban, hanem,  egy végleges  
elárusító helyen, a régitől néhány méterre 
mindig friss áruval fogadja a vásárlóit. 
Nemcsak a Keszüiek,  hanem Gyódiak, 
Pellérdiek és Kökényiek a rendszeres 
vásárlók. 
 

 
  
   

Gyereknap 2020 

 

A korona vírus miatt az idei gyereknapra 

június 28-án került sor. A 14 órakor 

kezdődött rendezvényre a nagy meleg 

miatt lassan gyülekeztek a gyerekek. A 

legnépszerűbb a kreatív asztal és 

arcfestés volt.   
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Az állatbarát gyerekek sorban álltak a 

lovaglásnál. Nagyon élvezték az állatok 

közelségét. 

 

 
 

A melegben jól esett e felnőtteknek is a 

hideg gyümölcsfagyi 

 

 

 
 

Nagy sláger volt a kisseb gyerekek 
körében a quad kisautó vezetése, amit a 
Keszüi Polgárőrök segítségével vehettek 
igénybe a gyerekek. Itt is sorban állás volt. 
Nemcsak a fiúk, de lányok is élvezték a 
kisautózást. 
 

 
  
Az örök sláger azonban még mindig a 
ugráló vár  és a csúzda volt.  Itt kiélhette 
minden gyerek a mozgásigényét, amit 
otthon tiltottak azt itt meg lehetett tenni.  
 

 
 
A gyerekek nagyon élvezték a napot, a 
felnöttek már nem annyira, mert amikor 
18 óra körül próbálták haza csalogatni a 
csemetéjüket nem nagyon akartak 
hazamenni,. 
 

Traktoros  jogosítványt szerzett  

 
Mostanában egyre többször lehet látni 
egy fiatalembert az önkormányzat 
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traktorával fuvarozni, szállítani és 
különböző földmunkákat végezni. 
 

 
 
Gölöncsér Zsolt az elmúlt időben 
viszontagságos körülmények között 
szerzett vezetői engedélyt pótkocsis 
traktorra.  Az oktató betegsége és a 
COVID vírus hosszasan hátráltatta az 
elméleti és gyakorlati vizsgákat. Az 
akadályok elhárultak, és Zsolt sikeresen 
levizsgázott. Azóta lelkiismeretesen 
fuvaroz az önkormányzat és a lakosság 
legnagyobb megelégedésére. 
 
 

Mecsekvidék Egyesület 
Térségek közötti együttműködés 

 

 Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület a 
LEADER Helyi Akciócsoportok 
együttműködési tevékenységeinek 
előkészítése és megvalósítása című 
felhívásra benyújtott pályázatára 
támogatást nyert. 
A projekt a térségek közötti 
együttműködést valósítja meg azzal, hogy 
a Zala Termálvölgye Egyesület valamint a 
Mecsekvidék Egyesület területén a térség 
és településfejlesztés szereplői számára 
ismertté teszi a Fecskeház programot, 

valamint honosítja azt a Mecsekvidék 
HACS térségében. 
 
A program célja a kistérség két 
településén, Ócsárdon és Romonyán a 
kvalifikált népesség megtartása 
érdekében olyan átgondolt, a fiatalokat 
kísérő „Fecskeház” létesítése, amely a jó 
képességű, elsősorban felsőfokú 
képzettséggel rendelkező fiatalok 
letelepedését segíti. 
 
A térségi lakóhelyválasztás ösztönzésével, 
jobban megtarthatóvá válnának a falvak 
fennmaradásában kulcsfontossággal bíró 
felsőfokú végzettséggel rendelkező 
fiatalok. 
Az épület felújítási munkálatok mindkét 
településen befejeződtek, az 
önkormányzatok a pályázati felhívások 
kiírását készítik elő. Ócsárdon egy 66,2 m2 
alapterületű, kettő szoba, összkomfortos, 
míg Romonyán két 50 m2 alapterületű, 
felújított, egy szobás, összkomfortos lakás 
került kialakításra. 
A fecskeházak olyan lakóingatlanok 
(lakóház, lakás), amelyek elsősorban 
felsőfokú végzettségű fiatalok 
letelepedésének elősegítését szolgálják. A 
beköltözés időpontjában maximum 40 
éves fiatalok a fecskeházban legfeljebb 5 
évig lakhatnak, akik a LEADER Helyi 
Akciócsoport tervezési területén vagy 
Pécsett állandó jellegű kereső 
tevékenységet végeznek.  
Az itt eltöltött évek alatt a fiataloknak 
nem kell bérleti díjat fizetniük, viszont 
minimum havi 20 ezer forint kötelező 
lakáselőtakarékosságot és a rezsiköltség 
megfizetését kell vállalniuk. A beköltöző 
fiataloknak aktívan közre kell működniük 
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a település és térség közösségfejlesztési 
programjaiban. 

 
 „Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap: A vidéki 
térségekbe beruházó Európa” 
 

 

Helyreigazítás  

 
Az elmúlt lapszámban tévesen jelentettük 
meg egy keszüi zöldséges vállalkozó 
nevét. A név helyesen: Brunner Péter. Az 
érintettől már szóban is elnézést kértünk 
a tévedésért. 
 
 

Új ügyfélfogadási rend  

 
2020. június 29. napjától a Keszüi Közös 
Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási és 
pénztári nyitvatartási rendje az alábbiak 
szerint alakul: 
 
Keszü: Petőfi u. 24. szám alatt: hétfőn és 
szerdán 8.00 -15.00 óráig 
Gyód: Fő u. 62. szám alatt: minden 
csütörtökön 8.00 -11.00 óráig 
Kökény:  Petőfi u. 2. szám alatt: minden 
csütörtökön 13.00 - 16.00 óráig 
 
Ügyfélkapun/cégkapun: epapir.gov.hu  
Postacím: 7668 Keszü, Petőfi u. 24.  
Továbbra is vigyázzunk egymásra! 
 
 
 
 
 
 
 

Sportnap  

 
Az elmúlt legutóbbi  Keszüi Sport 
Egyesületi ülésen  elhangzott döntést 
követően hamar a  tettek mezejére léptek 
a sportolók. 2020 július  18-án 
megszervezték az első egyesületi 
sportnapot. A tervekben asztalitenisz, 
kispályás labdarúgás 3 csapat 
résztvételével, és darts szerepelt.  A 
szervezést elsősorban Drenkovics Csaba 
vállalta magára. Minden egyes 
sportegyesületi taggal beszélt, meghívta a 
rendezvényre őket  és intézte az ezzel 
kapcsolatos teendőket. Joklné Dudás 
Tímea és Jokl Péter is keményen kivették 
részüket a szervezésben. A darts táblák 
hivatalos méretek szerint a Faluházban   
készültek. Az egész napos rendezvényre a 
sportpályán és a Kemencés   Udvarban 
került sor. A főzésről és a kemencében 
sütésről Kiss Attila, Galambos Imre, Muck 
Tamás és Joklné Dudás Tímea 
gondoskodott.  A késő estig tartó 
rendezvényen mindenki jól érezte magát. 
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KESZÜI HÍREK 
Keszü Község Önkormányzatának lapja 
Kiadja: Keszü Község Önkormányzata 

Felelős kiadó: Buday-Sántha Attila 
 

TELEFONOK, CÍMEK 

 
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 

                  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                

 Mentők  104,         Tűzoltók 105,        Rendőrség 107, 

 Általános segélyhívó:  112                                      

 
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 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK 

 

Építési ügyek: Baranya Megyei Kormányhivatal  

Pécsi járási hivatal építésügyi és örökségvédelmi osztály 

7623 Pécs, Rákóczi út 30. telefon: (72) 795-728 

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  

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  

Gyepmester :  20/287 50 77  

ÁLHUBÁL – állati tetemek elszállítása:  (80) 204-963  
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