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Bölcsőde alapkőletétel
Főzőkonyhával egybekötött bölcsőde alapkövét
helyezték el hétfőn, szeptember 6-án Keszüben,
ahol az elmúlt években olyan mértékben
növekedett a lakosságszám, hogy szükségessé
vált az új intézmény megépítése.
A pécsi agglomerációba tartozó települések jó
részén az elmúlt években is emelkedett a
lakosságszám, sokan választották ugyanis a
megyeszékhely közelsége miatt valamelyik Pécs
környéki falut, így történt ez Keszüben is, ahol
éppen ezért is vált szükségessé egy új bölcsőde
felépítése.
Az új, főzőkonyhával egybekötött létesítmény
alapkövét hétfőn tették le a településen.
Mint ahogy a polgármester, Buday-Sántha Attila
szavaiból kiderült, többször próbálkoztak
pályázattal és végül sikerrel is jártak a megyei
önkormányzat
TOP-os
kiírásán,
aminek
köszönhetően el tudták indítani a több mint 420
millió forintos fejlesztést.
Ennek keretében egy családi házat és annak
udvarát alakítják át, az ingatlanon harminchat
férőhelyes háromcsoportos bölcsőde, valamint
egy 100 fő kiszolgálására alkalmas főzőkonyha is
épül.
Kővári János, Baranya megyei fejlesztési biztos
kiemelte, feladata az is, hogy Pécs és az
agglomeráció fejlesztését gondolják át, hiszen
ezek szorosan összefüggnek. Pécsről sokan
költöznek ki a környező településekre, köztük
családalapításban gondolkodó, gyermekeket
vállaló fiatalok, ez történt Keszüben is, ahol
szükségessé vált a bölcsőde létrehozása, s
amelyik falu bölcsődét épít, az bízhat a jövőjében
is.
Csatlakozva a fejlesztési biztos szavaihoz, Őri
László, a Baranya megyei Önkormányzat elnöke
azt mondta, hogy amikor egy új bölcsőde, új
óvoda jön létre, akkor az a közösség életében
mindig ünnep, amikor ezek épülnek, akkor a
jövőbe fektetünk be. Baranyában pedig
különösen fontos ez, hiszen a megye az ország
legnehezebb helyzetben lévő térségei között van,
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ahol küzdeni kell azért, hogy a települések meg
tudják tartani a lakosságot.
A megyei elnök a baranyai adatokat felidézve
kiemelte, a most záruló fejlesztési ciklusban a
rendszerváltás óta nem látott mértékben került
sor óvodák, bölcsődék építésére, felújítására a
megyében.
A vidéki Baranyában harmincegy helyszínen
összesen 6,6 milliárdot költöttek ilyen célokra,
ezt kiegészítette még a megyeszékhelyen
lezajlott nagyszabású program, hiszen Pécsen
még összesen tizennyolc óvodát, bölcsődét
újítottak fel mintegy 2,5 milliárd forintból,
mindezekhez szükség volt a kormányzat
támogatására is. Ennek kapcsán megjegyezte azt,
amint máshol is, Keszü esetében is egyedi
kormányzati döntés alapján 55 millió forintos
többlettámogatást is biztosított a kabinet azt
követően, hogy kiderült, a korábban megítélt
pályázati keret nem lesz elegendő a projekt
megvalósítására.
– A jövőt illetően azt kívánom, hogy a
polgármesterrel kialakult erős szövetségünk
maradjon meg, mert ez lehetővé tette, hogy a
kormánnyal partnerségben a keszüiek fejlesztési
igényeit ki tudjuk szolgálni.
A most induló fejlesztési ciklusban pedig további
pályázati, fejlesztési lehetőségek nyílnak meg a
települések előtt, legyen szó járdafelújításról,
intézményi rekonstrukciókról, vagy éppen a helyi
beruházások támogatásáról – fűzte hozzá Őri
László.

A bölcsődés gyerekek addig a Faluházban
kialakított
csoportszobákban
kerülnek
elhelyezésre.
bama.hu cikke alapján.
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A településképi rendelet – helyi építési
szabályzat módosításával összhangban történő –
módosításának elindításáról is határozat
született.

2021. évben született önkormányzati
döntések
A veszélyhelyzetre tekintettel a Képviselőtestület hatáskörében eljáró Polgármester
fontosabb döntései a települést érintő
pályázatokkal kapcsolatban születtek, mint
például a bölcsőde és az ahhoz kapcsolódó
közbeszerzés vagy a belterületi utak felújítása.
A 3 csoportos bölcsőde és 100 fős konyha Keszü,
Petőfi u. 156. szám alatti kivitelezésének
megkezdése miatt 2021. július 1. napjától a Bölcs
Csibe és a Kisvakond Családi Bölcsőde ideiglenesen - a Faluházba költözött.
Ezen kívül döntés szültetett a Gyód és Keszü
Községek Intézmények Intézményfenntartó
Társulásának
megszüntetéséről,
mellyel
gyakorlatilag a gyódi óvoda fenntartója Gyód
Község Önkormányzata lett 2021. szeptember 1.
napjától, a közművelődés feladatait pedig
közösségi színtér működtetésével látja el az
Önkormányzat.
Emellett
a
korábban
Keszü
Község
Önkormányzatának tulajdonában lévő METAR
engedéllyel
rendelkező
napelem
park
kivitelezése is megvalósult, melyet a beruházó
már át is vett az Önkormányzattól.
2021. évben rendelet született a településképi
rendelet módosításáról a magasabb rendű
jogszabályoknak megfelelően, mely 2021.
március 1. napjától lépett életbe. A 2021. év
költségvetésének elfogadása, és a 2020. év
beszámolójának elfogadása, valamint az első
előirányzat módosítás is megtörtént. Emellett
rendelet született a tanulmányi ösztöndíjról is.
2021. június 15. napjától a Képviselő-testület
visszakapta
a
törvény
erejénél
fogva
polgármesterre átruházott hatáskörét. A
beoltottak számának növekedésével és a
fertőzöttek számának csökkenésével a Kormány
enyhítő intézkedéseit folyamatosan vezette be.
A Képviselő-testület 2021. július 26. napján
ülésezett. Döntött a településrendezési eszközök
partnerségi egyeztetéséről, - a lakossági
véleményezési szakasz már le is zárult, hamarosan a hatóságok és érintett szervek
észrevételezhetik a rendelet-tervezetet.

A Képviselők döntöttek továbbá iskolakezdési
támogatás
nyújtásáról,
az
ösztöndíjak
elbírálásáról, valamint arról, hogy a szociális
tűzifa támogatás pályázat lehetőségével él az
Önkormányzat. Elfogadta a testület a Csorba
Győző Könyvtár 2020. évi beszámolóját is.
2021. szeptember 13. napján tartott ülésén a
Képviselő-testület a településrendezési eszközök
teljes felülvizsgálata során döntött a lakossági
véleményezést követő szakmai, államigazgatási
véleményezési szakasz megnyitásáról azzal, hogy
az M60 gyorsforgalmi út településünk előtti
szakaszának pontos terveit és a zajvédelem
pontosítását kéri a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.-től. A tervekről és a rendelkezésre
álló információkról a lakosságot folyamatosan
tájékoztatni
fogjuk.
(Jelenleg
a
https://nif.hu/projektek/2016/07/m60-pecsbarcs-orszaghatar-kozotti-szakasz-elokeszitese/
oldalon követehető nyomon a projekt alakulása.)
A HÉSZ felülvizsgálatával összhangban elfogadta
a Testület a településképi rendelet és az arculati
kézikönyv módosítását is.
Keszü Község Önkormányzata idén is csatlakozik
a BURSA ösztöndíj pályázathoz.
Döntött a Képviselő-testület a bölcsőde
eszközbeszerzéséről, elfogadva a legkedvezőbb
árajánlatot.
2

2021. III. NYEGYEDÉV

A KÖZSÉG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

Várható programokról is döntés született: a
szeptember 27-én tartandó közmeghallgatásról
és az október 2-án tartandó őszi hacacáréról,
melyekre mindenkit szeretettel várunk.

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ
Keszü Község Önkormányzata a 2021. év első 8
hónapjában
az
alábbi
fejlesztésekkel
kapcsolatban valósított meg, illetve nyújtott be
pályázatot:

Ebösszeírás
Keszü községben 2021. március hónapban volt
lehetőség minden állattartónak bejelenteni
kutyáját a kiküldött ebösszeíró lap segítségével.
Az Önkormányzatnak 104 ebet jelentettek be a
megadott határidőig. Ezúton kérem a Tisztelt
Lakosokat, hogy aki még nem tette meg, az
legkésőbb 2021. október 30. napjáig küldje be az
adatlapot, elkerülve a kilátásba helyezett
állatvédelmi bírság kiszabását.

Megvalósult pályázatok:
Játszótér (Magyar Falu Program):
2020-ban pályáztunk és nyertünk közel 5 millió
forintot a 1513 hrsz-on található játszótér
felújítására, bővítésére. A megvalósítás 2021.
évre tolódott át, melynek keretében 9 játék
felújítására került sor, és további 4 új
játszóeszköz telepítése valósult meg. A projekt
keretében megvalósult a játszótéri eszközök
biztonságossági felülvizsgálata, TÜV tanúsítása is.

Ingatlan rendben tartása
A közösségi együttélés szabályairól szóló helyi
rendelet alapján mindenki köteles gondoskodni
ingatlana tisztán tartásáról, gyommentesítéséről.
Tekintettel arra, hogy a parlagfű elleni védekezés
magasabb rendű jogszabályi kötelességünk is,
kérem valamennyi tulajdonost, hogy mind
belterületi,
mind
külterületi
ingatlanát
szíveskedjék rendben tartani.

Belterületi utak felújítása:
2020.
évben
sikeresen
pályáztunk
az
Belügyminisztérium által kiírt, „önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”
keretében, Belterületi utak, járdák, hidak
felújítása alcím szerint 17.298.101 Ft vissza nem
térítendő támogatásra. A megvalósítás 2021-re
tolódott, a Petőfi utca alsó szakasza, valamint
több újtelepi utca került felújításra, a pályázat
elszámolás alatt áll.

Adó megfizetése
Az adót a törvényekben meghatározott
esedékességekor az köteles megfizetni, akit arra
jogszabály kötelez. Az esedékesség időpontjáig
meg nem fizetett adót, az adók módjára
behajtandó
köztartozást,
valamint
a
jogosulatlanul igénybe vett költségvetési
támogatást az önkormányzati adóhatóság az
adózó adófolyószámláján tartja nyilván. Tartozás
fennállása
esetében
az
önkormányzati
adóhatóság a hátralék behajtására megindítja a
végrehajtási eljárást.
Az adóhatóság a tartozás megfizetésére az adóst
felhívhatja, eredménytelen felhívás esetén,
továbbá, ha a felhívás alkalmazása a
körülmények alapján célszerűtlen, a végrehajtást
megindítja.
Kérem a Tisztelt Keszüi Polgárokat, hogy
szíveskedjenek
eleget
tenni
jogszabályi
kötelezettségüknek!

Megvalósítás alatt álló, nyertes pályázatok:
Közfoglalkoztatotti program:
A „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
támogatása” keretében Keszü 2021. évben is
pályázott és nyert 9 fő közfoglalkoztatott
alkalmazására. A program a bérek és az azokat
terhelő
szociális
hozzájárulási
adó
megfizetéséhez járul hozzá 80 %-ban.
Belterületi utak felújítása:
2021. évben szintén eredményesen pályáztunk a
357/1 hrsz. alatti út felújítására, a támogatás
összege 17.146.030 Ft. A kivitelezési munkálatok
2021-2022-ben valósulnak meg.
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Bölcsőde:
2019. évben pályáztunk a Pénzügyminisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatóság, mint támogató által a Területés Településfejlesztési Operatív Program keretén
belül közzétett felhívására, Bölcsődei férőhelyek
kialakítása, bővítése céljából.
A 2021-ben megvalósuló új bölcsődében 38 új
férőhely kerül kialakításra, három csoportban,
mellette önálló, 100 adagos főzőkonyhával,
tornaszobával, szociális helyiségekkel, nagy
zöldfelületű udvarral, beltéri és udvari
eszközökkel, napelemmel. A projekt keretében
elnyert támogatás összege 366.770.980 Ft, ami
100 %-os támogatási intenzitást jelent. 2021. év
elején lezajlott a közbeszerzés, melynek során
többlet költség merült föl a 2019-ben
tervezetthez képest, az időközben jelentősen
megemelkedő építőipari árak miatt. Az 54,6 M
Ft-os többlet költség iránti támogatási kérelmünk
elfogadást nyert, így a beruházás előkészítő
szakasza lezárult. 2021. július végén átadásra
került a munkaterület a kivitelező részére, aki
meg is kezdte a munkálatokat. Alapkőletételi
ceremónia 2021.09.06-án.

Településfásítás:
A program keretében 30 db facsemetére
nyújtottunk be pályázatot (vegyesen hárs, juhar,
kőris, nyír fajták). A csemeték szállítására 2022.
tavaszán fog sor kerülni.
Nyári diákmunka:
A pályázat keretében 1 fő kapott lehetőséget
augusztus
hónapban,
napi
6
órás
munkaviszonyban diákmunkásként dolgozni
Keszü Község Önkormányzata alkalmazásában.
Kistelepülési
önkormányzati
rendezvények
támogatása:
Önkormányzati
rendezvények,
közösségi
események támogatására
nyílt pályázati
lehetőség, melyen sikeresen vettünk részt
egymillió forint összeget nyerve.

Benyújtott, még el nem bírált pályázatok:
Szociális célú tüzelőanyag:
Az előző évekhez hasonlóan idén is benyújtottuk
pályázatunkat
szociális célú
tüzelőanyag
vásárlásának támogatására. A községünk által
maximálisan igényelhető 90 m3 keménylombos
tűzifára nyújtottuk be kérelmünket.

Kommunális eszköz beszerzése (Magyar Falu
Program):
Bozótvágó fűnyíró gépre nyertünk pályázatot a
zöldterületek karbantartása céljából (3.517.900
Ft)

Magyar Falu Program keretében benyújtott
pályázatok, melyek nem nyertek támogatást,
tartaléklistára kerültek:

Járda anyagköltség támogatás (Magyar Falu
Program):
Keszü 08 hrsz. (Malomvölgyi út folytatásaként a
tó felé vezető járda) alatti járda felújítására
szintén nyert a benyújtott pályázatunk, amely a
járdafelújítás anyagköltségére vonatkozóan nyújt
fedezetet (2.051.400 Ft)

Egészségközpont:
Petőfi u. 36. sz. alatti ingatlanban háziorvosi,
gyermekorvosi, védőnői és fogorvosi rendelő
kerül kialakításra nyertes pályázat esetén
(124.898.514 Ft)
Út felújítás:
Keszü 1644 hrsz. alatti út helyreállítása, felújítása
és oldalról való megtámasztása volt a pályázati
cél.
A
pályázatunk
forráshiány
miatt
tartaléklistára került, sorsa az év vége felé fog
eldőlni.

Közösségszervező (Magyar Falu Program):
Közösségszervező bértámogatására pályáztunk
sikerrel,
melynek
keretében
főállású
közösségszervező napi 8 órában történő
alkalmazására nyílik lehetőségünk, 12 hónapon
keresztül (3.035.340 Ft)
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Felelős állattartás támogatása (Magyar Falu
Program):
A keszüi lakosság tulajdonában lévő kutyák és
macskák ivartalanítására
nyújtottunk be
pályázatot. A támogatás elnyerése esetén az
ivartalanítás mellett sor kerül a programban részt
vevő háziállatok veszettség elleni oltására, illetve
a
kutyák
transzponderes
megjelölésére
(chipelés).

között volt Zsibán Máté, Kiss Helga, Kiss Dea,
Csicsics Kata, Porkoláb Martin, Tóth Mónika
társaságában. Mozart, Strauss, Bernstein, Gluck,
Bartók, Bárdos Lajos, Váry Ferenc és Lévay
Ferenc művei hangzottak el Körtesi András
zongora kíséretében. Az előadásnak nagy sikere
volt, köszönjük Rita!

Egyéb, előkészítés alatt lévő pályázatok:
Külterületi utak fejlesztése:
Célunk Keszü szilárd burkolattal rendelkező
úthálózatának a pogányi repülőtér irányába
vezető aszfaltúttal való összekötése. A vonatkozó
pályázati kiírás alapján folyamatban van a
tervezés. Nyertesség esetén a meglévő, szilárd
burkolattal
nem
rendelkező
földutakat
stabilizáljuk és aszfalt burkolattal látjuk el,
összekapcsolva Keszüt déli irányból Kökénnyel és
az 58-as főúttal.

Sportnap 2021
Július 17.-én ismét megrendezésre került
falunkban, már második alkalommal a Keszüi
Sport Egyesület saját rendezésű Sportnapja. A
rendezvényről azt érdemes tudni, hogy nem volt
nyilvánosan meghirdetve, mégis szép számban
összegyűltek a sportolni, szórakozni vágyó
emberek, közel százhúsz fő vett részt a
rendezvényünkön. A résztvevőket az egyesület
tagjai, a tagok barátai, családtagjai alkották,
továbbá az idén csatlakozott hozzánk a Keszüért
Egyesület pár tagja is, akik segítettek a
rendezvény lebonyolításában továbbá anyagilag
is támogatták azt.
A sportprogramok között volt kispályás foci,
darts verseny, asztalitenisz, továbbá a gyerekek
részére sorversenyt is rendeztünk! A faluház
kemencéjét is beizzítottuk, amelyben délelőtt
langalló sült, mellette a bográcsban pedig
sertéspörkölt készült, amíg ezek elkészültek
zsíros kenyeret fogyaszthattak a résztvevők.
Csapolt sör, hideg üdítők, és ásványvíz is
mindenki rendelkezésére állt a nap folyamán. A
sportprogramok lebonyolítása után, amikor már
mindenki elfogyasztotta az ebédet, az aerobikos
lányaink egy kis műsorral készültek a résztvevők

Ravatalozó:
Továbbra is napirenden van a Római Katolikus
Egyház tulajdonában lévő ravatalozó megépítése.
Sajnos idei évben az Egyháznak nem sikerült
sikerrel pályázni, ezért ezen beruházás
megvalósítása későbbre tolódik.

Sportegyesületi vezetőségi ülés
Június 28.-án került sor a Keszüi Sport Egyesület
ez évi első vezetőségi ülésére. A sportágak
vezetői szomorúan számoltak be a virus helyzet
miatt kialakult állapotról, de értékelték az új
helyzetet.
Döntés született, hogy sportnap ismét
megvalósuljon július 17-én.

Szent Iván éji nyárköszöntő koncert
Június 25.-én a Kemencés udvarba tervezett
nyárköszöntő koncertet a hideg idő miatt a Faluházban kellett megtartani. Ez semmit nem
változtatott az előadások színvonalán. A
főszervező Kristófné Gungl Rita is a fellépők
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számára. Sajnos ezt csak félig sikerült
bemutatniuk, mert az egész napra ígért zivatar
megérkezett. Szerencsére nem tartott sokáig ez
az esős időszak, így a sportprogramok
befejeztével nem kellett félbeszakítani a
rendezvényünket.
Megtartottuk az eredményhirdetést és átadtuk a
díjakat minden sportágban, aztán sötétedésig
tartott még az „eszem-iszom dínom-dánom”!
Nagyon jól éreztük magunkat és úgy gondolom,
mondhatom ezt minden résztvevő nevében!
Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki
részt vett ennek a szép napnak a
lebonyolításában, továbbá köszönettel tartozom
a Sportnap anyagi támogatóinak is! A
rendezvényt anyagilag támogatta: Keszü Község
Önkormányzata, Keszüért Egyesület, a Keszüi
Pékség, Szlama János, Hls-Ventil Kft. és a Keszüi
Sport Egyesület.
Joklné Dudás Tímea

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Sikeres volt volt az idei Anna napi vigalom
programja a Faluház melletti sportpályán
felállított rendezvény sátorban.
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Falunap 2021
Az idei Falunapra augusztus 28-án a szokásos
utolsó nyári hétvégén az iskola megkezdése előtt
került sor Faluház melletti sportpályán felállított
rendezvény sátorban.
A program a főzőversennyel indult.

Néptáncosok szórakoztatták a résztvevőket,
majd elkezdődőtt a mulatság, ahol szinte az
egész falu táncolt, sőt még a környező
településekről is érkeztek vemdégek.

Az időjárás nem fogadta kegyeibe a résztvevőket,
szinte egész nap esett az eső. A megnyitón
Buday-Sántha Attila köszöntötte a részvevőket. A
nap folyamán megérkezett dr. Mellár Tamás
ország gyűlési képviselő, Közgazdász, a Pécsi
Tudományegyetem
Közgazdasági
Karának
oktatója, és a Baranya Megyei Önkormányzat
elnöke Dr. Őri László is. Mindketten köszöntötték
a megjelenteket és jó szórakozást kívántak a
megjelenteknek.

Schulteiszné Éva elmondta, hogy ezt a sikeres
rendezvény 2022 ben is szeretnék megrendezni
július 23.-án.

A legnépszerübb program a gyerekek körében
ismét a légvár és az arcfestés volt, de örültek a
báb előadásoknak is. A lovaglás sok gyereknek
tetszett.
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Népszerűek voltak az elektromos kismotorok. A
nyugdjasok kiállítása ebben az évben is sok
érdeklődőt vonzott. A felnőttek a bortermelők
legújabb borait kóstolhatták, majd
sakk
szimultánon vehettek részt Jeszenszky József
mester sakkozóval. Bemutatkoztak a Keszüi Sport
Egyesület aerobikosai és a T-Dance táncosai is. A
tanulmányi ösztöndíj pályázat eredmény
hirdetésére is itt a színpadon kerűlt sor. Eztán a
a Band of Streets majd a Walk Street zenekarok
játszottak. A tombola sorsolás után a ManGoRise
lépett a színpadra egy órás programmal. A
mulattságra a zenét Dj. Simon szolgáltatta hajnali
egyig, amit csak a tűzijáték szakított meg tíz
percre.

További képek az alapkőletételről
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További információ az Őszi Hacacáréról

Az Őszi Hacacáréról: keszü fellépői

2021. augusztus végétől október végéig tartó
kilenc hetes időszakban egy 128 állomásos
országos, ingyenes koncertsorozat indul Őszi
Hacacáré elnevezéssel. A koncertek díjtalanul
látogathatók, és az aktuális járványügyi szabályok
szerinti kerülnek lebonyolításra. A jelenleg
hatályos rendelkezések szerint a rendezvényen
való részvétel védettségi igazolványhoz kötött.

Exotic: 1986-ban meghirdették az Aorta
Tehetségkutató Fesztivált, amely akkor a mai
Megasztárhoz hasonló jelentőséggel bírt. A Tabár
testvérek és első elődöntőben csatlakozott a
csapathoz Csík István és Vilmányi Gábor, közös
tevékenységük eredménye az elődöntő második
helyezése lett, amivel továbbjutottak a
középdöntőbe. A csapat tovább erősödött Sipos
F. Tamás énekessel. A végeredmény egyenes
úton a döntőbe kerülés volt. A Salgóbányai
táborban a döntő elsöprő sikert hozott a zenekar
számára, melynek fődíja egy rádió-felvétel volt.
.

A koncertsorozat már meghirdetett állomásai
között eleve csak fideszes vezetésű településeket
találni, de egyelőre csak pár tucat helyszínt
jelentettek be a 130-ból. Az Őszi Hacacáré
valószínűleg abból a 4,9 milliárd forintos állami
támogatásból
valósul
meg,
amelynek
megítéléséről július végén számolt be a Magyar
Közlönyben a Magyar Turisztikai Ügynökség.
A fellépni hívott zenészek és menedzsmentek
között viszont volt, akinek eleinte csak annyit
mondtak,
önkormányzati
szervezésű
rendezvényre szól a meghívás.
Ennél különösebb, hogy többen is arról
számoltak be a Telexnek: rá akarták beszélni,
olykor egyenesen kötelezni akarták a fellépőket,
hogy fotózkodjanak a helyi fideszes jelöltekkel.
Többeknek a szerződésében is szerepelt, hogy a
helyi sajtó rendelkezésére kell állniuk és
fotózkodniuk kell a „rajongókkal”. Igaz, a kérést
nem minden fellépő kapta meg, de így is számos
közös kép készült zenészekkel és fideszes
politikusokkal, ezekből is közöl egy válogatást a
lap cikke.

Dér Heni: Dér Henrietta, művésznevén Dér Heni
Vajdaságból származó magyar énekesnő, aki a
Sugarloaf együttesben kezdte pályafutását.
Kommunikáció-média
szakos,
valamint
politológus diplomával rendelkezik.

A rendezvény főszervezője hivatalosan a Magyar
Turisztikai Ügynökség, ők azonban nem
válaszoltak a Telex arra vonatkozó kérdésére,
pontosan milyen szempontok szerint, hogyan és
mire költik el a 4,9 milliárd forintnyi közpénzt. A
piaci árakat tekintetbe véve rendkívül magasnak
számító összeg elköltéséről a World Music
Hungary szervezet is érdeklődött a szervezőknél,
de választ ők sem kaptak.
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Hivatali elérhetőségek
Adóügyi ügyintéző:
Neményiné Dékmár Beáta
Tel.:72/561-020, 2. mellék
adougy@keszu.hu

Keszü Község Önkormányzata
7668 Keszü, Petőfi u. 24.
Polgármester: Buday-Sántha Attila
Tel.: 20/971-72-76
e-mail: polgar@keszu.hu
Fogadóórák: Hétfő - Péntek 7-9 óra között.
Csütörtök – előzetes egyeztetés alapján délután is.

Gazdasági vezető:
Magyar Ildikó
Tel.:30/010-47-66
e-mail: gazdugy@keszu.hu

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal:
7668 Keszü, Petőfi u. 24. Tel.:561-020
Jegyző: Dr. Kislaki-Frank Brigitta
Tel.:72/561-020, 7. mellék
e-mail: jegyzo@keszu.hu

Pályázati ügyintéző:
Nagy Lilian
Tel.:72/561-020, 3. mellék
e-mail: palyazatok@keszu.hu

Ügyfélfogadás:
Keszüben: hétfő-szerda 8.00 -15.00 óráig
Gyódon: csütörtökön 8.00 -11.00 óráig Fő u. 62. szám alatt
Kökényben: csütörtökön 13.00 - 16.00 óráig
Petőfi u. 2. szám alatt fogadják az ügyfeleket a
Hivatal munkatársai.

Pénzügyi-számviteli ügyintéző:
Jáger Andrea
Tel.:72/561-020, 4. mellék
e-mail: konyveles@keszu.hu

Jegyző: Dr. Kislaki-Frank Brigitta
Tel.:72/561-020, 7. mellék
e-mail: jegyzo@keszu.hu

Pénzügyi ügyintéző:
Rostás Rozália
Tel.:72/561-020, 5. mellék
e-mail: penzugy@keszu.hu

Igazgatási ügyintéző:
Petrinovics-Mohar Petra
Tel.: 72/561-020, 1. mellék
e-mail: hivatal@keszu.hu

Faluház Keszü:
Szabó Gábor
Tel:72/461-162
Mobil: 30/93 93 883
e-mail: szaki57@gmail.com

Szántó Zsófia
Tel.:72/561-020, 6. mellék
e-mail: igazgatas@keszu.hu

Vegye igénybe, bérelje ki a FALUHÁZ termeit!

Györkő Friderika
Tel.:72/561-020
e-mail: szocugy@keszu.hu

Nagyterem:

Anyakönyvvezető:
Szántó Zsófia
Tel.:72/561-020, 6. mellék
e-mail: igazgatas@keszu.hu
Petrinovics-Mohar Petra
Tel.: 72/561-020, 1. mellék
e-mail: hivatal@keszu.hu
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e-mail: kisterseg@ecsgyk.hu
Pécsi Rendőrkapitányság Kertvárosi Rendőrőrs
www.police.pecs.hu
7632 Pécs, Málomi út 1. Telefon: 72/ 504-464
e-mail: rendorseg.pecs@orfk.b-m.hu
Gyermekorvosi ellátás: Dr. Kiss Erika
7632 Pécs, Krisztina tér 18.
Tel.: 72/549-992
Rendelési idő: H-Sz-P: 12-16, K: 7.30-9.30, Cs: 7.30-11.30
Kisterem:

Tanácsadás: K: 10-12 óráig
Gyermekorvosi ügyelet:
Gyermekklinika, Pécs, József Attila u. 7. Tel: 535-999
Háziorvosi rendelés: Dr. Gerner Eleonóra
7632 Pécs, Krisztina tér 18. Tel: 72/413-773
Rendelési idő: H-Sz 12-16 óráig, K-Cs-P 8-12 óráig
Minden páratlan héten csütörtök: 8-12 óráig Keszüben

Körzeti fogászat: Dr. Ceglédi Ágnes
7621 Pécs, Király utca 66. Tel: 72/ 787-534
Hatósági állatorvos:
7623 Pécs, Megyeri út 24. Tel: 72/795-977

Egyéb közérdekű elérhetőségek

e-mail: pecs.ebao@baranya.gov.hu
Gyepmester: 20/287-50-77

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala
7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. Telefon: 72/795-363

ÁLHUBÁL – állati tetemek elszállítása: 80/204-963
Misina Állatvédő Egyesület 72/337-035

Pécsi Járási Hivatal IV. sz. Területi Szociális Központja
7632 Pécs, Sarolta utca 2. Telefon: 72/549-626

E.ON Közvilágítás ingyenes hibabejelentő: 80/20-50-20
E.ON Gáz hibabejelentő: 80/42-42-42

Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Főosztály
7623 Pécs, Rákóczi út 30.
Tel: 72/795-353

Tettye Forrásház Zrt. műszaki hibabejelentés: 72/421-799
72/421-700
Szennyvíz átemelők javítása: Tettye Forrásház Zrt

Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ és Családi
Bölcsőde Hálózat
Joklné Dudás Tímea (házigondozás, étkeztetés)
7621 Pécs, Rákóczi u. 1.T
Telefon: 72/516-312

80/811-111
Vidanet Kft. hibabejelentés: 1203

Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ Kistérségi Egység
7621 Pécs, Megye u. 22.
Telefon: 72/532-657,
Nagy Katalin (családsegítő) mobil.: 30/476-13-85

KESZÜI HÍREK
Keszü Község Önkormányzatának lapja
Kiadja: Keszü Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Buday-Sántha Attila
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