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Az aerobik története 

Az aerobik, mint zenére végzett mozgásos tevékenység, 
alapjait tekintve megegyező, de céljaiban eltérő két 
különböző ágra osztható fel. A fitneszaerobikra jellemző, 
hogy a résztvevők csoportos formában, az óravezető által 
folyamatosan, zenére bemutatott lépés-szökdelés 
kombinációkat, és különböző erősítő-tónusfokozó, 
valamint nyújtó hatású gyakorlatokat végeznek. Célja, a 
különböző óratípusoktól függően a fizikai kondíció, 
elsősorban az aerob állóképesség fenntartása és 
fejlesztése, a főbb izomcsoportok erejének növelése, 
nyújtása valamint az optimális testösszetétel elérése. 

A sportaerobik a fitneszaerobik órákból ered, azok 
módosított mozgásanyagára épül ún. nehéz elemekkel 
kiegészítve. 
A versenygyakorlat lényege: a versenyző (edző) által 
kiválasztott zenére készített művészi előadású, kreatív 
koreográfia 1 perc 45 másodperces időtartamban, mely 
rendkívül dinamikus, magas intenzitású aerobik specifikus 
mozgásanyagból és ún. nehéz elemekből áll. 
  
A Magyar Kupasorozat 
A hazai Magyar Kupa (MK) versenysorozatot 
Sportaerobikban 3 fordulóval, míg Basic Aerobik, Step 
Aerobik, Challenge versenyszámokban 4 fordulóval 
rendezik meg, amit a Magyar Kupa döntő követ. CH 
(Challenge) versenyszámban a Magyar Kupa sorozatban, 
illetve a Diákolimpián indulhatnak az egységek. A szövetség 
által készített kötelező gyakorlattal vehetnek részt a 
versenyen, melyet 4 évente újítanak meg.   

A Keszüi Sport Egyesület versenyzői az utánpótlás II. 
korosztályban indulnak. A Kovács Danina, Csák Nóra, 
Kaufmann Hanna, Kiss Rebeka, Megyeri Gréta összetételű 
csoport  a MK I. fordulóján április 16-án, szombaton 10. 
helyezést ért el az ország legjobb csapatai között. 

 

A Basic Aerobik (BA) általános verseny szabályai 

A BA versenyzők már önállóan koreografált gyakorlatokkal 
indulhatnak, melyek tartalmazzák a korosztálynak 
megfelelő kötelező-, és nehézelemeket, emelést, érdekes 
átvezetéseket, változatos haladással, irányba végrehajtott 
aerobik alaplépéseket.   

Ebben a kategóriában Kövesdi Fanni tudott elindulni Up I. 
korosztályban, aki 22. helyen végzett. 
 
A versenysorozat helyszínei, időpontjai: 

Verseny Helyszín Időpont 

I.   forduló Budapest 2016. április 16-17. 

II.  forduló Nyíradony 2016. május 21-22. 

III. forduló  Nyíregyháza 2016. október 08-09. 

Döntő Budaörs 2016. november 04-06.  

  
A lányoknak a felkészülés nagyon nehéz nem csak a 
sportban, hanem az élet bármely területén a tiszta 
lelkiismerettel elvégzett kemény munka – mint legfőbb 
érték – köré épült, mely az emberi méltóság, megbecsülés 
és a siker egyedüli záloga. Bizonyosan sok nehézség és 
lemondás áll még előttük. Most is folyamatosan készülünk 
a MK II. Fordulójára, ami Nyíradonyban kerül 
megrendezésre, ezért már péntek fel kell utaznunk, hogy a 
fárasztó utazás miatt a lányok telejésíteni tudjanak 
versenyen. Rengeteg sírás, de ugyanannyi öröm is társul az 
eredményink mellé. A Magyar Kupaforduló mellett 
készülünk a Megyei versenyre a többi versenyzőnkkel, 
hiszen az is nagyon közel van már: június 4–én kerül 
megrendezésre. 
 

Gratulálunk a Keszüi Sportegyesület versenyzőinek eddigi 
eredményeikhez és további sikereket kívánunk nekik! 
A képeket színesben tekintheti meg a www.keszu.hu 
oldalon. 

http://www.keszu.hu/
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Tájékoztató Képviselő-testületi ülésekről 

 
Keszü Község Önkormányzata Képviselő -  testülete 
2016. évi első ülését február 15-én tartotta.   
Első napirendként az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetését tárgyalták, amelynek előterjesztésére 
a Polgármester Úr Beránikné Meggyesi Melinda 
főtanácsost kérte fel, aki ismertette a  173.145.000,- 
Ft kiadási és bevételi fő előirányzatúra tervezett 
költségvetés részletes adatait. 
 

 

Bevételek: 

- működési célú támogatások 

államháztartáson belülről:             
86.086.209,-Ft

- helyi adóbevételek                                                                     24.340.000,-Ft

- működési bevételek:                                                                     1.550.444,-Ft

- működési célú átvett 

pénzeszközök:                                            
170.000,-Ft

- finanszírozási bevételek 60.998.347,-Ft

Kiadások:
-személyi juttatások                                                                    23.012.734,-Ft

-munkáltatói járulékok:                                                                  4.161.741,-Ft

-dologi kiadások:                                                                         27.833.235,-Ft

-ellátottak pénzbeni 

juttatásai:                                                        
8.763.745,-Ft

-egyéb működési célú 

támogatások áht-n  belülre:                                             
3.501.055,- Ft

-egyéb működési célő 

támogatások áht-n kívülre:                                                  
610.000,-Ft

-tartalékok:  30.399.560,- Ft

-beruházások:                                                                                 29.366.996,-Ft

-felújítások      1.863.536,-Ft

-finanszírozási kiadások 43.632.397,-Ft  
 
 Az előterjesztő elmondta, hogy az Önkormányzat 
költségvetésében szerepel a Keszüi Közös 
Önkormányzati Hivatal 41.036 eFt állami támogatása, 
a közfoglalkoztatási bevételek, valamint a mezőőri 
támogatás is. Az adóbevételek 24.340 eFt-ot 
jelentenek.  A szociális normatíva az idén is elegendő 
a kiadásokra. Az Önkormányzat lekötött betétje 35 
millió Ft. 
 
Az Önkormányzat 2016. évi gazdasági programja 
tartalmazza a legfontosabb feladatokat, melyek közül 
kiemelten: 

 a napelem park megvalósítását,  

 óvoda-bölcsőde létrehozását,  

 a rekreációs terület előkészítését sportpálya, 
szabadidőpark kialakítása céljára, 

 a csapadékvíz elvezető árkok felújítása, 

 közvilágítás bővítése, további zártkerti 
községrészek közvilágításba vonása, 

 zártkerti községrészek hálózati 
ivóvízellátásának kezdeményezése, 

 Paplak és templom épületeinek felújítása, 
pályázati forrás esetén, 

 közszolgáltatások fenntartása, helyi 
egyesületek, civil szerveződések munkájának 
támogatása. 

 
A Képviselők kérdéseit, valamint a költségvetési vitát 
követően a Polgármester Úr összefoglalója szerint 
kevés pénzzel nagyon jól kell gazdálkodni, hogy meg 
tudják valósítani terveiket. Reméli, hogy a lakosság is 
látja a törekvést, és sikeres pályázatokkal tovább 
tudják vinni a falu fejlesztését. 
A Testület elfogadta a költségvetést, és megalkotta 
1/2016.(II.20.) rendeletét az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről.  
A rendelet a www.keszu.hu honlapon elérhető. 
Második napirendi pontként Buday-Sántha Attila az 
elmúlt ülés óta történt eseményekről nyújtott 
tájékoztatást:  
 December hónapban sor került a hagyományos 
évzáró programokra: a Mikulás-csomagok 
kihordására, december 11.-én jó hangulatú az idősek 
köszöntésére, illetve a hónap végén a borszentelésre.  
A Keszüért Egyesület a templomban karácsonyi 
koncertet, ezt követően évzáró bankettet rendezett. 
 
Ismételten együttműködési megállapodást kötött az 
Önkormányzat a Csorba Győző Könyvtárral, melynek 
keretében az év során két ingyenes műsort 
biztosítanak, a Könyvtárbusz továbbra is jár a 
településre.  
Az Országos Környezetvédelmi Felügyelőség az 
építési törmelék lerakás bírságolása miatt beadott 
önkormányzati fellebbezésre az I. fokú hatóságot új 
eljárásra utasította, a helyi környezetvédelemtől 
azóta újabb határozat nem érkezett.  
 
A Baranya Megyei Önkormányzat bekérte az 
önkormányzatok 2016-2020. évekre vonatkozó 
fejlesztési igényeit, Keszü a napelem parkot, óvoda-
létesítést, árokfelújítást, kerékpárút létesítését, a 
paplak és a templom felújítást, valamint a 
Polgármesteri Hivatal megújuló energia ellátását   
jelölte meg támogatási célként.  
Az Önkormányzat a rendkívüli önkormányzati 
támogatások pályázatán – a Pécsre járó óvodás, 
iskolás gyermekek étkezési normatíva különbözete 
céljára – 3.231 eFt támogatást nyert, amelyet március 
végén kellett továbbutalni a városnak.  

http://www.keszu.hu/


XIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM  2016. I. NEGYEDÉV                                                                A KÖZSÉG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI  LAPJA 

  

 

3 
 

December végén a szociális normatíva maradvány 
összege erejéig -   603 eFt mértékben- tűzifavásárlás 
történt. A BM pályázaton elnyert fajuttatással együtt 
a rászorulóknak történő kiosztása folyamatosan 
történt.  
A napelem park pályázatához szükséges valamennyi 
terv, engedély és hozzájárulás elkészült. a pályázat 
beadásra kész, várhatóan tavasszal nyílik rá 
lehetőség. 
 
A  Káposztás-dűlőből észak felé a zártkertekbe vezető 
341/2 hrsz út  un. „támfalépítési” ügyében elkészült 
az igazságügyi építés-szakértői vélemény. Fontosabb 
megállapításai:                            

 jelen állapotában az út forgalom – és 
súlykorlátozás nélkül helyi közútnak nem 
alkalmas. Alkalmatlan a korona él nem megfelelő 
szélessége, a rézsű instabilitása és a vízelvezetés 
megoldatlansága miatt.  

 a közlekedési felügyelőség határozatában 
foglaltaknak egyik fél sem tett eleget 
maradéktalanul, a felügyelőség határozata 
műszakilag nem rendelkezik megfelelő 
konkrétumokkal, pontos paraméterekkel, 
amilyen a határozat megfogalmazása, olyan lett a 
kötelezett által elvégzett munka is. 

 Megoldásként a követelményeket biztonsággal 
ellátó pálya szerkezetet javasol kialakítani, 3,5 – 4 
méter koronaszélességgel, amely 6 – 6,5 méter 
útpálya szélességet jelent, tehát a rendelkezésre 
álló adottságok alapján nem lehet megfelelő 
útpályát létrehozni.  

 az út szélesítése mindkét oldalról lehetséges, a 
keleti irányú bővítés az ésszerűbb, költségeinek 
megbecsülésére a szakértő nem vállalkozott.  

Kéri a Testület véleményét, milyen intézkedéseket 
tegyenek. 
 
Ismerteti, a Start-munka lehetőségét, amelyben 8 
személy foglalkoztatására adott be igényt, majd az 
önkormányzati számlaegyenlegeket közli. 
(költségvetési elszámolási számla: 12.443 eFt,  
víziközmű számla: 3.783 eFt, közfoglalkoztatási 
alszámla: 1.766 eFt). Lekötött betétben elhelyezett 
tőke: 35.000.000,- Ft.  
 
A Képviselő-testület részletes vitát folytatott a 341/2 
hrsz. önkormányzati utat megtámasztó rézsű 
elbontása tárgyában, melyet követően döntést 
hozott, hogy az eredeti állapot helyreállításának 
kikényszerítése érdekében pert indít, melyre dr. 
Jandó Péter ügyvédet kérik fel. 
 

A harmadik napirendi pontban dr. Balázs Ferenc 
hidrogeológus szakértő által a gyódi útról lezúduló 
csapadékvíz elvezetésére készült tanulmánytervet és 
a szükséges intézkedéseket vitatták meg. A szakértő 
elmondta, hogy a tanulmány célja, hogy a nagy 
esőzések idején előforduló csapadékvíz és 
sárfelhordás elkerülése érdekében javasoljon műszaki 
megoldásokat.  
A követelmény az volt, hogy ne a falura vezessék a 
vizet, amelyre két lehetőséget látott: vagy a 
szántóföldön levezetni a csapadékvizet a pellérdi út 
irányában, a Sapard úttal szemben és a pellérdi útnál 
áteresszel megoldva az elvezetést, vagy a jelenlegi 
rendszer korszerűsítésével és bővítésével megoldani 
a problémát. Az első változat a magántulajdonú 
területek igénybevétele, és a vízvédelmi területen 
történő áthaladás miatt költségigényes, hosszú 
kifutási idejű és több hivatal jóváhagyását igényli, 
ezért nem javasolja.  
A jelenlegi rendszer azonban – egyszerű, szakértő 
művezetéssel, házilag kivitelezhető 
kőművesmunkával – rövid idő alatt nagyobb 
befogadóképességűvé alakítható. Több résztvevő 
együttműködésével hárítható el az árkok kiöntése, 
javasolja, hogy a környező gazdák szálas takarmány 
vetésével, illetve 5-6 méter zöld sáv meghagyásával 
védekezzenek, a Közútkezelő pedig rendszeresen 
gondoskodjon az árkok tisztásáról. Részletesen 
ismerteti a szükséges tennivalókat: iszapfogó akna 
készítését, a meglévő vízgyűjtő akna magasítását és 
fedését, sarkának ívelését, a fedrácsos akna előtti 
burkolt árkok mélyítését, valamint a Petőfi S. utcai 
keretáteresz kifolyási oldalán a keszüi vízfolyás 
medrét 5 méter hosszú burkolását.  
A munkálatok nem igényelnek vízjogi engedélyes 
tervet, tanulmányterv alapján tervezői művezetéssel 
elvégezhetők, a közúti árkon folyó munkához az 
útkezelő hozzájárulása szükséges.  
A Képviselők – részletes vitát követően – a második 
megoldás megvalósításával értettek egyet, amelynek 
műszaki ellenőrzésére dr. Balázs Ferencet felkérték.  
 
Ezt követően a Polgármester Úr a pályázati 
projektekről adott tájékoztatást. Elmondta, hogy a 
Mecsekvidék Egyesület összeállította a 2020-ig tartó 
időszak pályázati lehetőségeit.  
Ennek keretében a Leader pályázaton több irányú, 
kisebb összegű támogatási lehetőség kiírása van 
folyamatban.  
Egyeztetve a pályázatíróval, minden – Önkormányzat 
számára lehetséges – pályázaton indulni kíván.  
A Települési Operatív Program (TOP- pályázat) 
keretében: 
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 „A foglalkoztatás és életminőség javítása, 
családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése c. 
pályázat, amelyen Keszü óvoda létesítésére 
kíván pályázni. Az óvoda – a pályázat sikere 
estén – Gyód községgel kötendő 
Intézményfenntartó Társulás keretében fog 
működni.  

 „A településképet meghatározó épületek 
külső rekonstrukciója” pályázatán a 
Püspökséggel együttműködve a templom 
felújítása pályázható.  

A tájékoztatót a Testület jóváhagyólag tudomásul 
vette. 
Folytatva a napirend tárgyalását, a Polgármester Úr a 
Zsolnay Programhoz való csatlakozás lehetőségét 
ismertette, amely szerint a „Túra a kultúra jegyében” 
programban – igény szerint felnőtt vagy gyermek 
csoportokat fogad a Zsolnay Kulturális Negyed, 
bemutatva a látnivalókat. A lehetőséget a Képviselő-
testület elfogadta, vállalva az utaztatás költségeit.  
 
Ezt követően a Testület a civil szervezetek Támogatási 
Szabályzatának elfogadásáról, és az alábbi összegű 
támogatásokról döntött: 

 Keszüi Polgárőr Egyesület         100.000,- Ft, 

 Keszüi Sport Egyesület               200.000,- Ft, 

 Keszüért Egyesület    50.000,- Ft + 50.000,- Ft 
pártoló tagsági díj 

 Nyugdíjas Klub egy kirándulásának utazási 
költség átvállalása.  

 
Sor került a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött 
Együttműködési megállapodások felülvizsgálatára és 
helybenhagyására is, majd a Képviselő-testület – zárt 
ülésen – szociális támogatások ügyében határozott. 
 
Február 26-án tartották meg  Keszü – Gyód – Kökény 
Községek  Képviselő-testületei a  Keszüi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról és 2016. 
évi költségvetését tárgyaló együttes ülést. A 
Jegyzőnő az írásos anyag szóbeli kiegészítésében 
elmondta, hogy 2.734 lakos közigazgatási ügyei 
intézését végzik, létszámuk az államilag támogatott 
8,86 fővel szemben évek óta 7 fő. Költségvetésük 
főösszege 47.990 eFt, az előző évről jelentős összegű 
pénzmaradvánnyal együtt. A Polgármester Urak a 
hivatal munkáját pozitívan értékelték megköszönve a 
végzett munkát, majd a Testületek a beszámolót és a 
költségvetést elfogadták.  
 
Összeállította: dr. Barta Zsuzsanna jegyző 

  
 

Ez történt Keszüben – képekben. 

Borverseny 2016 

    

 
 
Az idei keszüi borversenyre 44 bort neveztek be, ez 
eddig a legtöbb minta a borversenyek sokéves 
történetében, melyek többsége fehérbor volt. A 
borbírák – Schmidt Mátyás és Bender Lajos döntése 
alapján 15 aranyérmet, 23 ezüstérmet és 7 
bronzérmet osztottak ki. A legjobb minősítést Antal 
Tamás Irsai Olivér 2015-ös bora érte el. Az 
ünnepélyes díjátadásra 2016 április 2.-án szombaton 
17 órakor került sor a keszüi Faluházban.  

 
 
A képen balról: Buday-Sántha Attila polgármester, 
Schmidt Mátyás borbíráló és Antal Tamás a díjátadón. 
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Gyerekfarsang 
    

Február 20.-án hagyományokhoz híven megtartottuk a 
Faluházban a gyerek farsangot. A gyerekek nagyon 
színes egyben, kreatív jelmezben öltöztek. Első 
helyezést ért el Szakálos Zsanett Kleopátra jelmezben. 
 

 
 
A tombola sorsoláson a szerencsés résztvevők értékes 
ajándékokkal térhettek haza. 
 

 
 
A jelmezverseny vidám mulatsággal, tánccal, játékokkal 
fejeződött be. 

Első keszüi asztalitenisz bajnokság 

Keszü község Önkormányzata 2016-ban rendezte 
meg az első Keszüi Amatőr Asztalitenisz Bajnokságot, 
női és férfi egyesben lehet nevezni. A versenyre 2016 
március 19-én  9 órakor  került sor a Faluházban. Az 
első négy helyezett női és férfi díjazásban részesült. 
 

Eredmények:                   Női egyes: 
  1. Panta Judit 
2. Vészi Gabi      

      3. Urbanik Klára 
       4. Bocsor Ágnes 

 

Férfi egyes: 
 

1. Marat József 
  2. Horhicz József 

3. Dobos István 
 4. Kasper Zoltán 

 

 
 

A győztesek 
 

 
 
A verseny főszervezőjét – Drenkovics Csabát, balról - 
tárgyjutalomban részesítette a polgármester úr. 

Polgárőr gyűlés 
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2016. március 2-án tartotta éves közgyűlését a Keszüi 
Polgárőr Egyesület. A legfőbb téma a törvényi 
változások miatt az egyesület alaptörvényének 
módosítása volt. 

Gyalogtúra Máriagyűdre  

 

 
 
Kicsi, de lelkes csapat vágott neki Nagypénteken egy 
gyalogtúrának Máriagyűdre. A táv kb. 22 km volt, a 
túrát Hart Csaba vezette.  

Télbúcsúztató vidám délután 

 
Télbúcsúztató vidám délutánt szervezett a Keszüi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat március 5-én. A 
műsorban felléptek: Tóth Vivien és Kresz Antal. 
Magyar és német nyelvű operett és népdal 
slágerekkel szórakoztatták a közönséget. 
 

 
A vidám hangulatú délutánból a gyerekek sem 
maradtak ki. 

 

Keszüi Sportegyesület vezetőségi ülése 

 

 
 
2016. március 12-én tartotta a Keszüi Sportegyesület 
vezetőségi ülését. Itt meghallgatták az előző évi 

beszámolót, és vázolták az idei feladatokat. 
 

 
 
Fontos kérdés volt az utánpótlás nevelés, hiszen 
ezekből a gyerekekből lehetnek a jövő bajnokai. 
 

Mecsekvidék  Egyesület 

 

 
 
2016. február 11-én tartotta a Mecsekvidék Egyesület 
a Keszüi Faluházban a 2014 – 2020 közti időszak 
vidékfejlesztési programjának 2016-ban aktuális 
pályázatai bemutatását.  
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Előadás a pécsi Székesegyházról 

 

 
 

Dr. Raffay Endre művészettörténész, a PTE 
vendégtanára tartott egy érdekes előadást  a pécsi  
Székesegyházról.  
 

 
 

Az előadás után a  Dr. Raffay Endre még sokáig beszél- 
getett  Buday-Sántha Attila polgármesterrel az érde- 
kes témáról. 

Megszépült a FALUHÁZ 

 

 
  

Megszépült a Faluház nagyterme, a sportterem, 
az előtér és az emeletre vezető lépcsőfeljáró 
Bartek Miklós festő munkája során. Ajánljuk a Fa- 

luház termeit rendezvények  tartására: esküvői 
vacsora, családi rendezvények, ballagási ebéd, 
érettségi találkozó stb. megtartására.  
Az időpont egyeztetése céljából hívhatja a 
Faluház közvetlen számát: 72/461-162, vagy 
Szabó Gábort a  30/ 93 93 883 valamint Vörös 
Zoltánnét a 30/294 22 37 számon.  
 

  

Mackó Mocorgó 

Népszerű program a kisgyerekes anyukák 
körében a Mackó Mocorgó foglalkozás -minden 
páros héten hétfőn 9 és 10 óra között a keszüi 
Faluházban. További információ: Térné Somogyi 
Ivett, telefon: 30/514 96 44. Az interneten: 
mackomocorgo.hu 
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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.:  561-020  
Fogadóórák: Hétfő 7-9 óra  
Csütörtök – előzetes egyeztetés alapján  
 
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 7.00 -15.00 óráig  
Gyódon: minden csütörtökön 8.00 -11.00 óráig  
Kökényben: minden csütörtökön 14.30 - 18.00 óráig  
 
Körjegyző:  

dr. Barta Zsuzsa     461-065  
 jegyzo@keszu.hu 
 
Szociális ügyek:  

Lukácsiné Major Zsuzsanna aljegyző 
 szocugy@keszu.hu 
 
Adóügyek:   

Neményiné Dékmár Beáta  561-021 
  adougy@keszu.hu 
 
Gazdasági ügyek:  

Beránikné Meggyesi Melinda 461-382  
 gazdugy@keszu.hu 
 Vitosné Magyar Ildikó          461-382 
 
Pénzügyek:   Pabian Hédi   561-021 

 
Igazgatási ügyek: Mohar Petra  461-063  

  

Mentők            Tűzoltók          Rendőrség  
   104                   105                  107  

 
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási 
Hivatala 

Pécs, Kossuth tér 1-3. telefon: 534-100 
  

Pécsi Járási Hivatal IV. sz. Területi Szociális 
Központja  
Pécs, Sarolta u. 2. telefon: 412-572, 412-619 

 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK 

 
Építési ügyek: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri  
Hivatala, Hatósági Főosztály Műszaki Osztálya  
Pécs, Kossuth tér 1-3. telefon: 533-800  

Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézet 
Joklné Dudás Tímea     (házigondozás, étkeztetés)  
Pécs, Rákóczi u. 1., telefon: 516-312  

Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat  
Nagy Katalin    Pécs, Megye u. 22. telefon: 532-657  

Pécsi Rendőrkapitányság Kertvárosi Rendőrőrs  
www.police.pecs.hu  
Pécs, Málomi út 1. telefon: 72/ 442-000  
E-mail: rendorseg.pecs@orfk.b-m.hu 

Körzeti megbízott: Tóth Gábor 442-000  
Falugazdász: Jókuti Erika és Bernáth Zoltán  
Telefon: 72/ 512-466  

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. Reisz György 20/9578-767  
7761 Kozármisleny, Széchenyi u. 3.  
E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt. 
Ingyenes hibabejelentő: (80) 20-50-20  
Tettye Forrásház: (72) 421-700 Hibabejentő: (72) 
421-799  
Gázszolgáltató: (40) 40-40-40  
Szennyvíz átemelők javítása: Tettye Forrásház Zrt  
 (80) 811-111 
Misina Állatvédő Egyesület (72) 337-035  
Kéményseprés: Leikauf  Tibor  (72) 404-774 
leikauf@vipmail.hu 
Vidanet Kft hibabejelentés: 1203  
Kistérségi gyepmester  Hlatky Jenő   (72) 310-980 

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

mailto:keszu@k-mail.hu
mailto:jegyzo@keszu.hu
mailto:szocugy@keszu.hu
mailto:adougy@keszu.hu
mailto:gazdugy@keszu.hu
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