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Nagypéntek és húsvét - Az egyik 

legfontosabb mozgó ünnep.  
 

A nagyhét a nagyböjt utolsó hete. A húsvétra 

készülés legintenzívebb időszaka. Nagycsütörtök 

a gyász napja. A húsvét előtti csütörtökön még a 

harangok is elnémulnak, szombat estig nincs 

harangozás. Nagypéntek A húsvét előtti péntek 

és a farsangi időszak vége utáni 45. nap. Ezen a 

napon emlékeznek meg Jézus Krisztus 

kereszthaláláról.  A keresztény felekezetek 

szerint a húsvét előtti péntek. Nagypénteken a 

legszigorúbb a böjt, tilos húst enni. Ezen a napon 

emlékeznek meg Jézus Krisztus kínszenvedéséről, 

kereszt- haláláról és temetéséről. 

 
A katolikus egyház szigorú böjt megtartását kéri 

a hívektől. A 18 és 60 év közöttiek háromszor 

étkezhetnek, és egyszer lakhatnak jól, valamint 

14 éves kortól a húsételek fogyasztásától is 
tartózkodniuk kell. A hívek ezzel az 

önmegtagadással fejezik ki szeretetüket Jézus 

iránt. 

Ezen a napon az oltár üres: nincsen rajta sem 

kereszt, sem terítő, sem gyertya. 

A keresztút segít megérteni a történelem 

drámáját, de a hívőket biztosítja arról, hogy az 

utolsó nap nem a nagypéntek, hanem húsvét. A 

húsvét pedig a jó győzelme a rossz felett, a 

szeretet győzelme a gyűlölet felett, mert ez a 

végső, a végtelen jóságnak, Istennek a győzelme. 

 

 
 

Nagyszombat a húsvéti örömünnep kezdete. 

Húsvétvasárnap Krisztus feltámadásának 

ünnepe. Véget ér a böjt. 

Vasárnap reggel kerülhetnek az asztalra a húsvéti 

sonka, a kalács és a tojás. 

 

 
 

Húsvéthétfő a locsolkodás napja, az egészséget 

és a termékenységet jelképezi. Régen gyakran a 

kúthoz, vályúhoz vitték a lányokat, és egész 

vödör vízzel öntötték le őket. A két világháború 

között vált szokássá, az ún. „szagos” vízzel, 

rózsavízzel való locsolkodás. 
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Tájékoztató a képviselőtestületi 
ülésekről 

 
 
Az idei évi képviselő-testületi üléseinek 
legfontosabb döntése Keszü Község 
Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének 
megtervezése, majd elfogadása volt.  
A képviselőtestület 2/2020. (III.13.) számú 
rendeletével fogadta el az Önkormányzat és a 
Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetését az alábbi főösszegekkel: 
„A Képviselő-testület Önkormányzat 2020. évi 
költségvetése bevételi főösszegét a 2019. évi 
záró pénzmaradvánnyal együtt: 157 180 000,- Ft-
ban állapítja meg.”    „Az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetése kiadási főösszegét: 157 180 000,- 
Ft-ban állapítja meg.” 
Keszü Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2020. február 6. napján döntött 
továbbá a településhez kötődő szervezetek 
támogatásáról is az alábbiak szerint:  
a Katolikus Egyház Község 100.000,- Ft  
a Keszüi Nyugdíjas klub 150.000,- Ft 
Keszüi Polgárőr Egyesület 100.000,- Ft 
Keszüért Sportegyesület 200.000,- Ft önkor- 
mányzati  és 300.000,- Ft Szlama János 
felajánlása.  
Senior Örömtánc Egyesület kérelmére 100.000,- 
Ft  és a Rákóczi Szövetség 5 x 10.000,- Ft  
Keszü Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
januárban döntött az újabb családi bölcsődével 
kapcsolatos haszonkölcsön és feladat-ellátási 
megállapodás megkötéséről is.  A Pécsi Többcélú 
Agglomerációs Társulással kötött szerződés 
alapján megkezdte működését az újabb családi 
bölcsőde. Az 5 fő gondozására engedélyezett Kis 
Vakond Családi Bölcsőde a már működő Bölcs 
Csibe Családi Bölcsődével egy épületben nyújtja 
szolgáltatásait. 
 
Tavalyi évben a Magyar Falu Program keretében 
7.700.000,- Forintot nyert az Önkormányzat a 
Hivatal épületének felújítására, helyreállítási 
munkákra. A Képviselő-testület döntött arról, 
hogy a nyílászárók cseréjéhez szükséges 
többletkiadások (721.117,- forint) finanszírozását 

az Önkormányzat vállalta. A munkálatok 
megkezdésére idén tavasszal sor kerül. 
 
Tájékoztatás az Önkormányzat jelenlegi 
működéséről: 
A Kormány az  élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a  
magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdet ki 2020. 
március 11. napján. A 73/2020. (III. 31.) 
Kormányrendeletével a 2020. március 11-én 
kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő 
rendkívüli intézkedések hatályának 
meghosszabbításáról döntött. 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a 
polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében 
nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, 
szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti. 
 
Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem 
a bizottságok ülésének a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény (2011. évi 
CLXXXIX. törvény – Mötv.) szerinti összehívására 
nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi 
hatáskörét a polgármester gyakorolja, a 
képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs 
döntési jogköre. Arra természetesen mód van, 
főleg a kialakult járványügyi helyzetben, hogy a 
polgármester e-mailben vagy más módon a 
döntést megelőzően kikérje a képviselő-testület 
tagjainak véleményét, a döntés felelőssége 
azonban a polgármesteré.  
 
A bizottságok tekintetében jelezni kell, hogy azok 
alapvetően a képviselő-testület által átruházott 
hatáskört gyakorolnak, így ezekben a 
kérdésekben is a polgármester dönt, szükséges 
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lehet külön polgármesteri döntés arról, hogy a 
képviselő-testület által átruházott hatásköröket a 
polgármester látja el a veszélyhelyzetben.  Utalni 
kell arra is, hogy az önkormányzati társulások is a 
képviselő-testületek által átruházott hatáskörben 
járnak el. Itt figyelemmel kell arra lenni, hogy 
egyes társulásokat nagy számú önkormányzatok 
képviselő-testületei hozták létre, így analógiát 
alkalmazva a társulási tanács hatáskörébe 
tartozó döntéseket a társulási tanács elnöke 
hozhatja meg. A társulási tanács elnöke a 
fentebb jelzett módon a társulási tanács tagjaival 
egyeztethet a döntésének meghozatala előtt.  
Tekintettel arra, hogy az Mötv. 41.§ (4) 
bekezdése alapján a bizottságok és társulás 
mellett a részönkormányzat, valamint a jegyző is 
a képviselő-testület által átruházott hatáskört 
gyakorol, így ezekben a kérdésekben is a 
polgármester dönt. 
 
A Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal a korábbi 
tájékoztatásnak – jegyzői intézkedésnek - 
megfelelően ügyfélfogadást továbbra sem tart. 
Kérjük, hogy halaszthatatlan ügyekben személyes 
érintkezést nem igénylő formában vegyék fel a 
kapcsolatot ügyintézőinkkel. 
A közösségi terek (Faluház, játszótér..) a 2020. 
március 16. napján kelt polgármesteri döntésnek 
megfelelően a továbbiakban sem látogathatók. A 
családi bölcsődékben elrendelt rendkívüli szünet 
továbbra is fennáll. 
  
Kérem, tartsuk be a járvány lelassítását 
eredményező előírásokat, a kijárási korlátozás 
rendelkezéseit! Kizárólag a legfontosabb, 
halasztást nem tűrő ügyekben hagyjuk el 
otthonainkat! 
Vigyázzunk egymásra! 
 
 

Pályázati projektek 

 

A pályázati megvalósítások folyamatosak Keszü 
községben: elkészült az Újtelepen a járdaszakasz, 
a Faluház mögött a kemencés udvar, a Gárdony 
dűlő aszfaltozása jelenleg folyik, a pályázathoz 
kapcsolódó fatelepítés megtörtént. Magyar Falu 

program keretében belterületi közterület 
karbantartás, eszközbeszerzés megtörtént. 
Beszerzésre került a korábbi pályázaton nyert 
traktorhoz homlokrakodó és pótkocsi, fűkaszák, 
kompresszor, hegesztőgép, sarokcsiszoló, 
permetezőgép is. A közfoglalkoztatottak 2020. 
március 1. napjától ismét pályázati program 
keretében kerültek alkalmazásra. 
 

Járda építése az Újtelepen 

 

 
 
A Magyar Állam 2019. évben hirdette meg 
először a Magyar Falu Programot. A Program 
keretében lehetőség nyílt járda építésének 
anyagtámogatására pályázni a „Kistelepülések 
járda építésének, felújításának 
anyagtámogatása” című alprogram pályázati 
kiírása szerint. Mivel egyre több gyermek születik 
a községben, valamint a lakossági igényeket és a 
biztonságos járdán való közlekedést szem előtt 
tartva, a projekt helyszínének az Újtelep lett 
kiválasztva. Keszü Község Önkormányzata sikeres 
pályázati anyagot nyújtott be, így az Újtelepen 
megépülhetett 4.974.234 Ft támogatási 
összegből az új járdaszakasz. A járdák zúzottkő 
ágyazatra épültek, 10x20x6 cm-es szürke 
térkőből, kétoldali szegéllyel. A kivitelezés múlt 
hónapban lezárult, a pályázati elszámolás 
folyamatban van. Reméljük ezzel is 
hozzájárulhattunk a lakossági igények szélesebb 
körű kielégítéséhez, használják egészséggel az új 
biztonságos járdákat! 
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Tájékoztatás a „Kemencés udvar kialakítása” 
című projektről 

  
  

 
 
Keszü Község Önkormányzata a Mecsekvidék 
Helyi Közösség Egyesület - Turisztikai termékek 
és attrakciók fejlesztése című felhívásra 
benyújtott, „Kemencés udvar kialakítása” című 
pályázatával 2.999.994,- forint támogatást nyert 
a tavalyi évben.  A támogatás mértéke: 75%. 
Keszü Község Önkormányzata a Faluház (Keszü, 
Petőfi u. 35.) épületének hátsó kertjében külső 
turisztikai célú teret kívánt létrehozni. A 
tervezett létesítmény térburkolattal ellátott 
részben fedett tér, melynek fedett részén 
kemence épül.  
A létesítmény kapcsolódik a faluházhoz és a 
jelenlegi is több kulturális és sportrendezvénynek 
helyszínt biztosító sportpályához. A fedett tér 
szerkezete fából készült. Az építmény bruttó 
alapterülete: 39,40 m2. Az építmény magassága 
2,75 m. Az egyenetlen terepfelszín miatt a 
területen előzetes tereprendezés (bevágás-
töltés) történt, majd az térburkolattal került 
lefedésre.  
 
Bízunk benne, hogy a rendkívüli helyzet 
megszűnését követően a településen élők és a 
településre látogatók is tudják majd a kemencés 
udvart, mely kisebb család, baráti összejövetelek 
megtartására kiválóan alkalmas. Célunk, hogy a 
fejlesztés a pályázati felhívás céljaival 
összhangban bekapcsolja a települést a turizmus 
folyamatába és bevonja a helyben lakókat. 
 

 

I.világháborús emlékmű felújítása 
projekt 

 

 
 
A Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (mint 
Támogatásközvetítő a Kormány 1472/2012. 
Kormányhatározata alapján) XX. Század Intézete 
az első világháború centenáriumi 
rendezvénysorozata keretében az Első 
Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság 
megbízásából pályázatot hirdetett az első 
világháborút és a kapcsolódó történelmi 
eseményeket felidéző, a hősöknek és 
áldozatoknak emléket állító kulturális és 
tudományos programok, művészeti 
tevékenységek támogatására.  A pályázati 
program célja, hogy az első világháborút és a 
kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a 
hősöknek és áldozatoknak emléket állító 
kulturális és tudományos programokat, 
művészeti tevékenységeket támogasson, így az 
első világháborúval kapcsolatos társadalmi 
emlékezet ébren tartásával hozzájáruljon a közös 
értékeken, történelmen és kultúrán alapuló 
európai identitás erősítéséhez. 
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Keszü Község Önkormányzata a 2019. évben 
sikeres pályázatot nyújtott be az I. világháborús 
emlékműve és környezetének felújítására.  
 
A Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század 
Intézete az első világháború centenáriumi 
rendezvénysorozata keretében az Első 
Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság 
megbízásából hirdetett pályázaton 2.500.000 ft 
támogatási összegből az I. világháborús emlékmű 
a régi valójában állít méltó emléket a hősöknek.  
 
Visszakerült a turul szobor, az emlékművet 
megtisztították és felújították, valamint a 
környezete is megszépült. A park tereprendezése 
megtörtént, az emlékmű körüli térburkolat 
cserélve lett, és új növények kerültek telepítésre. 
A kivitelezést Vanyúr István szigetvári 
szobrászművész végezte, melyet határidőre, 
2020. március 31-ére be is fejezett. A 
veszélyhelyzetre való tekintettel sajnos az 
emlékmű felavatása egy későbbi időpontba kerül 
megrendezésre. 
 
A programot az Első Világháborús Centenáriumi 
Emlékbizottság támogatja 
 

 
 

 

 

Tudnivalók a koronavírusról és az eljárásrendről  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
kiadott Magyar Koronavírus Kézikönyv alapján 
1.  A KÓROKOZÓ JELLEMZŐI 
A koronavírusok lipid burokkal rendelkező, 
egyszálú RNS vírusok. Jelenleg hét koronavírusról 
ismert, hogy képes humán fertőzéseket és 
megbetegedések is előidézni. A koronavírus 
fertőzések okozta megbetegedések változó 
súlyosságúak lehetnek: a hétköznapi náthától a 
súlyosabb légúti megbetegedésekig. Négy humán 
koronavírus általában enyhe- mérsékelten súlyos 
felső légúti tüneteket okoz, míg a Közel-Keleti 
légúti koronavírus (MERS-CoV) és a súlyos akut 
légúti tünetegyüttest okozó koronavírus (SARS-
CoV) súlyos, akár életveszélyes légúti 
megbetegedésekhez is vezethet. Az új 
koronavírus elnevezése „súlyos akut légúti 
tünetegyüttest okozó koronavírus 2” (SARSCoV-
2), az általa okozott megbetegedés pedig a 
„koronavírus-betegség 2019” (Coronavirus 
Disease 2019), melynek rövidített elnevezése a 
COVID-19.  
Terjedés módja: az emberről-emberre történő 
terjedés jellemzően cseppfertőzéssel és a 
fertőzött váladékokkal történő direkt vagy 
indirekt kontaktussal történik. Lappangási idő: a 
jelenlegi adatok szerint általában 5-6 nap (2-14 
nap).  
Fertőzőképesség tartama: az eddigi adatok 
alapján a fertőzőképesség a tünetek meglétekor 
a legnagyobb, de jelenlegi ismereteink szerint 
fertőzőképesség előfordulhat a megbetegedés 
kezdete előtt is. A fertőzőképesség valószínűleg a 
tünetek súlyosságával arányos. Jelenlegi 
ismeretink szerint az új koronavírussal történő 
fertőződés esetén a légúti mintákból a tünetek 
megjelenését megelőző 1-2 napban már 
kimutatható a vírus. Közepes súlyosságú 
megbetegedés esetében 7-12 napig, súlyos 
megbetegedés esetén akár 2 hétig is kimutatható 
a vírus a légúti mintákban, a fertőzőképesség 
feltehetően ugyanebben az időszakban áll fenn. 
Kínai adatok alapján a tünetek kialakulását 
követően az ötödik naptól 4-5 héten keresztül 
kimutatható a székletből a vírus RNS-e; 
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ugyanakkor további mintákban is igazolták a 
jelenlétét (nyál, teljes vér, szérum, vizelet). 
Ennek a pontos klinikai relevanciája még nem 
ismert, mivel a vírus RNS kimutatása nem jelent 
automatikusan fertőzőképességet. Az új 
koronavírussal történő fertőződés esetén a 
legtöbb emberben kialakul a megbetegedés. 
Ritkák az olyan esetek, ahol tünetmentesen zajlik 
le a fertőzés (becsülten 1-3%) és az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) nem tartja ezeket az 
eseteket a járvány lényeges mozgatórugójának.  
Fontosabb tünetek és kockázati csoportok: A 
WHO adatai szerint a megbetegedés jellemzően 
lázzal (a betegek 88%-ánál), száraz köhögéssel 
(68%), fáradékonysággal (38%) jár. Előfordul 
produktív köhögés (33%), nehézlégzés (19%), 
torokfájás (14%), fejfájás (14%), izom- vagy 
ízületi fájdalom (15%), hidegrázás (11%). Ritkább 
tünet a hányás (5%), hasmenés (4%). A betegség 
leggyakrabban (kb. 80%-ban) enyhe vagy 
közepesen súlyos formában zajlik, ekkor a klinikai 
kép az enyhe légúti fertőzéstől a nem súlyos 
tüdőgyulladásig terjedhet. A megbetegedések 
14%-a súlyos lefolyású. A betegek 6%-ánál 
alakulhat ki kritikus állapot, amikor légzési 
elégtelenség, szeptikus sokk, többszervi 
elégtelenség jelentkezik. A letalitás 2-3% között 
változik, amelyet jelentősen befolyásol a vírus 
terjedésének intenzitása, illetve az érintett 
terület jellemzői (pl. demográfiai mutatók, 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés), 
általában legmagasabb az idősek körében.  
Kockázati csoportok: A betegség súlyos formája 
leginkább a 60 évnél idősebbeket és a krónikus 
alapbetegségben (pl. magas vérnyomás, 
cukorbetegség, szív- és érrendszeri, krónikus 
légúti megbetegedés, malignus megbetegedés) 
szenvedőket érinti.  
1.2. ELSŐDLEGES MEGELŐZÉS LEHETŐSÉGEI  
A várandós nők új koronavírus okozta 
megbetegedésével kapcsolatban adatok 
korlátozottan állnak rendelkezésre; jelenlegi 
tudásunk szerint hasonló klinikai megjelenéssel 
zajlik, mint a felnőtt populációban. Szintén 
korlátozottan állnak rendelkezésre adatok a 
gyermekek érintettségéről, feltehetően ők 
éppúgy megfertőződhetnek, mint a felnőttek, 
azonban náluk a betegség jellemzően 

tünetmentes vagy enyhe formában zajlik, igen 
ritka a szövődmény kialakulása. A szervezet 
ellenálló képességét, az immunrendszert 
különböző vitaminok szedésével erősíteni lehet. 
Vírusellenes vitamin nincsen, de a szervezet 
védekezésében meghatározó sejtjeink működése 
külső támadás esetén fokozottan igényelhet 
külső erőforrásokat. A C és D vitamin esetében 
nem a speciális hatásaik, hanem az általános 
kondicionáló szerepük fontos. További szempont, 
hogy a fokozott sejtanyagcsere olyan saját 
anyagok termelését is megemeli, amelyek 
nagyobb mennyiségben képződve károsítóvá 
válhatnak és a C-vitamin, illetve a szelén és a cink 
többek között ezek ellen is véd. Ezért fontos a 
megfelelő mennyiségű vitamin és nyomelem 
bevitele, amelyet a kora tavaszi hónapokban a 
természetes forrásokon kívül 
vitaminkészítmények szedésével lehet elérni. A 
fizikai erőnlét és a szellemi aktivitás fenntartása 
legalább ilyen fontos. A bezártság hajlamosít az 
inaktivitásra és régi orvosi tapasztalat, hogy a 
fizikai inaktivitás, különösen, ha az esetleg 
hetekre, hónapokra terjed ki, komolyan 
legyengíti a szervezetet, mely hajlamosíthat 
fertőzésekre is. A megfelelő táplálkozás is a 
védekezéshez szükséges külső erőforrást 
biztosítja. Veszélyes, ha a mozgásszegény 
életmód kalória gazdag táplálkozással párosul. 
Fontos a megszokott és előírt gyógyszerelés 
fenntartása. Jól ismert, hogy a koronavírus 
különösen a krónikus alapbetegségekben 
szenvedőkre veszélyes. Ezek közül ki kell emelni a 
cukorbetegséget és a szív- és érrendszeri, 
valamint légzőszervi megbetegedéseket, melyek 
elégtelen kontrollja fokozhatja egy esetleges 
fertőzés súlyosságát. Addig is, amíg nincs 
megfelelő specifikus válaszunk a kórokozóra, az 
általános védekezést a megváltozott 
körülmények közepette is biztosítsuk.  
1.3. BETEGÚT  
A páciens otthonában légúti panasz, láz 
jelentkezik:  
1. Felhívja a háziorvosát és/vagy jelentkezik a 
légúti betegek ellátására kijelölt alapellátási 
szolgáltatónál telefonon. 
2. A háziorvos/ügyeleti orvos kikérdezi a beteget 
az esetdefiníció alapján.  
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3. Az orvos két döntést hoz:  I. COVID-19 gyanú 
fennáll-e?  
II. szükséges-e hospitalizáció?   
Ennek alapján:  
A) fennáll a COVID-19 gyanú és nem szükséges 
hospitalizáció → otthonában marad a beteg, 
otthoni mintavétel. (HÁZIORVOSI TEENDŐ: 1. 
OMSZ értesítése otthoni mintavételre 2. Járási 
népegészségügyi osztály/megyei ügyelet 
értesítése (aki pozitivitás esetén rendelkezik)) 
B) Fennáll a COVID-19 gyanú és hospitalizáció 
szükséges → OMSZ szállítás a kijelölt kórházba 
(HÁZIORVOSI TEENDŐ:  
1. OMSZ értesítése COVID-19 szállításra  
2. Járási népegészségügyi osztály/megyei ügyelet 
értesítése)) 
 C) Nem áll fenn a COVID-19 gyanú és nem 
szükséges hospitalizáció → döntés az orvosi 
vizsgálat szükségességéről  
D) Nem áll fenn a COVID-19 gyanú és 
hospitalizáció szükséges → nem COVID-19 
kijelölt kórházba szállítás (TEENDŐ:  
 
1. OMSZ értesítése szállításra Ha a COVID-19 
gyanús beteg otthonában marad: Otthoni 
mintavétel. Monitorozás, telefonos orvosi 
felügyelet. Állapotrosszabbodás esetén ismételt 
kikérdezés, döntés a hospitalizációról. 
Amennyiben szükséges, az előbbi eljárás szerint 
OMSZ szállítja.) 
Hivatalos oldalak a járvánnyal kapcsolatos 
intézkedésekről és felhívásokról: 
koronavirus.gov.hu és nnk.gov.hu. Kérjük, ezen 
tájékozódjanak! 
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Óvodai, iskolai beíratkozás 

 

A 2020/2021. NEVELÉSI, ILLETVE TANÉVRE 
TÖRTÉNŐ ÓVODAI, VALAMINT ÁLTALÁNOS 
ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL SZÓLÓ 7/2020 (III. 25.) 
EMMI HATÁROZAT 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 51. § (4) bekezdés a) pontjában 
meghatározott hatáskörömben eljárva – 
figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre – a következő 
határozatot hozom:  
1. A veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021. 
nevelési évre történő óvodai beiratkozások során 
a következőképpen kell eljárni:  
a) Ha a szülő, törvényes képviselő (a 
továbbiakban együtt: szülő) nem a kötelező 
felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét 
beíratni, akkor erre irányuló szándékának 
bejelentését – a kötelező felvételt biztosító 
óvoda nevének és címének megjelölésével, 
elektronikus úton, telefonon vagy különösen 
indokolt esetben személyesen – az általa 
választott óvoda vezetője 2020. április 17-ig 
fogadja.  
b) A körzettel nem rendelkező óvoda az oda 
jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 2 
– április 20. között tartja. Az óvoda az a) 
alpontban foglalt szándéknyilatkozatok alapján 
folyamatosan – a veszélyhelyzet által 
megkövetelt egészségügyi szempontokra 
figyelemmel – elkészíti a beiratkozások 
időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a 
szülőt haladéktalanul tájékoztatja.  
c) A körzettel nem rendelkező óvoda a gyermek 
felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig dönt, és 
erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, 
az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító 
óvoda vezetőjét, továbbá a gyermek felvételét 
bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.  
 
d) A kötelező felvételt biztosító óvoda – szükség 
szerint a település többi kötelező felvételt 
biztosító óvodájával, valamint a fenntartójával 
egyeztetett módon – 2020. április 21-ig 
hivatalból felveszi azon érintett gyermeket, aki 

vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy 
más óvoda felvette.  
e) A kötelező felvételt biztosító óvoda a d) 
alpontban foglalt felvételi döntésről értesíti a 
szülőt, a gyermek felvételét pedig bejelenti a 
köznevelés információs rendszerébe. A 
beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására 
ebben az esetben a gyermek első óvodai nevelési 
napján kerül sor.  
f) Ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a 
felvételi kötelezettsége teljesítése után további 
felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, az a) alpont 
szerint hozzá eljuttatott szándéknyilatkozatok 
alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által 
megkövetelt egészségügyi szempontokra 
figyelemmel – beiratkozási beosztást készít, 
ennek alapján a szülőt a beiratkozás részére 
rendelkezésére álló időpontjairól haladéktalanul 
tájékoztatja. Kötelező felvételt biztosító óvoda a 
körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére 
vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről 
írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az 
érintett gyermek kötelező felvételét biztosító 
óvoda vezetőjét, továbbá a gyermek felvételét 
bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.  
 
2. A veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021. 
tanítási évre történő általános iskolai 
beiratkozások során a következőképpen kell 
eljárni:  
a) Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító 
általános iskolába szeretné gyermekét beíratni, 
akkor erre irányuló szándékának bejelentését – a 
kötelező felvételt biztosító általános iskola 
nevének és címének megjelölésével, elektronikus 
úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben 
személyesen – az általa választott általános iskola 
vezetője 2020. április 24-ig fogadja. Ezt a KRÉTÁ-
val rendelkező intézmények a KRETA segítségével 
bonyolítják le.  
 
b) A körzettel nem rendelkező általános iskola az 
oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020. 
április 6 – április 24. között tartja. Az általános 
iskola az a) alpontban foglalt 
szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a 
veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi 
szempontokra figyelemmel – elkészíti a 
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beiratozások időpontjára vonatkohó beosztást, 
amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. Ezt 
a KRÉTÁ-val rendelkező intézmények a KRÉTA 
segítségével bonyolítják le.  
c) A körzettel nem rendelkező általános iskola a 
gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 27-
ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket 
nevelő szülőt, az érintett gyermek kötelező 
felvételét biztosító általános iskola vezetőjét, 
továbbá a tanuló felvételét bejelenti a 
köznevelés információs rendszerébe. 
d) A kötelező felvételt biztosító általános iskola 
2020. április 28-ig hivatalból felveszi a körzetébe 
tartozó azon gyermeket, aki vonatkozásában 
nem érkezett jelzés arról, hogy más általános 
iskola felvette, és erről írásban értesíti a 
gyermeket nevelő szülőt. A beiratkozáshoz 
szükséges iratok bemutatására a 2020/2021. 
tanítási év első napján kerül sor.  
e) Ha a kötelező felvételt biztosító általános 
iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után 
további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, az 
a) alpont szerint hozzá eljuttatott 
szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a 
veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi 
szempontokra figyelemmel – elkészíti a 
beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, 
amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. A 
kötelező felvételt biztosító általános iskola a 
körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére 
vonatkozóan 2020. május 21-ig dönt, és erről 
írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az 
érintett gyermek kötelező felvételét biztosító 
általános iskola vezetőjét, továbbá a tanuló 
felvételét bejelenti a köznevelés információs 
rendszerébe.  
3. A kijelölt óvoda, a kijelölt iskola a sajátos 
nevelési igényű gyermeket 2020. április 28-ig 
hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a 
gyermeket nevelő szülőt.  
4. A gyermek általános iskolai felvételéről szóló 
értesítésben az állami iskola felkéri a szülőt, hogy 
legkésőbb két héten belül nyilatkozzon arról, 
hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy 
etika óra, továbbá hit- és erkölcstan tantárgy 
választása esetén melyik egyház hit- és 
erkölcstan oktatásának megszervezését kéri.  

5. Elrendelem e határozat azonnali 
végrehajtását.  

Prof. Dr. Kásler Miklós  
emberi erőforrások minisztere 

 

 Bálanyúl és tojásfa 
 
Ebben évben is bálanyuszi fogadta a faluba 
érkezőket.  Tájékoztató  tábla  és az elkerítő 
szalag hívta fel a figgyelmet, hogy ne mássz  fel 
rá, mert veszélyes   
 

 
 

Schulteisz Edéné jóvoltából egy tojásfa is került a 
falutábla mellé, emelve húsvét hangulatát. 
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 ZÁRTKERTI PROGRAM (ZP-1-2019) 2019/5407 
számú projektje  

 
Az Agrárminisztérium 2019. évi pályázati 
felhívására Keszü Község Önkormányzata a 
zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági 
hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét 
biztosító fejlesztések támogatására pályázatot 
nyújtott be. 
 

 
 
ZP-1-2019,  2019/5407 számú projekt lakossági fóruma 

 
Két pályázati alcélt jelöltünk meg:  
A) A külterületen elhelyezkedő zártkertek, 
kiskertek megközelítését szolgáló, külterületi 
kapcsolódó utak, valamint az útszakaszhoz 
tartozó, csapadékvíz elvezetését biztosító nyílt 
árok karbantartása.  
 
A felújítandó 1209 hrsz-ú út, a település déli 
részén található, a Keszüi bekötő út folytatása. 
Az út a külterületi gazdasági övezet, a szőlőhegy 
felé halad. Az út egy meglévő szilárd burkolatú 
zártkerti úton keresztül csatlakozik a belterületi 
úthálózathoz, mely jó állapotú és aszfalt 
burkolatú. 
 
A tervezett beavatkozás a meglévő út jókarba 
helyezése. Ennek érdekében az alábbi munkákat 
terveztük. 
- A meglévő felület érdesítése kiegyenlítése, 
szükséges a helyi hibákat kitakarítva, feltölteni jól 
tömöríthető zúzottkővel, betonőrleménnyel vagy 
mart aszfalttal. 

- A kiegyenlítés után a teljes felületre egységesen 
egy réteg útalap minőségű zúzottkövet kell 
teríteni, finiserrel beépítve. 
- A felület felső részét ki kell ékelni zúzottkővel és 
egyenletesen betömöríteni. Kopóréteg 5 cm 
vastag AC-11 aszfalt. 
- Az út kétoldalára nemesített padkát kell építeni 
mely jól tömöríthető, helyi bánya anyagból kell 
elvégezni. 
 
B) A zártkertben területrendezés, gyümölcsfa 
telepítése. A másik célkitűzésünk terület- 
rendezés, gyümölcsfa telepítése. A 
területrendezés az út mellett levő, 907 hrsz-ú 
területen bozót- és cserjeirtás, gyepnyesés, 
füvesítés. A gyümölcsös telepítése is itt történik, 
tájfajta szilva és diófák telepítésével, a 
konténeres csemeték karózott, gégecsővel 
ellátott, műtrágyázott gödrökbe kerülnek. 
A fajtakiválasztásban, ültetésben közösségi, 
önkéntes munkavégzés is történik, helyi 
szőlősgazdák közül számosan bevonásra 
kerültek, akik megfelelően tapasztaltak, 
munkájukat jelentős részben a zártkerti területen 
végzik. 
 
 

 
 
Szakmai együttműködő partnerünk a Tamási 
Faiskola, díszfa, díszcserje, fenyő nevelése 
mellett tájfajtákkal is foglalkoznak és 
nagykereskedelmi, kiskereskedelmi forgalmazá- 
sával foglalkoznak. Vállalják kertek felújítását, 
építését is. Tanácsadással, tippekkel, ötletekkel 
segítenek a fajtaválasztásban, az ültetésnél, 
gondozáskor. 
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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. Az élet 

azonban közbeszólt a májusi  senior  örömtánc 

találkozó Pécsváradon egy későbbi időpontban 

lesz megtartva.  Pécsi belvárosi séta és a  Zsolnay     

negyedben tervezett koncert és a Nagyatádi, 

Harmonika Fesztivál időpontja bizonytalan. 

Szeged-Temesvár kirándulás  és a   Falunapi  

kiállítás rendezése  talán már nem ütközik 

akadályba. 

Határtalan lakoma Pécsváradon és a Kirándulás a 

Málomi tóhoz szeptemberben még nem biztos.        

A fenti programok nagy része a veszélyhelyzetre 

tekintettel elmarad. Reméljük, a nyár végétől 

ismét  lesznek klubnapok és programok. 

 

Aerobic edzés 

 
Az aerobic szakosztály tagjai sem tudnak edzeni a 
jelenlegi helyzetben.  Az országos veszélyhelyzet 
miatt, a koronavírus járvánnyal szembeni 
védekezés érdekében a Kormány intézkedéseivel 
összhangban, a MATSZ vezetésének döntése 
értelmében a bajnokság versenyei 2020. április 
30–ig elmaradnak. 
A további versenyek sorsa a Kormány 
intézkedéseinek függvényében alakul. 
 

 Gólyák 
 

A márciusi havazás sem gátolta meg a keszüi 

gólyákat, hogy visszatérjenek az  ősszel  

elhagyott fészkükbe. A Húsvét utáni jó idő 

segítetett a fészek rendbe rakásának, és tojás 

költésnek. A gólyapár minden évben üde 

színfoltja a falunak, ezért vártuk   

 

 
 

Friss zöldség 

 
A járvány kezdete óta működik a falu elején 
Brunner József egyéni vállalkozó zöldséges 
standja. A pécsi vásárcsarnokból tette át a  most 

 

 
 

 ideiglenesen ide Keszübe, ahol mindig friss 
áruval fogadja a vásárlóit. Köszönjük a 
munkájukat! 

   

Borverseny 2020 

 
Az eredeti időpont helyett a koronavírus  miatt a 
borversenyt egy későbbi előre nem látható 
időpontra kellett áthelyezni. Nem kell aggódnia  
a borosoknak, az idei borverseny sem marad el. 
Az esemény új időpontjáról plakáton és a 
honlapon értesítjük a boros gazdákat. 
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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  

Kistérségi gyepmester  Hlatky Jenő   (72) 310-980 

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