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A keszüi Falu-kő park 

A Keszüért Egyesület évek óta munkálkodik azon, 
hogy egy közösséget teremtsen a Keszüben élők 
körében. Közösséget, melyben a faluba beköltözők és 
az „őslakos” keszüiek is megtalálják a kedvükre való 
programot, tudnak tenni régi-új otthonuk 
fejlődéséért, épüléséért, szépüléséért.  

Évekkel ezelőtt fogalmazódott meg a gondolat: keszüi 
létünket, együvé tartozásunkat valamilyen jelképes 
módon is ki kellene fejezni. 

Mára érett meg a gondolat és tett is követte: hozzunk 
létre egy sziklakertet, melyhez a követ-földet minden 
keszüi lakos saját szülőföldjéről vagy kertjéből hozza. 

A sziklakertből végül kőpark lett – már láthatók a 
bükkösdi kőbányából érkezett hatalmas mészkő 
sziklák a játszótér mellett. 

A felhívást júniusban szórólapon tettük közzé: arra 
kértünk minden keszüit, hogy szülőföldjéről hozzon 
egy kis földet illetve az „őslakosok” a keszüi 
kertjükből.  E földeket összekeverjük jelenlegi, 
választott otthonunk, Keszü földjével, és ebbe a 
földbe egy fát ültetünk, mely gyökereivel ebbe 
kapaszkodik és él tovább – reméljük, századokig.  

A fát körbe ölelő -évmilliók lenyomatait őrző kövek – 
közt középen áll a Falu-Kő: két egymásra helyezett 
hatalmas kő, melyet egy bronz kapocs fog majd 
össze. Ezzel jelképezi a régi és az új falurészek 
egymásra épülését, elválaszthatatlanságát, együvé 
tartozását. 

A Falunapot megelőző napon (augusztus 26-án) este 
7 órakor (napnyugtakor) kezdődő avató szertartás 
során ültetjük el a fát az összehordott földbe. 

Emellett a keszüi honlapon létrehozunk egy oldalt 
„Innen jöttünk” címmel, ahol fel fogjuk tüntetni 
azokat a településeket, ahonnan a mai keszüiek 
származnak.  
 
 

Aki beleegyezik abba, hogy nevét és szülőfaluja nevét 
ily módon közzétegyük, az jelezze Szabó Gábornál a 
Faluházban (461-162, 30/9393-883 vagy 
szaki57@gmail.com) 
 

 

Hozzon Ön is egy marék földet vagy egy követ 
szülőföldjéről és legyen részese közösségünk új 

emlékhelyének! 

Egy olyan helyet szeretnénk létrehozni, amely 
egyesíti a múltunkat, jelenünket és jövőnket – 
évszázadok múltán is hirdeti a keszüi közösség 
egységét! 

A szülőföld, ahol gyermekkorunkat éltük, ahová 
álmainkban vissza-visszatérünk, ne csak 
emlékeinkben éljen tovább, hanem teremtsük meg a 
kapcsolódást választott új „hazánk” földjével. 

Keszü, ahol élünk, melyet gyermekeink már 
szülőföldként élnek meg és kötődnek hozzá 
mindannyiunk közös kincse: közösségünk tagjainak 
jólétét (jól-létét), egészségét (egész-ségét), egységét 
(egy-ségét) e föld biztosítja, otthont ad nekünk.  

Csatlakozzon Ön is kezdeményezésünkhöz!  

Keszüért Egyesület   

mailto:szaki57@gmail.com
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Tájékoztató Képviselő-testületi ülésekről 

 
2016. II. negyedéve első ülését április 4-én tartotta a 
Képviselő-testület. Napirendjén a rendezési terv 
módosítása, pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató, a 
Mecsekvidék Helyi Akciócsoportban tulajdonrész vásárlása, 
valamint egyéb aktuális kérdések szerepeltek.  
 
A Polgármester Úr elmondta, hogy a rendezési terv 
módosítást igényel az óvoda épülete miatt. A régi és új 
községrészt elválasztó un. „szerviz út” mellett egy be nem 
építhető sáv lett létrehozva, amelybe az óvoda tervezett 
épülete belenyúlik, ezért az érintett telken a be nem 
építhető sáv szélessége módosítást igényel. A 
településrendezési tervet készítő Kokas és Társa Kft-.t 
felkérte a módosítás elkészítésére, a rendezési terv más 
területen nem változik.  
 
A pályázatokkal kapcsolatban elsőként a keszüi templom 
felújítását ismertette, amelynek szervezését a Püspökség 
végzi az Önkormányzat által teljesen előkészített tervrajzok 
engedélyek, szakvélemények birtokában, amelyeket az 
Önkormányzat a pályázat sikere érdekében az elmúlt 
évben elkészíttetett, majd átadott a Püspökségnek.  
Reméli, hogy sikeres lesz a kb. 50 milliós pályázat, 
amelynek során tetőzet csere, kupolajavítás, teljes külső 
festés és a nyílászáró csere valósulhat meg. A Püspökség 
vállalja az előfinanszírozást és az önerő biztosítását is, ha 
nyer a pályázat.  
A Leader - pályázaton több célterület áll rendelkezésre, 
ahol nagy lehetősége van a helyi vállalkozóknak néhány 
millió Ft vállalkozásfejlesztési támogatás elnyerésére. Bízik 
abban, hogy az egyesületek is megragadják a lehetőséget a 
szeptemberben induló pályázaton. Az Önkormányzat 
részéről a Közösségi Háznál lefedett közösségi tér, illetve a 
ravatalozó külső megjelenésnek javítási költségeire kíván 
pályázni. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület döntött a Mecsekvidék 
Helyi Közösség Kft-ben üzletrész vásárlásáról, amely a 
pályázatok megíratásában hasznosul.  
 
Az „Egyéb aktuális kérdések” napirendben a posta 
helyiségbérletéről tárgyaltak. A Magyar Posta képviselőivel 
előző év októberében kezdődtek a tárgyalások a bérlet 
megszüntetéséről, mivel az Önkormányzatnak szüksége 
van a feladatellátásához e helyiségekre. A szolgáltatás 
ideális elhelyezésére nyílt volna lehetőség a volt 
italboltban, de az érdekeltek nem tudtak megegyezni. 
Mivel a község lélekszáma miatt a postai szolgáltatás nem 
szüntethető meg, a továbbiakban a Posta konténerben 
kívánja azt üzemeltetni a helyi postahivatalt, amelyhez 
kérték önkormányzati terület biztosítását. A vitára 
bocsátott kérdésben a Képviselő-testület úgy foglalt állást, 
hogy nem ért egyet a konténeres elhelyezéssel, mivel a két 
ellátott község lakosságszáma indokolná a nagyobb 
alapterületen történő működtetést. Önkormányzati 
területet a konténer elhelyezésére – részben arra alkalmas 
terület hiányában – részben a község arculatának védelme 
miatt nem tud biztosítani.  

A Posta magánterületeket tekintett meg a szolgáltatás 
ellátása érdekében.  
 
Más témára térve a Polgármester Úr ismertette a 
lehetőséget, hogy az önkormányzat mérsékelheti a 
háziorvosok iparűzési adóját. Nagyra tartja a háziorvosi 
tevékenységet, örül, hogy több orvos él a községben, de 
sajnos az állami támogatások mértéke is csökken. 
A Képviselő – testület vitát követően - a jelenlegi 
adómérték: a már kedvezményes 1 % fenntartásáról 
döntött.  
Ezt követően az Önkormányzat kormányzati funkcióinak 
törzskönyvi változásáról hoztak határozatot.  
Képviselői kérdésre a Polgármester Úr tájékoztatást adott 
a Nemzeti  Közútkezelő hatósággal történt megbeszélésről. 
A hatóság szakemberei helyszíni bejárást tartottak, 
elfogadták az Önkormányzat által készíttetett szakértői 
véleményt a gyódi útról lezúduló csapadékvíz 
elvezetéséről, amelynek költségeihez nem kívántak 
hozzájárulni.  
 
Az április 25-i Testületi ülésen fő napirendként az 
Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
megvitatására került sor.  
A Polgármester Úr szólt az előterjesztés fontosságáról, 
majd Beránikné Meggyesi Melinda gazdasági főtanácsos 
részletezte a bevételi és kiadási teljesítés mutatószámait.  
 
Az Önkormányzat eredeti költségvetési előirányzata 
141.303 eFt volt, módosított előirányzata: 226.467 eFt, 
amelynek bevételei 218.564 eFt-ra (97 %), kiadásai 
192.587 eFt-ra (85 %) teljesültek. 
 
A kiadások 85 %-os aránya a takarékos, megfontolt, 
kiegyensúlyozott gazdálkodásra utal.  
Az Önkormányzat a 2015. évet 26.449,- Ft pénzkészlettel 
zárta, valamint 35 millió Ft lekötött betéttel rendelkezett.  
Az előterjesztő részletezte a bevételi és kiadási 
főelőirányzatokat,  az egyes tételek tartalmát.  
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A Képviselők – kérdéseket és vitát követően – a 
beszámolót elfogadták, az erről alkotott rendelet a 
www.keszu.hu honlapon olvasható. 
 
A következő napirendi pontban a két ülés közötti 
események ismertetése történt.  
A Polgármester Úr tájékoztatta a Képviselőket az 
óvoda terveztetése és az épületvétel folyamatáról, 
ismételt tárgyalásáról a postahivatal ügyében, az 
állami tulajdonban lévő keszüi területekre (Conda, és 
Papkerti vápó) benyújtott önkormányzati pályázatról, 
valamint arról, hogy pályázati forrásból elkészült a 
Polgármesteri Hivatal tetőterében az irattár új 
helyisége.  
 
A Testület a tájékoztató elfogadásáról, valamint az 
állami tulajdonú területek megvásárlásának 
szükségességéről és ajánlott vételáráról döntött.  
 
A harmadik napirendi pontban a  pécsi  Esztergár 
Lajos  Családsegítő - és Gyermekjóléti Szolgálat és 
Központ 2015. évi munkájáról hallgatta meg a 
Testület  Nagy István igazgató beszámolóját..  
Nagy István elmondta, hogy nem tud újat mondani, a 
Képviselők ismerik a helyi szociális problémákat, 
Keszü szerencsés helyzetben van, mert nem érinti 
olyan mértékben az elszegényedés, mint más – 
délebbre eső – településeket. Látogatott klienseik 
száma és köre sem változik lényegesen, néhány 
család, személy igényli az odafigyelést. Idén már új 
rendszerben dolgoznak, az eddigi két családsegítő 
helyett egy munkatárs fogja a gyermekes családokat 
és a felnőtt ellátást igénylőket is gondozni. Jelenleg 
Nagy Katalin látja el a feladatokat. Elmondja, hogy jó 
a kapcsolatuk a jelzőrendszerrel, más – egyházi, 
alapítványi, karitatív szervekkel is, ahonnét a 
rászorulóknak adományokat tudnak biztosítani.  
 
A Polgármester Úr legfontosabb feladatnak a 
gyermekek védelmét és az őket nevelő családok 
helyes irányú befolyásolását tartotta, amelyet a 
Képviselők is példákkal támasztottak alá.  
Nagy István elmondta, hogy csak bejelentésre tudnak 
intézkedni, a Szolgálat csak akkor tud bármit is tenni, 
ha több – azonos irányba mutató – jelzés érkezik, 
akár telefonon is egy-egy gyermeket érintő 
problémáról.  
A vitát, valamint az előterjesztés megköszönését 
követően a Képviselő-testület a tájékoztatót 
jóváhagyólag elfogadta.  
 
Következő napirendi pontban a Testület elfogadta a 
2016. évi közbeszerzési tervet. Az Önkormányzat  
idén  közbeszerzés köteles beruházási tevékenységet, 
vagy szolgáltatás vásárlást nem tervez.  

Az egyéb aktuális kérdések között a Polgármester Úr 
visszatért a gyódi útról történő csapadékvíz elvezetés 
megoldásának kérdésére, amely során a szakértő 
által javasolt 2.sz. megoldás közmunkásokkal történő 
kivitelezését megkezdi még a várható esőzések előtt.  
Tájékoztatta a Képviselőket, hogy Gyód községgel 
közösen Intézményfenntartó Társulás létrehozását 
tervezik az óvoda pályázat beadása és az intézmény 
majdani működtetése érdekében. A Társulás 
alapításának tervét  a Képviselő-testület jóváhagyta.  
Ezt követően a Képviselő-testület határozatot hozott 
a Kistérségi Alapszolgáltató Központ 2016. évi térítési 
díjainak elfogadásáról, és a belterületi határvonalon 
belül elhelyezkedő zártkerti ingatlanok belterületbe 
vonásáról.  
 
A május 23-i ülésén a Képviselő-testület döntött a 
Gyód és Keszü Községek Intézményfenntartó 
Társulása megalapításáról. A Polgármester Úr 
elmondta, hogy elsősorban Keszü község érdeke a 
Társulás létrehozása, mivel a községben nincs 
köznevelési intézmény, és a pályázat sikere estén az 
óvodai beíratásokat, normatíva igényléseket az 
Intézményfenntartó Társulás keretében tudják majd 
megoldani. A megállapodás rögzíti, hogy mindkét 
község saját kiadásainak felelőse. A gesztor Gyód 
Önkormányzata lesz, a pénzügyi műveleteket a Keszüi 
Közös Önkormányzati Hivatal fogja bonyolítani. 
Egyelőre a társulásba Gyód község viszi be az 
intézményeit, amely később bővül a keszüi bölcsőde-
óvoda együttessel.  
 
A Képviselő-testület megválasztotta a Társulási 
Tanács keszüi tagjait, majd az intézményfenntartó 
társulási megállapodást jóváhagyta.  
 
A két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóban 
ismertetésre került az óvoda épület vételára és 
járulékos költségei, amelyről a Képviselő-testület 
elfogadó döntést hozott. Az épület augusztus végén 
kerül az Önkormányzat birtokába. 
Ugyancsak döntött a Testület az óvodapályázat 
beadásáról  amely szerint 268.953.625,- Ft 
összköltségű támogatási kérelmet nyújtanak  be, 
amelyből 249.953.625,- Ft a támogatási igény, és 19 
millió Ft a saját erő rész  „Két csoportos bölcsőde és 
óvoda telephely kialakítása Keszüben” projektre. A 
pályázati döntés szeptember hónapban várható. 
A Polgármester Úr ezt követően a postahivatal 
helyiségbérlete tárgyában folytatott ismételt 
tárgyalásáról adott tájékoztatót. A Posta képviselői 
egy év türelmi időt kértek, amely alatt  méltó,  nem 
konténeres elhelyezést keresnek a helyi szolgálatnak.  
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A Képviselő-testület a – bérleti díj emelése mellett – 
jóváhagyta a kiköltözés 2017. június 30-ra 
halasztását. 
 
Felmérette a felújításra szoruló utak állapotát, 
amelyre árajánlatot kért. Az összesen 15 millió Ft 
értékű beruházást pályázati forrásból tervezi 
megvalósítani. Beadásra került a nemzeti 
földalapkezelő szervezethez az állami tulajdonú 
földterületek vételi ajánlata a helyben szokásos 
vételárral.  
A játszótér mellett lakossági kezdeményezésre 100 
m2-es sziklapark kerül kialakításra, a követ a bükkösdi 
kőbányából fogják szállítani. A kövek köré sziklakertet 
terveznek.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztató elfogadását 
követően önkormányzati utak belterületbe vonásáról 
( 1095/7, 1097/9) döntött, határozatot hozott az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására irányuló pályázat beadásáról: 
- a közös önkormányzati hivatal székhely 
hivatalának fejlesztése érdekében 1.348.311, Ft, 
illetve 
- belterületi utak, járdák hidak felújítása alcélra 
12.807.425,- Ft támogatási igény vonatkozásában. 
 
Zárt ülésen tekintette át a Testület a víztársulati és 
helyi adóval kapcsolatos kintlévőségeket, és hozott 
döntést annak csökkentése érdekében.  
 
A június 27-i Testületi ülésen az előző ülés óta történt 
események kapcsán a Polgármester Úr az 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 
megalakulásáról és döntéseiről adott információt, 
amelyen elfogadták az új intézmény  alapító okiratát 
és meghatározták feladatait. A gyódi óvoda 2016. 
szeptember 1. napjától az Intézményfenntartó 
Társulás keretében folytatja működését. Fontos, hogy 
Gyód községgel az eddigi jó együttműködés még 
szorosabbá váljon a közös intézményfenntartás 
kapcsán. A májusban beadott keszüi óvoda pályázatot 
befogadták, az óvoda - megvalósulása esetén - 
komoly munkahely teremtő beruházás lesz, ahol 13-
15 fős alkalmazotti létszámmal kell számolni.  
Tájékoztatást ad a Nyugdíjasklub  jó hangulatú 
bőszénfai – szennai kirándulásáról, valamint a 
Keszüért Egyesület által indított „Falu-kő”  
mozgalomról, amellyel elő kívánják segíteni a régi és 
új falurész egységének erősödését.  
Sajnálatos hír, hogy a Postaigazgatóság – minden 
előzetes egyeztetés ellenére – nem vállalta az 
Önkormányzat által ajánlott bérleti díj fizetését, és 
magánterületen bérelt helyen konténerben folytatja 
a postahivatali szolgáltatást. 

A Watt-Eta Kft -vel közös bejáráson pontosították a 
közvilágítás további bővítésének és korszerűsítésének 
lehetséges helyszíneit. Kiépül a közvilágítási szál a  
Petőfi u. 33.sz. mellett a Papkertbe vezető úton, és a 
„pincelyukon”, sor kerül 10-15 db új led-es lámpatest 
felhelyezésére,  a régi lámpatestekkel  pedig a 
Menyecske-völgy és a Gárdony dűlő közvilágítását 
sűrítik.  A kb. 4 millió Ft értékű projekt saját erőből 
valósul meg.  
Ismerteti a Zrínyi úton – részben magánerős – 
árokfedési munkálatokat, amellyel a közlekedés 
biztonságosabbá válik.  
Javasolja a hátrányos helyzetű gyermekek ösztöndíj 
pályázatának 2016/2017. tanévre szóló ismételt 
kiírását, megemelt összegekkel. Az idei pályázatra 
eddig nem érkezett jelentkezés, pedig széles körben 
ismertették a lakossággal.  
A Képviselő -testület a vitát követően elfogadta a 
javaslatot és rendeletet alkotott a jövő tanév 
ösztöndíj pályázatáról.  
A rendelet szerint az Önkormányzat a Keszüben 
állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos helyzetű, az 
általános iskola felső tagozatán (5-8 osztály) nappali 
képzésben részesülő tanulók iskolai 
lemorzsolódásának mérséklése, tanulmányi 
sikerességük és továbbtanulásuk elősegítése 
érdekében ösztöndíj pályázatot hirdet a 4,0 
tanulmányi átlag, vagy afeletti eredményt elkérő, 
pályázati feltételeknek megfelelő, legjobban tanuló 
gyermekek számára.  
Az elért tanulmányi eredményt a 2016/2017. tanév 
két félévi iskolai bizonyítványával, a nappali tagozatos 
képzést iskolalátogatási igazolással kell dokumentálni. 
A pályázat szempontjából hátrányos helyzetű tanuló: 

- akire tekintettel rendszeres gyermekvédelmi 
támogatás került megállapításra,  

- akinek hátrányos helyzetét vagy halmozottan 
hátrányos helyzetét a Jegyző határozattal 
megállapította, 

- akinek a családjában az egy főre eső nettó 
jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének háromszorosát (2016-ban: 
85.500,- Ft-ot) nem haladja meg, 

- akinek egyik, vagy mindkét szülője az év – 
legalább egy részében – tartós, regisztrált 
munkanélküli volt.  

A hátrányos helyzet fennállását a rendszeres 
gyermekvédelmi támogatást, hátrányos helyzetet, 
illetve munkanélküli státuszt megállapító 
határozattal, a jövedelmet a kérelem beadását 
megelőző hónap jövedelmének igazolásával lehet 
bizonyítani.  
 
A pályázatok 2016. október 1. napjától folyamatosan 
adhatók be Keszü Község Önkormányzatához, a 
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féléves és év végi bizonyítványt a tanév végén kell a 
pályázathoz pótlólag csatolni. A pályázatokat az 
Önkormányzat a tanév zárását követő egy hónapon 
belül bírálja el.  
Az ösztöndíj mértéke (egyszeri támogatás): 

legjobb tanulmányi átlagot 

elért tanuló 100 000 Ft

második legjobb 

eredményt elérő tanuló   80 000 Ft

harmadik legjobb 

eredményt elérő tanuló  60 000 Ft

negyedik legjobb 

eredményt elérő tanuló 40 000 Ft

ötödik legjobb eredményt 

elérő tanuló          20 000 Ft  
A rendelet teljes szövege a www.keszu.hu honlapon 
olvasható, illetve információ és pályázati adatlap 
igényelhető a Keszüi Közös Önkormányzati 
Hivatalban.  
A napirend további részében a Testület elfogadta a 
Csorba Győző Megyei Könyvtár 2015. évi munkájáról 
szóló beszámolót. A Könyvtár és az Önkormányzat 
között jó az együttműködés, jó a könyvtárbusz 
szolgáltatásainak kihasználtsága. Kedvező az is, hogy 
a Megyei Könyvtár évi két kulturális műsor költségét 
vállalja át.  
A Polgármester Úr  - az érintettek munkájának 
méltatását követően - tájékoztatta a Képviselő-
testületet, hogy július 1. napjától a jelenlegi aljegyző, 
Lukácsiné Major Zsuzsanna került kinevezésre a 
nyugdíjazás folytán megüresedett jegyzői állásra.   
Zárt ülésen a Testület döntött a nyári 
gyermekétkeztetés  július 1 – augusztus 31-ig történő 
megszervezéséről, amelyet a Pellérdi Potyka Étterem  
naponta szállít  14 rászoruló gyermeknek. A 
költségeket az Önkormányzat szociális keretéből 
biztosítja. Döntés született a beiskolázási segélyekről 
is, amely szerint az Önkormányzat a 6-14 éves korú 
általános iskolás, keszüi lakóhellyel rendelkező 
gyermekek részére – amennyiben a család egy főre 
eső jövedelme a 85.500,- Ft-ot  nem haladja meg, -  
gyermekenként 10.000,- Ft beiskolázási segélyt nyújt 
tanszerek, tankönyvek, iskolai ruházat költségéhez 
való hozzájárulásként.  
A támogatás kifizetésének feltétele: 
- a kereső családtagok előző hónapban kézhez 
kapott jövedelméről szóló igazolás,  
- iskolalátogatási igazolás, 
- a vásárlásról szóló áfás számla a gyermek 
nevére kiállítva.  
A beiskolázási segélyek kifizetése: augusztus 8. 
napjától szeptember 30-ig történik.  
 
Összeállította: dr. Barta Zsuzsanna 

Elköszönő 

 

Nagy tisztelettel tájékoztatom Önöket arról, hogy 
június végével nyugdíjas lettem. Az elmúlt 24 év 
rengeteg változást hozott Keszü életébe, nagy öröm 
és megtiszteltetés számomra, hogy ebben az 
eredményes községfejlesztő munkában részt 
vehettem. Sok kedves embert, barátot ismertem 
meg, akikre és a közös munkára mindig nagyon sok 
szeretettel fogok emlékezni. Nem búcsúzom, csak 
elköszönök, és kérem, fogadják szeretettel utódomat:  

Lukácsiné Major Zsuzsannát, aki 2005. óta dolgozik a 
hivatalban.  
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Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem 
Közigazgatás - tudományi Kar Igazgatásszervező 
Szakán szerezte 2009-ben, jelenleg a Pécsi 
Tudományegyetem Állami és Jogtudományi Kar 
jogász szakos hallgatója. Munkáját igazgatási, 
szociális feladatkörben kezdte, három éve pedig 
aljegyzőként bizonyítja rátermettségét. 2016. július 1. 
napjától Keszü, Gyód és Kökény Községek 
Polgármesterei egyhangú döntéssel nevezték ki 
jegyzői munkakörbe.  

Mindenkinek további sikeres életet, jó egészséget 
kívánok!  
dr. Barta Zsuzsanna 
 
 

Ez történt az elmúlt időszakban 

 

 
  

Nyugdíjasok kirándulása Somogyban 
 

Egy különleges kiránduláson vett részt a keszüi 
nyugdíjasok egy 20 fős csoportja. Az első állomás a 
Bőszénfai Szarvas Farm volt.  Itt a különleges állatokat 
lehetett közelről szemügyre venni és megsimogatni. A 
szarvasokon kívül őzek kecskék, lámák, szamarak 
voltak egészen közelről láthatók. A látogatás utolsó 
programja a híres agancs gyűjtemény megtekintése 
volt. 
 

 

A csoport ezután a Szennai Szabadtéri Néprajzi 
Múzeumba folytatta útját. Somogy megye népi 
építkezését lehetett megtekinteni: az eredetiben fel- 
épített vályogházak belsejét és külsejét, teljes 
felszereléssel, eredeti bútorokkal. Nagyon érdekes 
volt a régi mezőgazdasági gépek kiállítása is. A több 
mint száz éves gépek és eszközök felidézték az aratás  
 és cséplés nehéz fizikai munkáját. Végül a festett 
kazettás református templom megtekintése volt a 
program.  Hazafelé a 67-es úton a 67-es vendéglőben 
finom ebéd várta a fáradt turistákat. Rövid pihenő 
után a csoport Szigetvár főtere felé vette az irányt, és 
fagylaltozással fejezte be a kirándulást.   A csoportot 
Buday-Sántha Attila Polgármester Úr is elkísérte. 
 
 

Gyereknap Keszüben  

 

 
 
Az idei gyereknap sem múlhatott el önfeledt 
ugrálással a légvárban. A sok ugrálni akaró gyerek  
miatt korlátozni kellett az egyszerre ugrálók számát.  
A legnagyobb attrakció ebben az évben a póni 
lovaglás volt. A gyerekek sorban álltak, hogy 
felülhessenek a kantáron vezetett szelíd állatokra. 
Volt arcfestés, csillámtetkó készítés ajándék vásárlás. 
A hagyományos gyereknapi vattacukor evés sem 
maradhatott el. Különleges Mackó Mocorgó 
színesítette a programot a legkisebbek számára. 
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 Népszerű volt az aszfaltrajz verseny is, ahol 
különleges alkotások születtek. 

 
A zsűri értékelte a gyerekek munkáját, díjazta az 
indulókat. A következő eredmények születtek: 

1. Zsifkó Míra 6 éves 
2. Csonka Melinda (12) és Szendrői  Márk (7) 
3. Berecz Regina (6) és Berecz András (8) 

 
A nyertesek és az indulók is értékes ajándékokkal 
térhettek haza. 
 

A Keszüért Egyesület kirándulása  
 

 
 
Egy meleg nyári napon, június 25-én vágott neki a 
Keszüért Egyesület szokásos nyári túrájának. Ezúttal a 
Malomvölgy és környéke volt a cél. A tikkasztó 
melegben a kökényi tó melletti kilátó és pihenőtől 
indult vissza a társaság a „Misés úton” Keszübe, ahol 
a Szőlőhegyen egy kis frissítő várta a vándorokat. A 
program a Faluháznál fejeződött be, ahol finom ebéd 
egészítette ki a napi programot.      
 

Falunapi előzetes 

 
Idén augusztus 27-én, szombaton kerül sor a 
hagyományos Keszüi Falunapra. Nem marad el idén 
sem a főzőverseny, a KSE aerobik bemutatója, a T-
DANCE fellépése és a tombola sorsolás.  

A sztárvendég idén Tóth 
Andrea, a 2014. évi X-faktor 
győztese lesz. A gyerekeknek 
légvár, arcfestés, motorozás, 
póni lovaglás és a Dotto 
kisvonattal falunézés lesz. Az 
esti jó hangulatról DJ Albrect 
gondoskodik, a múlt századot 
idéző hangulatos retro disco  

zenéje szórakoztatja a közönséget 21 órától hajnalig.  
 
 

Keszü Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi 
nyári gyerektáboroztatása 

 
Júliusban, Magyarhertelenden táborozott 18 keszüi, 
pécsi, és gyódi, roma/cigány- és nem cigánygyerek a 
„Erdő Szélén Táboroznak a Keszüi Cigányok” 
elnevezésű roma művészeti táborban, mely az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a Keszüi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében 
valósult meg. 
A tábor keretében a gyerekek megismerkedhettek a 
pécsi roma művészekkel. A programon részt vett 
Kalányos Terézia (szociálpedagógus, romológus, beás 
mesekönyv szerző-fordító) Ráczné Kalányos Gyöngyi 
festőművész, Kosztics László fafaragó művész, Iszák 
Ilona kosárfonó, Komlói Fekete Láng Tánccsoport, 
Chache Rom autentikus zenét játszó 
roma/cigányzenekar, valamint Dr. Orsós Anna a Pécsi 
Tudományegyetem Romológia és Nevelésszociológia 
Tanszékvezető asszonya, aki elmondta, hogy 
romaként is el lehet jutni a „csúcsra”, csak tanulni 
kell.  
Minden napra jutott esemény, úgyhogy a gyerekek 
nem unatkoztak, szinte naponta eljutottak a közelben 
lévő strandra is, ahol nagyokat lubickoltak. Buday-
Sántha Attila Keszü polgármestere   is meglátogatta 
táborunkat. 
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KESZÜI HÍREK 
Keszü Község Önkormányzatának ingyenes lapja 

Kiadja: Keszü Község Önkormányzata 
Felelős kiadó: Buday-Sántha Attila 

 

 TELEFONOK, CÍMEK 

 
Polgármester: Buday-Sántha Attila         Tel.:  561-002  
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  
 
Jegyző:  

Lukácsiné Major Zsuzsanna         461-065  
 jegyzo@keszu.hu 
 
Szociális ügyek:  

Tokai Fanni                  461-063 
 szocugy@keszu.hu 
 
Adóügyek:   

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

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

 
Igazgatási ügyek: Petrinovics-Mohar Petra  461-063 
igazgatas@keszu.hu 

  

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 Központ  

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  
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