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Ha elmúlik….
Ha elmúlik karácsony,
A szeretet lángja halványabban ég,
De ha vigyázunk rá, nem alszik ki még.
Ha elmúlik karácsony,
és legszebb titkát nem árulja el,
Az új csodára egy évig várni kell.
Ha elmúlik karácsony,
A szeretet lángja halványabban ég,
De ha vigyázunk rá, nem alszik ki még.
Ha elmúlik karácsony,
Egy csillagszórót őrizz meg nekünk,
és a szikrák alatt énekelj velünk!
Istenem, hadd legyen egész évben ilyen a világ!
Hosszú téli éjszakán harangszóval érkezik,
Angyalszárnyon, csendben száll tovább.
Három napig jók vagyunk, sőt emberségesek,
Istenem, hadd legyen egész évben ilyen a világ!
Ha elmúlik karácsony,
A szeretet lángja halványabban ég,
De ha vigyázunk rá, nem alszik ki még.
Ha elmúlik karácsony,
Egy csillagszórót őrizz meg nekünk,
És a szikrák alatt énekelj,
A szikrák alatt énekelj,
A szikrák alatt énekelj velünk!
Ha elmúlik karácsony,
A szeretet lángja halványabban ég,
De ha vigyázunk rá, nem alszik ki még.
Ha elmúlik karácsony,
Egy csillagszórót őrizz meg nekünk,
És a szikrák alatt énekelj velünk!
Forrás: Musixmatch
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2022. évben született új fogadalmaink
Újévi fogadalmat tenni nem túl bonyolult dolog,
betartani viszont annál nehezebb. A legtöbben
ilyenkor az egészségesebb élettel kapcsolatban
fogalmaznak meg terveket, most mutatunk tíz olyat,
amit biztosan te is be tudsz majd tartani.
Az újévi fogadalmak általában azért buknak meg,
mert túlságosan sokat akarunk túlságosan gyorsan –
nem jó cél, hogy mostantól egészségesen élünk,
minden nap mozgunk, és csak jókat eszünk, hiszen
úgysem fog összejönni,
ez pedig már előre előrevetíti a sikerességet. Az
alábbi újévi fogadalmak viszont simán tarthatók.
„Több teljes értékű ételt fogok enni.”
A feldolgozott élelmiszerekről viszonylag „könnyű”
átállni a teljes értékű változatokra, egész egyszerűen
kicsit többet kell foglalkozni az ételek elkészítésével.
Egy tipikusan feldolgozott ételt is meg lehet csinálni
otthon, megfelelő alapanyagokból, így gyakorlatilag
nem a diéta tartalmát, hanem az összetevőit
változtatja csak meg az ember.
„Többet fogok mozogni.”
Ha nem azt fogadod meg, hogy minden nap
végigtolsz egy kétórás edzést, hanem azt, hogy
napközben elmész tíz percet sétálni, figyelsz arra,
hogy ne ülj egyfolytában a laptopod előtt, és
törekszel az aktív kikapcsolódásra, máris könnyebb
lesz betartani.
„Kevesebb cukros üdítőt iszom.”
Ha szereted a cukros üdítőket, nem fogsz tudni egyik
napról a másikra lemondani róluk, vagy legalább is
nagyon nehezen. Egyszerűbb, ha adsz magadnak egy
limitet, és úgy kezeled ezeket az italokat, mintha
édességet ennél, és nem úgy, mintha vizet innál.
„Többet fogok aludni.”
A megfelelő mennyiségű és minőségű alvás nagyon
fontos az egészség szempontjából, és erre könnyű is
odafigyelni, drasztikus változtatásokat nem igényel.
Nézz utána, hogy tudsz javítani az alvásod minőségén,
és kezdd el tervezni, hogyan tudsz többet is aludni, ha
szükséged van rá.
„Olyan mozgásformát keresek, amit élvezek is.”
A legtöbben azért nem szeretnek edzeni, mert még
nem találták meg azt a mozgásformát, amit tényleg
élveznek. Próbálj ki több mindent, figyelj arra, hol
érzed a legjobban magad, és akkor biztosan nem
kötelező feladat, hanem kikapcsolódási lehetőség lesz
a mozgás.
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„Többet fogok főzni.”
Ezzel tudsz figyelni, hogy mi kerül bele az ételbe,
milyen összetevőket és hozzávalókat használsz, így
könnyebb is egészségesen élni, mintha mindig valahol
vásárolnád az ebédet és a vacsorát.
„Több időt töltök a szabadban.”
Ezzel azt is mondod, hogy többet fogsz sétálni, többet
ülsz fel az asztal mellől, több D-vitamint kapsz, több
friss levegőt szívsz magadba, többet mész akár
természet közeli helyre is. Ezek pedig mindig
segíthetnek az egészséged javításában.
„Kevesebbet ülök képernyők előtt.”
Az ember általában nézi a közepes képernyőt, hogy
aztán jutalmul nézhesse a nagy képernyőt, miközben
nyomkodja a kis képernyőt – ha ez rád is igaz, épp itt
az ideje, hogy tudatosan csökkentsd a képernyő előtt
töltött idődet.
„Több zöldséget és gyümölcsöt fogok enni.”
Ha nem elveszel, hanem adsz hozzá az étrendedhez,
egy idő után észrevétlenül fogsz az egészségesebb
ételek felé nyúlni. Ez a hozzáállás segít kikerülni a
mérgező diétákat is.
„Gyakrabban járok orvoshoz.”
Az emberek általában nem veszik olyan komolyan az
éves szűréseket, pedig, ha rendszeresen járnának,
rengeteg egészségügyi problémát küszöbölhetnének
ki. Fogadd meg, hogy a következő évben komolyan
veszed ezeket a szűréseket, és mindegyikre elmész –
ezzel teheted talán a legtöbbet az egészséged
érdekében!

Petőfi utca alsó szakasza, valamint több újtelepi utca
került felújításra, a pályázat elszámolás alatt áll.
Megvalósítás alatt álló, nyertes pályázatok:
Közfoglalkoztatotti program:
A
„Hosszabb
időtartamú
közfoglalkoztatás
támogatása” keretében Keszü 2021. évben is
pályázott és nyert támogatást 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 2021-2022ben valósulnak meg.
Bölcsőde:
2019. évben pályáztunk a Pénzügyminisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító
Hatóság, mint támogató által a Terület- és
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.

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ

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.

Kommunális eszköz beszerzése (Magyar Falu
Program):
Bozótvágó fűnyíró gépre nyertünk pályázatot a
zöldterületek karbantartása céljából (3.517.900 Ft). A
gép
decemberben
meg
is
érkezett
az
önkormányzathoz.

Belterületi utak felújítása:
2020.
évben
sikeresen
pályáztunk
a
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

Járda anyagköltség
Program):
2

támogatás

(Magyar

Falu
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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), a projekt megvalósítása decemberben
befejeződött.

szűrővizsgálatokra nyújtottunk be pályázatot a
Generali a Biztonságért Alapítványhoz. A pályázatot
megnyertük,
a
pontos
információkról
az
igénybevevőket kiértesítjük.
Kulturális
bérfejlesztés
támogatása:
Az Emberi Erőforrások Minisztériumához nyújtottuk
be pályázatunkat a fenti támogatásért, melynek célja
20%-os béremelés megvalósítása a közfeladatot
ellátók számára. A pályázat elbírálása még
folyamatban van.

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)

Képviselői munka

Településfásítás:
A program keretében 30 db facsemetére nyújtottunk
be pályázatot (vegyesen hárs, juhar, kőris, nyír fajták).
A csemeték szállítására 2022. tavaszán fog sor
kerülni.

A Képviselő-testület az utolsó tájékoztatásunk
óta 2021. október 7-én, november 2-án és
december 2. napján ülésezett.
Megszülettek a helyi építési szabályzat (HÉSZ)
felülvizsgálatához kötődő döntések, melyre
tekintettel január elején a Képviselő-testület
elfogadhatja új rendeletét. Az új HÉSZ – a
jogszabályi előírásoknak megfelelően - az
elfogadást követő 30 elteltével léphet majd
hatályba.

Nyári diákmunka:
A pályázat keretében 1 fő kapott lehetőséget arra,
hogy
augusztus hónapban, napi 6
órás
munkaviszonyban diákmunkásként dolgozzon Keszü
Község Önkormányzata alkalmazásában.
Pályázatok az év második felében:
Szociális célú tüzelőanyag:
Az előző évekhez hasonlóan idén is benyújtottuk
pályázatunkat szociális célú tüzelőanyag vásárlásának
támogatására. Idén 69 erdei m3 kemény lombos
fafajú szociális tűzifára nyertünk támogatást.

November 4. napján lépett hatályba az új
közművelődési rendelet, melynek célja, hogy
támogassa a településen közművelődési,
kulturális célú, hasznos szabadidő-eltöltést
szolgáló közösségek létrehozását, így biztosítva a
közösség építését, a hagyományok ápolását, a
kulturális
örökség
megismerését.
Az
Önkormányzat biztosítja a rendszeres és
alkalomszerű
művelődési
és
közösségi
tevékenység végzésének helyszínét a Keszü,
Petőfi u. 35. szám alatti Faluházában.

Kistelepülési
önkormányzati
rendezvények
támogatása:
Önkormányzati rendezvények, közösségi események
támogatására 1.000.000 Ft-ot nyertünk, melyből
augusztusban
megvalósítottuk
színvonalas
falunapunkat.

A Helyi építési szabályzattal való összhang és a
felsőbb
rendű
jogszabályi
változásokra
tekintettel a Képviselő-testület döntött a
településképi
rendelet
módosításairól
is
szeptember és december hónapokban.
Sikeres pályázatnak köszönhetően a szociális
tüzifa támogatás szabályairól is döntés született,
a kérelem benyújtására nyitva álló határidő lejárt
november 30. napján, a fa kiosztása
befejeződött.

Felelős állattartás támogatása (Magyar Falu
Program):
A keszüi lakosság tulajdonában lévő kutyák és
macskák ivartalanítására nyújtottunk be és nyertünk
pályázatot. A támogatás keretében az ivartalanítás
mellett sor kerül a programban részt vevő háziállatok
veszettség elleni oltására, illetve a kutyák
transzponderes megjelölésére (chipelés) is. A
megvalósítás még folyamatban van.
Egészségügyi
Szűrőbuszon

szűrőbusz - közösségi pályázat:
történő
ingyenes
egészségügyi
3
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Év végén módosította az Önkormányzat
költségvetését is a Testület, melyre elsősorban a
sikeres pályázatok miatt került sor.
Határozott a Testület arról is, hogy vételi
ajánlatot tesz az egyébként évek óta
üzemeltetésében lévő Temető önkormányzati
tulajdonba kerülése okán. A tárgyalások
ezügyben megkezdődtek az egyházzal.
Csatlakozott az Önkormányzat a BURSA
felsőoktatási pályázati rendszerhez, melyre
tekintettel a pályázatot benyújtó fiatalokat az
Önkormányzat
15.000,forint/hónap
ösztöndíjban részesíti a 2021/2022 II. félévére és
a 2022/2023 II. félévére vonatkozóan.

2022. január 6. napján a Képviselő-testület a
helyi építési szabályzat és kapcsolódó
döntéseinek elfogadásával nyitotta meg az új
évet. Az új rendelet kihirdetése megtörtént,
hatálybalépésének ideje: 2022. február 7.
A HÉSZ-szel egyidejűleg elfogadta a Testület
Keszü község településszerkezeti tervét és
leírását, a településfejlesztési koncepciót és a
környezeti értékelést is.

Keszü Község Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi építési szabályzatról szóló
1/2022.
(I.7.)
rendeletével
kapcsolatos
valamennyi
információ
és
dokumentum
megtalálható a falu honlapján.
Veszélyhelyzet

December 6-án megérkezett a Mikulás Keszübe,
illetve Karácsony közeledtével a 65 év feletti
nyugdíjasok
számára
ajándékcsomagok
átadásáról is döntött a Képviselő-testület.
A csomagok összeállításában és átvételében a
Nyugdíjas Klub tagjai nyújtottak nagy segítséget
az Önkormányzatnak. Köszönjük!

A kormány a járvány elleni sikeres védekezés
érdekében újabb fél évre, 2022. június 18.
napjáig meghosszabbította a járványügyi
készültséget, amely különösen az egészségügyi
intézmények,
kórházak
összehangolt
védekezésnek irányítását segíti.
A járványügyi készültség meghosszabbítására
szükség van, hiszen a koronavírus-járvány
továbbra is világszerte, Európában és
Magyarországon is zajlik, a fertőzöttek száma
jelenleg is magas és hazánkban is megjelent az
omikron vírusvariáns.
Továbbra is a 484/2020 (XI.10.) Kormányrendelet
határozza
meg
a
kötelező
védelmi
4
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intézkedéseket, a maszkviselés szabályait, a
rendezvényekre vonatkozó szabályokat.

Sportegyesületi vezetőségi ülés
November12-én került sor a Keszüi Sport
Egyesület második
vezetőségi ülésére. A
sportágak vezetői beszámoltak a nyár óta javuló
helyzetről. Értékelték az eredményeket. Az
edzések már szeptemberben megkezdődhettek
mindhárom szakosztálynál.

A legfrissebb információk a koronavirus.gov.hu
oldalon érhetőek el.
Vigyázzunk egymásra!
Minimálbér emelkedés
2022. január 1-jétől 200 ezer forintra emelkedik
minimálbér és 260 ezer forintra emelkedik a
garantált
bérminimum,
az
úgynevezett
"szakmunkás minimálbér" - a kormány kihirdette
az erről szóló rendeletét a 2021. december 15-i
Magyar Közlönyben. A közfoglalkoztatási bér is
emelkedik januártól: a jelenlegi 85 ezer forintról
100 ezer forintra nő.

Mellár Tamás látogatása

Mikulás előadás

Közgazdász, egyetemi tanár, az MTA doktora.
Baranya 01-es számú Országos Egyéni Választó
Kerületének képviselője. Amelyhez Pécs egy
része, Keszü, és Gyód is tartozik, látogatott el
Karácsony előtt településünkre.
Ajándék csomagokat osztott szét a keszüi
rászrultak között. Az útra elkísérte Buday-Sántha
Attila polgármester is, aki nagyon jól ismeri a
településen élők anyagi helyzetét. Mindehol
szívesen fogadták a meglepetés ajándék
csomagot,jól jött karácsony előtt.

„A Mikulás kiveti hálóját” cimű interaktív gyerek
előadásra került sor a Faluházban december 5.én. Az előadás nagy sikert aratot a gyerekek és
felnőttek körében egyaránt. A meglepett
kisgyerekek verset mondtak és énekeltek is. A
hangulat jó volt, nevetés bekiablások tarkították
az előadást, aktív volt a részvétel. A részvevők
egy felejhetetlen élő műsort kaptak, és
élményekel telve távozhattak, volt mit mesélni az
óvódában, iskolában.

5

XVIII. ÉVFOLYAM 1 SZÁM 2022 Január

A KÖZSÉG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei
Ebben az évben sikerült megvalósítani az évek
óta tervezett Adventi Vásárt. Az Önkormányzati
Hivatalnál felállított Betlehemnél tervezték a
programot, a rossz időjárás miatt a Faluházban
tartották meg az eseményt.

és az Exotic együttes koncertjének is.

Schulteisz Edéné a Német Nemzetiségi Ök.
elnöke szinvonalas vásárt szervezett. Főként a
karácsonyi édességek fogytak, azonban a
kézműves termékek iránt nagy volt a kereslet. Az
árusokat és a vevőket forralt borral és teával
várták.

Nyugdíjas programok
Nyugdíjas Klubunk élete a kényszerszünet után
igen mozgalmas volt. Örömmel találkoztak újra
és tartottuk meg az elmaradt névnapokat,
születésnapokat. Nem csak ünnepeltek, hanem
dolgoztak is. Az idei Mikulás ajándékokat a
gyerekeknek, és 200 db feletti szociális
csomagokat a 65 év feletti nyugdíjas korú keszüi
lakosoknak klub tagjai csomagolták mint tavaly
is. Voltak olyan 65 év felettiek, akik nem vették
át a csomagot, hanem felajánlották a
rászorulóknak.

A Polgármesteri hivatalnál felállított Betlehem
Keszü
Község
Német
Nemzetiségi
Önkormányzatának köszönhető.
Az Őszi Hacacáré program-sorozat keszüi
állomásán két sztárfellépő látogatott el a
településre. Nagy sikere volt Dér Heni
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Polgárőrök
2021-ben folytatta a helyi Polgárőr Egyesület.
Rendszeresen
járőröztek
a
Faluban,
rendezvények idején biztosították a rendet.

Jobb megközelítés - új járda

Rendszeresen részt vesznek a Falunapokon és
tájékoztató anyagokkal látják el a lakosságot, és
szinte láthatatlanul vesznek részt a falu életében,
mindezt fizettség nélkül,önkéntesen. Ha kedvet
éreznél a polgárőr munka iránt, jelentkezz a
Faluházban.

Asztalitenisz
Most már kényelmesen, akár babakocsival is
könnyen elérhető a Malomvölgyi-tó.

Nem volt egyszerü év az asztaliteniszezök
számára sem. Az év utolsó fordulójában a
Hosszúhetény csapatát fogadták, és a Mikulás
nap közelsége miatt stilusosan.

Hivatali elérhetőségek
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.
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

A hagyományos évzáró sem maradt el. Még a
sérültek is eljöttek megnézi a mérközéseket. A
versenyt Pető Gábor nyerte Fülöp Elemér és Kiss
Zsolt elött. Az egésznapos rendezvény sikeresen
zárult. Változott a csapaton belüli rangsor is. A
bajnokság jauárban folytatódik.

Ügyfélfogadás: Keszüben: hétfő és szerda 8.00 -15.00
óráig Gyódon: csütörtökön 9.00 -11.00 óráig Fő u. 62.
Kökényben: csütörtökön 13.00 - 16.00 Petőfi u. 2..
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Igazgatási ügyintézők: Petrinovics-Mohar Petra
Tel.: 72/561-020, 1. mellék e-mail: hivatal@keszu.hu

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

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

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
e-mail: kisterseg@ecsgyk.hu

Anyakönyvvezetők:
Szántó Zsófia Tel.:72/561-020, 6. mellék
e-mail: igazgatas@keszu.hu
és Petrinovics-Mohar Petra Tel.: 72/561-020, 1. mellék
e-mail: hivatal@keszu.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

Adóügyi ügyintézők:
Neményiné Dékmár Beáta Tel.:72/561-020, 2. mellék
adougy@keszu.hu

tér 18 Tel.: 72/549-992
Szántó Zsófia Tel.:72/561-020, 6. mellék
e-mail: igazgatas@keszu.hu
Gazdasági vezető:
Magyar Ildikó Tel.:30/010-47-66
e-mail: gazdugy@keszu.hu

Rendelési idő: H-Sz-P: 12-16, K: 7.30-9.30, Cs: 7.30-11.30
Tanácsadás: K: 10-12 óráig
Gyermekorvosi ügyelet: Gyermekklinika Pécs, József Attila
u. 7. Tel: 535-999
Háziorvosi rendelés: Dr. Gerner Eleonóra

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

7632 Pécs, Krisztina tér 18.
Tel: 72/413-773
Rendelési idő: H-Sz 12-16 óráig, K-Cs-P 8-12 óráig

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

A veszélyhelyzet időtartama alatt Keszüben előzetes
bejelentkezés alapján rendel.
Körzeti fogászat: Dr. Ceglédi Ágnes

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

7621 Pécs, Király utca 66.
Tel: 72/ 787-534
Gyepmester: 20/287-50-77

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

ÁLHUBÁL – állati tetemek elszállítása: 80/204-963
Misina Állatvédő Egyesület 72/337-035
E.ON Közvilágítás ingyenes hibabejelentő: 80/20-50-20

Egyéb közérdekű elérhetőségek

E.ON Gáz hibabejelentő: 80/42-42-42
Tettye Forrásház Zrt. műszaki hibabejelentés: 72/421-799

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

72/421-700
Szennyvíz átemelők javítása: Tettye Forrásház Zrt
80/811-111

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

Vidanet Kft. hibabejelentés: 1203

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