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A keszüi Falu-kő park 

A Falunapot megelőző napon, augusztus 26-án 
avattuk fel a Keszü Falu-kő parkot és ültettük el a 
hársfát az összehordott földbe. 
 

 

A Falu-kő felirat plakettját Nádor Judit készítette 

Sokan hoztak földet, követ szülőföldjükről az 
avatásra, de azt követően is. Természetesen a 
folyamat itt nem áll meg: azt tervezzük, hogy minden 
évben a falunapot megelőző nap este egy pikniket 
tartunk a Falu-kő parkban. 

A pikniken találkozhatnak a keszüiek, akik 
otthonuknak tartják falunkat, bárhonnan is vezérelte 
sorsuk Keszübe őket. 

  

 Keszüért Egyesület    

 
Érdemes tudni rólunk: 

 Ének-zene tagozat és emelt óraszámú informatikai 

oktatás 

 Német nemzetiségi oktatás 

 Teljesítményorientált oktatás matematika, magyar, 

idegen nyelv 

 Második idegen nyelv választási lehetőség – angol, 

német, orosz, lengyel, francia 

 Projektek: erdei iskola, szakkörök, KRESZ oktatás, ECDL 

és nyelvvizsga felkészítés, táborok, kirándulások, DÖK 

programok, külföldi kapcsolatok 

 

Iskolanyitogató programok: 

2017. január 9. hétfő, 
16.30 16.3 

ének, zene, táncok, 
rajzverseny 
meghirdetése 

2017. február 2. csütörtök 
16.30 

idegen nyelvek 

2017. február 22. szerda 
16.30 

informatika 

2017. március 7. kedd,  mozgások 

2017. március 29. szerda nyílt nap, ajzverseny 
kiállítás megnyitása, 
jutalmazása 

 

Keszü az iskola beiskolázási körzetébe tartozik – 
szeretettel várjuk a tanulókat Keszüből! 
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Tájékoztató Képviselő-testületi ülésekről  

 
A harmadik negyedévben kettő önkormányzati ülés 
volt csak. A nyári szünetben   Július hónapban a 
Képviselő-testület nem ülésezett.  
 
Az   augusztus 29-i ülésen első napirendként a 
rendezési terv módosításáról tárgyalt a Testület.  
A Polgármester Úr elmondta, hogy a 
településrendezési terv módosítása – amelyet a 
tervezett óvodapályázat benyújtása miatt 
kezdeményezett az Önkormányzat – záró szakaszához 
ért, melynek kéri az elfogadását. A módosítással a 
szakhatóságok egyetértettek, illetve a véleményezési 
anyag módosítását nem igénylő észrevételt tettek, 
mindezekek után lehetőség van az állami főépítész 
felé megküldeni az anyagot. Amennyiben tőle sem 
érkezik érdemi észrevétel, a rendezési terv módosítás 
– rendelettel – elfogadhatóvá válik.  
A Képviselő-testület a módosítási folyamat 
lezárásához szükséges határozatot meghozta.  
 
Ezt követően a Testület módosította szociális 
rendeletét, annak érdekében, hogy egyes 
védőoltások árát finanszírozhassa az Önkormányzat. 
A Jegyző Asszony kidolgozta a rendelettervezetet, 
amely szerint a rotavírus,  a bárányhimlő, a HPV és a 
fertőző agyhártya gyulladás elleni védőoltások árát a 
lakosságtól – gyermekek és felnőttek esetén is – 
átvállalja a Testület. Képviselői javaslatra a 
támogatott vakcinák közé a tüdőgyulladás  és az 
influenza elleni védőoltás is bekerült, majd a 
rendeletet-módosítást elfogadták.  
A rendelet a www.keszu.hu honlapon olvasható. 
 
A Polgármester Úr örömmel ismertette, hogy az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása, belterületi utak, járdák, hidak felújítása” 
pályázaton  Keszü  12.807.425,-Ft támogatást nyert. 
A pályázat a Petőfi utca felső részének felújítására 
irányult, az árajánlatok kérése folyamatban van, a 
támogatás összege már megérkezett az 
Önkormányzat bankszámlájára.  
 
Ugyancsak pályáztak a Nemzeti Szabadidős – 
Egészség Programba való részvételre, amely 
lényegében igénybejelentés volt 15 db szabadtéri 
sporteszközre. A pályázat sikere esetén sportparkot 
alakítanak ki a Malomvölgyi tóhoz vezető sétány 
mellett, ahol a különböző eszközökön lehetőség lesz a 
húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, hasizom, és 
hátizom erősítés, létramászás, lépcsőzés, 
függeszkedés gyakorlatok végzésére és párhuzamos 
korlát használatára.  
 

A Testület ezt követően határozatokat hozott a 
szociális tűzifa pályázat beadása érdekében, a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat 2017. évi 
fordulójához való csatlakozásról, valamint 
megerősítette 2005. évi, az M60-as gyorsforgalmi út 
nyomvonalával kapcsolatos döntését. Az aktualizált 
határozat szerint a nyomvonal a Petőfi u. 172. sz. 
ingatlantól északi irányban 400 méterre húzódik, a 
zajhatár-értékek tekintetében a 9/2011.(X.7.)- a zaj és 
rezgésvédelemről szóló- önkormányzati rendeltben 
szabályozottak szerint kell eljárni. 
Döntés született a Tettye Forrásház Zrt középtávú  
Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról, amelyben 
Keszü község által meghatározott, szükséges 
igényeket rögzítették.  
 
A Jegyző Asszony előterjesztésében meghallgatta a 
Testület a belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló 
összefoglalót. A két belső ellenőri javaslat egyike 
formai észrevétel, illetve a másik a mezőőri járulékok 
kevésbe hatékony beszedését kifogásolta. A 
javaslatok szerint Intézkedési terv készült, határidő, 
felelős megnevezésével, amelyet a Képviselő-testület 
elfogadott.  
 
A Falunapról szóló beszámolójában a Polgármester 
Úr elmondta, hogy sikeresen, a programnak 
megfelelően zajlott a rendezvény. Falunapi 
támogatásként a szponzoroktól 645.000,- Ft 
támogatás érkezett, amelyet ezúton is megköszön. 
Támogatók voltak:  
G.S. Consulting Kft, Kamanczi Zoltán, Dél- Goyó Kft, 
Ezüsthajó Kft, Gáterv Kft, KL Demex Kft, Szántó és Fia 
Kft, Tettye Forrásház Zrt, Szlama és Társa Kft, Agro-
Portéka Kft, valamint egy névtelenségét megőrizni 
kívánó gazdasági társaság.  
A Keszüi Pékség pékárút, a COOP bolt 5.000,- Ft 
értékű vásárlást, az OTP két db ajándékcsomagot, a 
Stihl Szakkereskedés 4 db naptárat biztosított.  
A rendezvény sikerében közreműködőknek 
megköszönte munkájukat. A beszámolót a Testület 
jóváhagyólag elfogadta.  
 
A hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók 
ösztöndíj pályázatára a támogatható öt pályázat 
helyett hárman adták be jelentkezésüket.  
 
A tanulmányi eredmény alapján: 
első helyezett Kovács Danina Bem u. 4/A sz. alatti, 
második helyezett Kovács Zoltán  Petőfi S. u. 59. sz. 
alatti, harmadik helyezett Laki Máté Petőfi u. 55.sz. 
alatti lakos lett.  
A Képviselő-testület a sorrendet és a helyezéssel járó 
ösztöndíj összegét jóváhagyta.  

2. oldal 

http://www.keszu.hu/
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Az „egyéb aktuális kérdések” között döntöttek per 
indításáról a 341/2 helyrajzi számú – a falu déli részén 
a zártkertbe vezető – út elbontott rézsűjének 
helyreállítás érdekében és magántulajdonú ingatlan 
belterületbe vonásáról.  
 
A Polgármester Úr tájékoztatást adott az aktuális 
számlaegyenlegről: a főszámlán 15,5 millió Ft, 
alszámlákon  5 millió Ft, lekötött betétben pedig 25 
millió forint áll rendelkezésre.  
 
A szeptember 21-i rendkívüli képviselő-testületi 
ülésesen – a pályázati kiírás szerint – döntöttek az 
igényelt szociális tűzifa mennyiségéről (74 m3), és a 
vállalt önerő 93.980 ,- Ft mértékű összegéről, 
valamint nyilatkozatot tett az Önkormányzat, hogy a  
tűzifa támogatásban részesülő magánszemélyektől 
nem kér ellenszolgáltatást.  
 
A belterületi utak felújítása témájában – hosszas 
vitát folytatott a Testület az egyes árajánlatokról és az 
azt benyújtó gazdasági társaságokról. A Polgármester 
Úr ismertette az árajánlatokat a Soltút Kft, a Best 
Contrast Kft és a Wolfbau Kft hasonló összegű 
árajánlatot adott, a Makadám Aszfalt Kft csak m2 árat 
adott meg, a műszaki ellenőri feladatokra pedig  a 
Bonypalan Kft jelentkezett.  
A vitát követően – egyhangú döntéssel – a Képviselők 
a Soltút Kft-t bízták meg az útfelújítás 
megvalósításával, a belső ellenőrzést a Bonyplan Kft-
re bízva. 
  
Az október 24.-i ülés első napirendi pontjaként 
szervezeti változásról döntöttek. 2017. január 1. 
napjától – jogszabályváltozás következtében – csak 
települési önkormányzat tarthat fenn gyermekjóléti 
szolgáltatást, ezért ezt  feladatot és intézményt  a 
Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás  
átadja Pécs M.J. Város fenntartásába, amelyhez a 
Képviselők hozzájárultak. 
 
A Testület idén is megalkotta rendeletét  a szociális 
tűzifa támogatás szabályairól. A Polgármester Úr 
elmondta, hogy minden évben sikeresen pályáznak, 
de – mivel az önkormányzat saját forrásból is vásárol 
tűzifát -  az elnyert mennyiségnél lényegesen 
szélesebb körben  tudják  támogatni a rászorulókat. A 
kérelmeket folyamatosan várják. 
 
A továbbiakban a Képviselő-testület a Jegyző Asszony 
elterjesztését követően elfogadta a 2017. évi belső 
ellenőrzés szempontjait, majd az „egyéb aktuális 
kérdések” keretében a Polgármester Úr tájékoztatta a 
Képviselőket az előző ülés óta történt eseményekről. 
Elmondta, hogy - pályázati forrás felhasználásával -  

befejeződött a Falháztól a buszfordulóig tartó 
szakaszon a  Petőfi u. javítása a Soltút Kft 
kivitelezésében. A felújítás kiterjedt néhány Újtelepi 
útra is. A munkálatok során tartóhálókat építettek be. 
 
A Képviselő-testület további javaslatokat tett az utak, 
járdák felújítására, útpadka rendezésére. 
 
A Polgármester Úr ismerteti, hogy az önkormányzat 
központi  számláján 17.199 eFt van, az alszámlákon  
további  10 millió Ft, valamint 25 millió Ft lekötött 
betétben  áll rendelkezésre.  
Megrendezésre került az október 23.-i ünnepség, 
rendkívül színvonalas szervezésben. A rendezvényt 
megtisztelték jelenlétükkel Gulyás Gergely és Csízi 
Péter  országgyűlési képviselők,  és Őri László Pécs 
M.J. Város alpolgármestere is. A kopjafánál az 
Önkormányzat nevében koszorút helyezett el, 
amelyet a Faluházban – keszüi művészek fellépésével 
– műsor és fogadás követett.  
 
A Testület ezt követően magántulajdonú zártkerti 
ingatlan  belterületbe vonásáról döntött majd  állást 
foglalt, hogy  Petőfi u. 119. sz. ház előtti gesztenyefa 
kivágását nem támogatja. A megrongálódott kerítés 
vonatkozásában állapotfelmérést végez, és 
amennyiben kár keletkezik, úgy dönt a kártérítésről.  
Döntés született Gyód és Keszü Községek 
Intézményfenntartó Társulása költségvetésének 
jóváhagyásáról 7.487.246,- Ft bevételi és kiadási 
főösszeggel, majd a 2016. évi közmeghallgatás 
időpontját tűzték ki november 24. napjára.   
 
November 24.-én tartott Képviselő-testületi ülésen 
elfogadták   a minden szakhatóság által jóváhagyott - 
településrendezési terv 2016. évi módosítását, amely 
a tervezett óvoda építés miatt vált szükségessé, és 
csak minimálisan módosította az eredeti rendezési 
tervet.  
A Polgármester Úr tájékoztatta a Testületet a 0147/4 
hrsz. mocsár megnevezésű terület vételi 
lehetőségéről, amely a tervezett napelemes park 
mellett húzódik. Tekintettel az önkormányzat távlati 
gazdasági érdekeire, javasolta a 8.431 m2 terület 
megvásárlását, amelyre 960 eFt –os ajánlatot kapott.  
A Képviselők a hasznosítást és a vételárat érintő vitát 
követően az ajánlatot elfogadták, és fenti ingatlant 
megvásárlása folyamatban van. 
 
Folytatva a napirendet a Polgármester Úr ismertette, 
hogy pályázni kíván Gyód és Kökény községekkel 
közösen 20 millió Ft értékben géppark kialakítására, 
reméli, hogy sikerrel. 

3. oldal 
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A munkagépek segítségével lehetőség lenne a 
kökényi hulladék feldolgozó és a gyódi sportpálya 
közötti földes, köves út, és egyéb külterületi utak  
felújítására, illetve egy Keszüt érintő 50 méteres 
összekötő szakasz kialakítására.    
Várják az eredményt a 2,3 milliós támogatást célzó 
REKI pályázatról, amelyből a Duna-Dráva Nemzeti 
Park tagsági díját, valamint Pécs Város 
Önkormányzata felé a Pécsre járó óvodás és iskolás 
gyermekek étkeztetéséhez történő hozzájárulást 
kívánják finanszírozni.  
Tájékoztatást ad arról, hogy a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási körzetek 
határainak felülvizsgálata érdekében döntés 
szükséges a jelenlegi pécsi orvosi körzetekhez való 
tartozás megerősítésére, amelyet a Testület 
jóváhagyott. 
 
Döntöttek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 
Pályázatot beadók támogatásáról is, mind a négy 
fiatal pályázatát elfogadva önkormányzati 
hozzájárulással egészítették ki. 
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen 
megtartott  közmeghallgatáson a Polgármester Úr 
beszámolójában elsőként  a demográfiai adatokról 
tájékoztatott:  
 
lakosságszám:  1353 fő  
 

kormegoszlás: 
0-6 éves:                 92 fő 
7-14 éves:             131 fő 
15-18 éves:             87 fő 
19-60 éves:           828 fő 
60 év felett:          215 fő 

 
2016-ben: születtek:  11-en, 7 pár kötött házasságot 
és 5 személy hunyt el.  
 
Sajnálattal állapította meg, hogy a község lélekszáma 
még mindig nem annyi, ahányan ténylegesen itt 
laknak, ezért ismét felhívta a figyelmet a 
lakcímbejelentés fontosságára.  
 
Költségvetés adatai: 
2016. évi eredeti előirányzat:    173.145.000-,Ft 
 
Számlaegyenleg:   
- költségvetési számlákon:   39.794.712,- Ft  
- adószámlákon:                   10.796.231,- Ft  
- közfoglalkoztatási alszámlán: 1.783.030,- Ft 
 

Testületi ülések száma: 10 volt, amelyen idén 5 
rendeletet alkottak és 67 esetben döntöttek 
határozathozatallal.  
 
A Testületi munkáról elmondta, hogy : 
  
-Az idei évben is működik a mezőőri szolgáltatás 50 % 
-os állami támogatás mellett, Gyód és Kökény 
községek részvételével. Folyamatos a mezőőr 
jelenléte a külterületeken, a gesztori teendőket Keszü 
látja el.  
Jogerős építési engedéllyel rendelkezik az 
Önkormányzat a napelem park megvalósítására, a 
szükséges terület – területcserével – szintén az 
önkormányzat rendelkezésére áll. A pályázat még 
nem került kiírásra, de amint ez megtörténik azonnal 
beadható. Rendkívül jelentős e beruházás, mivel 
minimum évi 20 millió Ft saját bevételt hoz az 
Önkormányzatnak.  
 
A 2015. évben benyújtott két csoportos óvoda 
kialakítására beadott nem járt sikerrel. 2016. – ban 
TOP pályázat keretében benyújtotta az átdolgozott 
pályázati anyagokat, mely két csoportos bölcsőde, 
egy csoportos óvoda, valamint egy 100 fő 
kiszolgálására alkalmas főzőkonyha kialakítását tenné 
lehetővé.  Ennek érdekében Gyód községgel 
Intézményfenntartó Társulást alapítottak. Az alkalmas 
épületet az idei évben megvásárolta az 
Önkormányzat. 
Az óvoda létesítését a gyermeklétszám indokolja.  
 
A Belügyminisztérium által kiírt „Önkormányzati 
fejlesztések” pályázaton a belterületi utak felújítására 
nyertek el 12.807.425,- Ft támogatást, az önerő 
2.260.134,- Ft (15%). 
Megvalósult a Polgármesteri Hivatal tetőterében az 
irattár kialakítása, valamint az irodahelyiségek 
klimatizálása,  melyre ugyancsak pályázati forrásból 
került sor. Támogatási összeg 3.319.299,- Ft, önerő 
174.701,- Ft (5 %). 
 
Az előző évekhez hasonlóan az idei évben is sikeres 
pályázatot adta be szociális célú tűzifa beszerzésére, 
a megállapított támogatás 40 m3. 
A templom felújítása érdekében az Önkormányzat 
által előkészített dokumentációk alapján a Pécsi 
Püspökség benyújtotta pályázatát, melyről még nem 
született döntés. 
 
Évi átlagban 18 közmunkás dolgozik a falu 
rendezettségén, meglátszik a munkájuk eredménye. 
Feladataikat a Polgármester és Molnár Attila 
képviselő koordinálják.  

4. oldal 
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A közfoglalkoztatottak és a diákmunkás bérre 2016- 
ban 17.846.988,- Ft-ot, dologi támogatásként 
2.930.985,- Ft-ot nyertünk el. 
 
Elkészült az Újtelepen a sétány folytatásaként a 
járdaépítés, az árkok, áteresztek tisztítása, 
közterületek kaszálása, hulladék összegyűjtése. 
 
Sikeres falunap szervezése 1.059 eFt-ba került, 
melyből 649 eFt a sponzori támogatás. 
önkormányzati saját ráfordítás: 200 eFt. Ugyancsak 
sikeres rendezvény volt „Szeretlek Magyarország” 
program.  
 
Sor került a beiskolázás költségeinek önkormányzati 
támogatására, sajnos csak kevesen vették igénybe. A 
nyári gyermekétkeztetést az idei évben a szociális 
normatíva terhére tudták megoldani, mely során 14 
fő részesült támogatásban. Az idei évben is biztosított 
az újszülöttek támogatása, a tavalyi évben bevezetett 
hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányi 
ösztöndíjára 3 fő adta be pályázatát, valamennyien 
sikerrel. 
 
A FALUHÁZ beváltotta a hozzá fűzött reményeket, 
otthont ad a különböző programoknak, 
előadásoknak, szervezi a rendezvényeket.  
 
Megvalósult a közvilágítás bővítése, LED - lámpák 
cseréje, illetve a külterületi utak megvilágításának 
javítása.  
 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatra 4 
fő nyújtotta be pályázatát, támogatásukról a 
közmeghallgatás előtt megtartott ülésen döntött a 
Testület. 
 
A postahivatal önkormányzati épületből kiköltözött, 
az irodahelyiség kialakítása folyamatban van, a 
munkálatok nemsokára elkészülnek. Minden 
segítséget megadott a Postaigazgatóságnak, hogy 
méltó helyen alakíthassák ki a helyi hivatalt a volt 
italbolt helyiségében, de – mivel a bérleti díjat soknak 
találtak, - másként döntöttek.  
 
Az Önkormányzat rendelkezik jogerős vízjogi építési 
engedélyes tervvel a községi árok északi szakaszának 
teljes felújítására, forráshiány miatt sajnos nem került 
támogatásra, bízik abban, hogy a 2020 –as pályázati 
ciklusban erre is sor kerülhet.  
 
A jövő feladatai között a folyamatban lévő 
pályázatok sikerre vitelét említi, így az árokpályázat, 
az óvoda-pályázat, a paplak és templom felújítás 

pályázata, valamint elsősorban a napelem park és 
szomszédságában rekreációs terület kialakítás a cél. 
 
Értékelte a helyi egyesületek, nemzetiségi és civil 
szervezetekkel történő együttműködést, és 
megköszönte a Képviselő-testület tagjainak, 
különösen Lezsák Rudolfnak és Molnár Attilának a 
községfenntartás érdekében végzett munkáját.  
 
Ennyiben kívánta összefoglalni az Önkormányzat 
feladatellátását, amelyhez kéri a megjelentek 
hozzászólásait, javaslatait. 
 
Schulteisz Edéné a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat tevékenységéről adott tájékoztatást. 
Feladatuk a német nyelv és kultúra ápolása, 
hagyományaik őrzése, ennek érdekében több 
programot szerveztek, így május 1.-én Majálist, majd  
nyugdíjas napot, adventi koncert részvételt, 
karácsonyi hangversenyt finanszíroztak. Szoros az 
együttműködés a települési  önkormányzattal szinte 
minden önkormányzati programhoz ad anyagi 
támogatást a NNÖ.  
 
A lakossági kérdések, bejelentések a többszöri 
áramszünetre, a posta jelenlegi méltatlan, 
konténeres elhelyezésére, a mentő-szirénázás 
megszüntetésére, a kóbor kutyákkal kapcsolatos 
intézkedésekre, valamint közvilágítási lámpákkal 
kapcsolatban hangzottak el.  
Válaszában a Polgármester Úr ismertette, hogy az 
áramszolgáltató kicserélte a burkolt vezetékeket, így 
az áramszünetek megszűnnek. A Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat szép műsort szervezett március 15.-
én, ugyan a Falunapot nem támogatja anyagilag, de  
az az egyéb sponzori támogatásokból 
megszervezhető, kevés önkormányzati ráfordítással. 
A postával kapcsolatban elmondja, hogy tervei között 
szerepel egy szolgáltatóház létrehozása, ott helyet 
kaphatna a jelenleg konténerben működő 
postahivatal. A szolgáltatás nem szüntethető meg, 
mivel a postai szolgáltatás  kötelező ellátás. A 
szirénázás zaja megszűnt, tekintettel az érintett lakos 
elköltözésére. Beszél a tervezett óvodáról, amelynek 
pályázati anyaga teljes, sajnos sokan pályáznak,  a 
megyei  igények messze meghaladják a rendelkezésre 
álló keretet 
  
A német nemzetiségi önkormányzat elnöke javasolja 
a német nyelvű óvodai foglalkozást, amelyre 
költségvetési támogatásuk összegét is felajánlja.    
 
Összeállította:  Lukácsiné Major Zsuzsanna jegyző 
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Ez történt az elmúlt időszakban 

 
Keszüben történt eseményeket elevenítjük fel melyek 
júliusban, augusztusban és szeptemberben történtek. 
Nyáron is népszerű volt az asztalitenisz.  Hétvégen- 
ként két asztalon folyt a játék késő estig.    
 

  
 
 
  

Falunap 2016 

 

 
 
Idén augusztus végén, 27-én, szombaton került sor a 
hagyományos Keszüi Falunapra. Az eseményt Buday-
Sántha Attila polgármester nyitotta meg  a 
hagyományoknak megfelelően.  Nem maradt 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 volt. A gyerekeknek légvár, arcfestés, 
motorozás, póni lovaglás és a Dotto kisvonattal 
falunézés volt a programok között. Az esti jó 
hangulatról DJ Bogár gondoskodott, a múlt századot 
idéző hangulatos retro disco  zenéje szórakoztatta a 
közönséget  hajnalig. 
 

 
 
Újdonság volt   egy speciális kiállítás: A Mecsekalja 
Vadásztársaság trófeáit csodálhatták meg  a látogatók 
a  Faluház nagytermében. A vadásztársaság a 
legszebb trófeáit hozta el hozzánk. A  keszüi vadászok 
is értékes trófeákat mutattak be a látogatóknak. 
 

 
 
Zalabai Alexander szintetizátor játékkal bűvölte el a 
közönséget. Ezután Snapsz zenekar koncertje követ- 
ezett.  A remek hangulatú fúvószenére többen táncra 
perdültek a nézők közül.   
A Dotto kisvonat a délután folyamatosan zsúfolásig 
megtelt. 
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A lovas program nagyon népszerű volt a gyerekek 
körében, szegény lovak állandóan mozgásban voltak, 
végigdolgozták a délutánt. 
Nagy sikere volt idén is a Keszüi Sport Egyesület 
aerobik csoportjának Joklné Dudás Tímea 
vezetésével.  

 
 
A főzőverseny most is nagyon népszerű volt, ebben az 
évben a vadászok nyertek egy különleges 
vadpörkölttel. 
 

 
 
 
Új színfolt volt az „Élményzóna”, ahol a gyerekek 
biztonságos körülmények között próbálhatták ki 
ügyességüket.  

 
 
A T-DANCE ismét sikert aratott Horváth Tamás 
irányításával. 

 

 
 
Tóth Andi fellépését egy gyereksereg kísérte ugrálva a 
színpadon, a szülők legnagyobb örömére. További 
képek a keszu.hu oldalon.  
 

Élő fenyőfa 

 
Tisztelt Keszüi Lakosok! 

 
Amennyiben élő fenyőfát vásárolnak karácsonyra és 
az ünnepek elmúltával nem tudják, vagy nem kívánják 
a fát elültetni, kérjük jelezzék felénk - az 
önkormányzat gondoskodik a fenyőfák tervszerű 
elültetéséről.  
Telefon: 72/461 162, 30/93 93 883  vagy a 
Faluházban személyesen.  Köszönjük előre is! 
 

Decemberi program előzetes 

 
dec.-11 VoiSingers Koncert a templomban (ingyenes) 
dec.-17 Ribizli bohóc fellépése, majd a 
Testvérvárosok Terei iskola diákjai adnak műsort 
dec.-17 Keszüért Egyesület évzáró 
dec.-29 Borszentelő a templomban, majd beszélgetés 
a boros gazdákkal a Faluházban. 
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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:  

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 

 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  

Gáz hibabejelentő: (80) 42-42-42  

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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mailto:jegyzo@keszu.hu
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