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Vendégünk volt Csizi Péter 

2017  május 26.-án pénteken délután 16 órakor 
ellátogatott községünkbe Csizi Péter a terület 
országgyűlési képviselője. A vendéget  Buday-
Sántha Attila polgármester fogadta az 
Önkormányzat dísztermében.  

   

A lakosság szórólapon értesült a lehetőségről, 
hogy találkozhat a képviselő úrral és elmondhatja 
véleményét vagy panaszát.  

A képviselő úr Buday-Sántha Attila 
polgármesterrel falujárásra indult és találkozott a 
helybéliekkel. Végigsétált az Önkormányzat 
épületétől a Petőfi utcán egészen a Menyecske 
völgyig.  Az úton a polgármester úr ismertette az 
utóbbi időben a faluban elvégzett  munkákat, az 
útfelújítást a Faluháztól a buszfordulóig, a támfal 
megerősítést, és a közmunkások faluszépítő 
munkáját.   

   
  

Visszafelé a falu másik felét tekintették meg a 
séta során. Az újtelep modern stílusú házai nagy 
meglepetést okoztak a vendégnek. 

 

A Malomvölgyi-Tó közelsége és jó megközelítési 
lehetősége kedvező lehetőség a keszüieknek a 
sportolásra, kikapcsolódásra.  

 

Az újtelep több utcáját is érintette a faluséta, 
végül a legtávolabbi helyszín a létesítendő 
naperőmű park területe volt. A Petőfi utcán 
visszasétálva megtekintették a létesítendő óvoda 
épületét. Erre a létesítményre nagy szüksége 
lenne Keszünek a növekvő gyermekszám miatt, 
hogy ne kelljen más településre vinni az 
óvodáskorú gyerekeket.  Örömmel állapította 
meg a képviselő úr, hogy Keszü egy rendezett, 
fejlődő település.   
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Tájékoztató Képviselő-testületi ülésekről  

 

Keszü Község Önkormányzata 2017. március 27.-
i ülésén elsőként Buday-Sántha Attila 
polgármester adott tájékoztatást a két ülés 
között történt eseményekről. Elmondta, hogy 
folyamatosan történik a közterületek 
karbantartása, az Újtelepen helyreállították az 
útbeszakadást, kitisztították a gyódi út melletti 
árkot. Zártkerti ingatlantulajdonosok 
kezdeményezték Keszü-Gyód közötti új 
buszmegálló kialakítását, amelynek ügyintézést 
vállalta. Örömmel jelentette be, hogy  a Pannon 
Volán jóváhagyta a kérést és májustól Gyód - 
Alsórét elnevezésű buszmegálló is szerepel a 
menetrendben. Az utasváró peron közmunkában 
készült el.  
Az idei évben 54 db közvilágítási lámpatest 
cseréjére kerül sor a Szent István király körúton, 
valamint a „Pincelyuknál”, a gyalogúton egy 
napelemes lámpát helyeznek ki. A korszerűsítés 
bekerülését az önkormányzat gazdálkodja ki, és 
ennek folytatását kívánja a jövőben. 
Tájékoztatást ad arról, hogy járt a község 
országgyűlési képviselőjénél az óvoda pályázat 
miatt, amelyben sajnos még nincs központi 
döntés. Úgy tűnik, hogy a napelem park 
létesítésére önkormányzatok számára nem 
fognak pályázati lehetőséget biztosítani, ezért 
meg kívánja vizsgálni hitel felvétel lehetőségét, 
kormányzati engedéllyel.  
Képviselői kérdésekre válaszolva elmondja, hogy 
az óvodát is hitelből lehetne elkészíttetni. A 
Templom felújítás pályázatát hiánypótlás nélkül 
befogadták, döntés még nem történt.  Várja a 
szeptemberben aktuálissá váló Leader, valamint 
a belterületi utak felújításának pályázati 
lehetőségeit.  
A Testület a beszámolót elfogadta, és 
megrendelte a Watt-Eta Kft-től  a közvilágítás 
korszerűsítését 2.698.105,- Ft + Áfa összegben. 
 
Második napirendi pontként a Testület 
jóváhagyta Gyód Község Önkormányzatának 
rendeletét a gyermekintézmények étkezési 
térítési díjáról.  
A gyódi  intézmények  napi  térítési díja 2017. 
április 1.-től:  
iskola:                     570,- Ft 
óvoda:                    470,- Ft 

tej érzékeny óvodai étkezés:       570,- Ft  
Ezt követően került sor a településfejlesztési és 
településrendezési, valamint a településképi 
dokumentumok partnerségi egyeztetésének 
szabályairól szóló rendelet elfogadására.  
A Polgármester Úr elmondta, hogy a 
jogszabályoknak való megfelelés miatt van 
szükség e rendelet megalkotására, amelyet a 
Képviselő-testület jóváhagyott.  
Negyedik napirendként a Képviselő-testület 
hozzájárult ahhoz, hogy Pécs M.J. Város 
Közgyűlése megalkossa Pécs és Környéke 
Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti 
Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat 
által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátások térítési 
díjairól szóló rendeletét, majd döntött 
Keszü Község Önkormányzata 2017. évi  - 
nemleges - közbeszerzési tervéről. 
 
Az „egyéb aktuális kérdések” keretében az 
Önkormányzat jóváhagyott a Gyód – Keszüi 
Intézményfenntartó Társulás részére 40.000,- Ft 
bankszámla vezetési   költséget, magánszemély 
kérelmére belterületbe vonásról rendelkezett,  
valamint  3 millió Ft-ban határozta meg az 
Önkormányzat tulajdonában lévő (Conda 
dűlőben lévő) 1637/2 helyrajzi számú ingatlan 
vételárát majd  Önkormányzati támogatásként 
100.000,- Ft juttatást állapított meg a Keszüi 
Egyházközségnek. 
Utolsó napirendként a Jegyző Asszony 
előterjesztésében megtárgyalta és módosította a 
Testület az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetését. A költségvetés főösszege – 
155.000.000,- Ft -  nem változik, de a rovatok 
tartalma a kiadási és bevételi oldalon – 
bevételeknél a 2016. évről áthúzódó 
bérkompenzáció, kiadási oldalon a „tartalék” sor 
csökkenése miatt – módosul. Az év folyamán 
várhatóan a pénzmozgásoknak megfelelő 
aktuális módosításokat ismételten meg kell 
tenni.  
A Képviselő – testület  következő ülésére április 
24.-én került sor.  
A Polgármester Úr első napirendként a 2016. évi 
költségvetés módosítását, majd az 
Önkormányzat  2016. évi gazdasági 
beszámolójának anyagát  terjesztette elő.  
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A 2016. évi költségvetés eredeti bevételi és 
kiadási főelőirányzata 173.145.000 volt, amely az 
év közbeni gazdasági és   pénzmozgások követ- 
keztében 168.081.102,- Ft-ra módosult. A 
bevételek tekintetében módosító tényező a 
működési célú állami támogatások összegének 
emelkedése, a sikeres útpályázat összege, illetve 
csökkentő tényezőként a finanszírozási bevételek 
szerepeltek.  
Kiadási oldalon az „egyéb működési célú 
kiadások” csökkenése volt a meghatározó.  
 
A 2016. év költségvetés módosító rendeletét a 
Képviselők elfogadták.  
 
Az Önkormányzat 2016. év gazdálkodását – az 
előző évekhez hasonlóan – a takarékos, célszerű, 
kiegyensúlyozott gazdálkodás jellemezte. A 
módosított költségvetési előirányzat bevételi 
teljesítése 96 %-os, a kiadási oldal 94 %-os 
teljesítéssel valósult meg. Az elmúlt év fontosabb 
beruházásai  a leendő óvoda épületének 
megvásárlása, valamint a tervezett napelem 
parkkal kapcsolatos költségek voltak,  
jelentősebb felújítások között  pedig a Közös 
Hivatal irattárának kialakítása és útjavítási 
munkálatok szerepeltek.  
Képviselői kérdésre tájékoztatást adott a 
Polgármester Úr a kintlévőségekkel 
kapcsolatban. Elmondta, hogy az első félévi helyi 
adóbevételek egy része beérkezett, a nem 
fizetők adósságának behajtását folyamatba 
teszik. Általánosságban elmondható, hogy a 
gépjárműadó befizetésénél jó az adómorál, 
elmaradás inkább a kommunális adóknál 
mutatkozik. 
Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót 161.315.382,- Ft bevételi és 
157.628.513,- Ft kiadási teljesítéssel a Képviselő-
testület elfogadta.  
Második napirendben a Polgármester Úr  
tájékoztatást adott arról, hogy ismételten kiírásra 
került az önkormányzati utak fejlesztési 
pályázata, amely során a Káposztás dűlő 
útburkolatának felújítására javasol  pályázatot 
benyújtani. A pályázható összeg 15 millió forint, 
az önerő 15 %-os. A legköltséghatékonyabbra 
tervezett munkálatokat 400 méter hosszan 
tervezi megvalósítani, amely jó célt, -  a 
közlekedés biztonságát -  fogja szolgálni.  

 
A Képviselő-testület a 12.704.716,- Ft 
összköltségű pályázat beadásához hozzájárult, 
2017. évi költségvetése terhére vállalva a 
1.905.708,- Ft saját erő megfizetését.  
 
Ezt követően a Testület megtárgyalta 
családsegítő szolgálat 2016. évi munkájáról szóló 
beszámolót. Az írásos beszámoló szerint az 
elmúlt évben 10 családot gondoztak, a 
szolgáltatást 5 kiskorú és 21 felnőtt személy 
vette igénybe. A családsegítés terén egy-egy 
probléma adódik, elsősorban anyagi, 
gyermeknevelési gondok, illetve télen a rossz 
lakhatási körülmények okoznak nehezebb 
helyzeteket. A családgondozó havi egy 
alkalommal helyszínei ügyfélfogadást tart, 
egyébként pedig helyszínen végzi – 
lelkiismeretesen -  a munkáját. Rendszeresek a 
gyermek- és családi programok, gyermeknap, 
Mikulás napi megemlékezés, beiskolázási segély, 
ösztöndíjprogram, szociális tűzifa juttatás  segíti 
a családokat. A gyámhatósági munkát a Járási 
Hivatal végzi, azonnali intézkedést igénylő eset az 
elmúlt évben nem volt.  
A beszámolót a Képviselő-testület elfogadta, 
azzal, hogy további feladatokat a gyermekek 
veszélyeztetettségének megelőzésében látja 
szükségesnek.  
 A május 25.-i ülésen a rendezési terv főépítészi 
záró véleményének megkéréséről döntöttek. 
Amennyiben a megyei főépítész a tervet 
elfogadja, az 30 napot követően jogerőre 
emelkedik.  
 
A Polgármester Úr tájékoztatta a Képviselőket, 
hogy a folyamatos esőzések, és az időjárás 
viszontagságai következtében a 1644 hrsz. út egy 
szakasza megrongálódott, az említett részen a 
partfal megcsúszott.   Lehetőség van  vis maior 
támogatási igény beadására támfalas 
megerősítés érdekében, amelyet folyamatba 
tett. Szakértői vélemény szerint a helyreállítás 
teljes költsége 5.919 eFt, ennek 10 %-át saját 
erőből kell biztosítani.  
Kéri a Testületet, értsenek egyet a pályázat 
beadásával, illetve a támfal megépítésével, 
amely kérést a Képviselő-testület jóváhagyott.  
 
Összeállította:  Lukácsiné Major Zsuzsanna jegyző 
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Ez történt az elmúlt időszakban 

 
Keszüben történt eseményeket elevenítjük fel melyek 
az elmúlt időszakban történtek.  
 
  

II. Keszüi Amatőr Asztalitenisz bajnokság 

 
2017 március 18-án 9 órakor került sor a II. Keszüi 
Amatőr Asztalitenisz bajnokságra. Ebben az évben a 
fiatalok is képviseltették magukat. A verseny 
sorsolással kezdődött. Három csoportban 3 asztalon 
folytak a küzdelmek a döntőbe jutásért. 
 

 
 
Szoros küzdelmek voltak és végül a Varenke testvérek 
nyertek férfi és női kategóriában is. 
 

 
 
Eredmények:   
Női egyes:     1. Varenke Borbála     2. Vészi Gabi 
 
Férfi egyes: 

1. Varenke Barna  
2.  Pető Gábor  
3. Dobos István 
4. Hornicz József 
5. Antal istván 
6. Bótor László 

  Borverseny 2017 

 
Keszü község Önkormányzata a hagyományokhoz 
híven idén is megrendezte szokásos borversenyét, 
melyre minden bortermelő beadhatta bírálatra a 
borát. A mintákat 2017 március 27-én délig lehetett 
leadni a Polgármesteri Hivatalban. 33 minta érkezett. 
Az értékelést három tagú zsűri végezte Schmidt 
Mátyás vezetésével. 
 

 
 
Az eredményhirdetésre 2017 április 1-én  szombaton 
18 órakor került sor a FALUHÁZBAN. 
 

 
 
A versenyen 18 arany 12 ezüst 2 bronz minősítés 
született. Keszü legjobb bora minősítést Fenyősi 
Gyula (a képen jobbra) pinot noir bora kapta. 
 

Színházi előadás 
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Zsúfolásig megtelt a  gyódi faluház nagyterme április 
29-én. A majsi színjátszók jöttek el a „Lopótök” című 
pikáns vidám darabbal. Az iskola színjátszó  csoportja 
is fellépett. A gyerekek verset mondtak, énekeltek, és 
több kisseb darabot adtak elő.  Az iskola tanárai is 
adtak műsort: verset mondtak, énekeltek operettet 
és Leonard Cohen számokat is.  
 

  
 
Egy kis vidám jelenet után következett a fő 
műsorszám a „Lopótök” című pikáns vidám darab.  
Ezen nézők nagyon jól szórakoztak. Sok mulatságos 
jelenet megnevette a közönséget. Az előadás sikerét 
az is biztosította, hogy nem kellet belépődíjat fizetni. 
 

   
 
A program megvalósulását a Keszüi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat támogatta. 
 

 

Húsvéti fotópályázat 

 
Húsvéti fotópályázatot hirdettünk. A falu elején 
elhelyezett bála nyuszinál kellet képet készíteni és 
digitális formában elküldeni. 
 

 
 
A beérkezett képek közül a zsűri legötletesebbnek 
Meixner Bori „Kukucs” képet tartotta. Díjat kapott 
még a Pellérdi hamistojások - az Sch-Team, Till Milán 
és Hidvégi Péter. Az eredményhirdetésre a gyerek-
napi báb előadás előtt került sor. 
  

Báb előadás 

 
Nagy sikere volt idén a nagyobb gyerekek körében a 
Kolontos Palkó báb előadásnak. Az előadó Dékány 
Ágnes bábművész volt, a nézőkhöz közel egy asztalon 
játszott. 
 

 
 
A Palkó történetét a felnőttek is élvezték. Az előadás 
után el tudták magyarázni hazafelé a gyerekeknek 
Palkó egy–egy kalandjának okát. A program 
megvalósulását a  Csorba Győző Megyei Könyvtár és 
Keszüi Község Önkormányzata támogatta. A belépés 
díjtalan volt a  gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. 
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Éjszakai Túra 

 
A gyereknap előtt, május 28-án egy különleges 
éjszakai túrára vártuk a falu kisebb-nagyobb 
gyerekeit, szüleiket és az érdeklődőket. A gyülekező   
a Faluháznál volt 21 órakor. A gyerekek izgatottan 
várták az indulást, próbálgatták elemlámpáikat. A 
túrát Buday-Sántha Attila polgármester vezette. A 
keszüi Polgárőr Egyesület vigyázott a résztvevők 
biztonságára.    
 

  
 

A túra útvonala érintette a Malomvölgyi tavakat és a 
tó melletti kilátót is. 

 
 
A túra sikeres volt, nagyon élvezte mindenki ezt a 
szokatlan kalandot. Kissé fáradtan, de élményekben 
gazdagon váltak el a túrázók egymástól negyed 
tizenkettőkor a játszótérnél. 
    

Nyugdíjasok 

 
Kirándulás volt május 20-án  a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat szervezésében Görcsönydobokai 
Falunapra. A szervezők hívták meg a keszüi 
nyugdíjasokat.  
  

 
 
Nem maradt el a vendéglátás sem,  finom vacsora, 
sütemények várták a vendégeket. Az est sok 
vidámsággal és táncmulatsággal folytatódott, ahol 
többek között fellépet a Zengővárkonyi Népi Együttes 
is. 

 
 

Különleges program volt a kerékpáros akrobaták 
műsora, nagyon színvonalas produkciót mutattak be. 
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Keszüi Sport- Labdarúgás 

 
Ismét jól szerepeltek a keszüi labdarúgók a Pellérdi 
Juniálison. A VII. Csirke József labdarúgó emléktornán 
felnőtt korcsoportban első helyezést értek el. 
Gratulálunk a csapatnak!  
 

Eladó önkormányzati telkek Keszüben 

 
Eladó Keszüben 2 db önkormányzati tulajdonú építési 

telek. Az egyik a focipálya felett van, a másik a Conda 
dűlőben lévő 1637/2 helyrajzi számú. Érdeklődni 
telefonon: +36 20 971 72 76 Buday-Sántha Attila 
polgármesternél lehet. 
 

Közlekedés 

 
Nem sokan tudják, - tisztelet a kivételnek-  hogy 
Keszüben, mint lakott területen 50 km/óra a sebesség 
korlátozás.  Az egyes járművekkel - ha a rendelet 
másként nem rendelkezik - legfeljebb a következő 
sebességgel szabad közlekedni: lakott területen 50 
km/óra.  Keszü Cserepes Dűlő lakótelepen 30 km/óra 
a sebesség korlátozás, amit tábla is jelez.  A 
„Korlátozott sebességű övezet” jelzőtábla azt jelzi,  

  
hogy a „Korlátozott sebességű övezet vége” 
jelzőtábláig az úton a táblán megjelöltnél nagyobb 
sebességgel haladni tilos.  Az utcák itt egyenrangú 
útkereszteződést alkotnak, és a jobb kéz szabály van 
érvényben.   Kérjük, hogy a gépkocsivezetők ezt 
vegyék figyelembe. A rendőrség a nyár folyamán 
többször is sebességmérést tart itt, a Faiskolánál 
pedig alkoholszondás ellenőrzésre lehet számítani.  
 

Falunap 2017  

 
Keszüi Falunapot 2017 augusztus 26-án, szombaton 
délután tartjuk. Előzetesként: A kicsiknek légvár, arcfestés, 
lufi hajtogatás, póni lovaglás, kisautó és motorvezetés lesz, 
jön a Dotto kisvonat is. Polgármesteri megnyitó előtt egy 
nosztalgia rock zenekar lép fel, majd a  Keszüi Aerobic 
Tánccsoport és  T-dance Hip-Hop SE  táncosai 
szórakoztatják a közönséget. Bortermelők is 
bemutatkoznak és ismét lesz főzőverseny. A tombola 
sorsolás sem marad el. Egész nap sör és étkezési lehetőség 
várja a látogatókat. A rendezvénysátorban babgulyás 
fogyasztására lesz lehetőség. Este bál a Wery Take 
zenekarral. Ne csinálj más programot! 

Keszüi Sport- Aerobik 

 

A 2016/2017 tanév véget ért. Nagyon sok munkánk volt 
ebben az évben, hiszen teljesen új gyakorlatokat kellet 
megtanulniuk a lányoknak és fiúknak.  Négyévente a 
Magyar Torna szövetség által megalkotott kötelező 
gyakorlatok megtanulásával telt az első féléves munkánk, 
külön az up4-3 és az up2-1 és felnőtt korosztálynak. 2016 
decemberben kezdtük el tanulni a gyakorlatokat és 
februárban már diákolimpián és márciusban pedig már a 
Magyar Kupa sorozaton indultunk az új gyakorlatokkal. A 
lányok nagyon sokat, heti 4 alkalommal 2 órát edzettek, de 
meglett az eredménye. A MK. I. első fordulóján, 
Budapesten 9. helyen és Nyíradonyban a MK II.-n pedig 10. 
helyen végeztek az Up2 korosztályban 16 csoport közül. Az 
idei évtől külön kis könyvet kaptak a versenyzők, a  CH 
kategóriában és ezüst minősítéssel rendelkeznek. Kovács 
Danina, Csák Nóra, Kaufmann Hanna, Megyeri Gréta Basic 
kategóriában: a versenyző vagy edző által kiválasztott 
zenére készített művészi előadású, kreatív koreográfia 1 
perc 20. másodperces időtartamban, mely rendkívül 
dinamikus, magas intenzitású aerobik specifikus 
mozgásanyagból és ún. nehéz elemekből áll. Ebben a 
kategóriában csak egyetlen versenyzőnk versenyzik, és 
minden erővel azon dolgozunk, hogy ebben a rendkívül 
erős és nehéz mezőnyben minél jobb eredmény sikerüljön 
elérnie. 20 Indulóból 18. helyen végzett Kövesdi Fanni. Ez 
után a Megyei versenyre készültünk ahol fantasztikus 
eredményeket sikerült elérni a lányoknak és a fiúknak. A 
Baranya Aerobik versenyen 3  arany,  6 ezüst és 2 bronz 
érmet sikerült nyernünk. Úgy, hogy mellette folyamatosan 
fellépésekre készültünk a környező települések 
rendezvényeire. Nagyon büszkék vagyunk sportolóinkra és 
további sikereket kívánunk nekik. Most 2 hét pihenőt 
tartunk és utána Fekeden edzőtáborba folytatjuk a 
felkészülést a következő tanévre. Októberben MK III. 
forduló Nyíregyházára, majd novemberben a Baranya 
Aerobik második fordulójára készülünk. Szeptembertől 
alapozó órákat indítunk, amire szeretettel várjuk az új 
sportolók jelentkezését. A hétfő és szerdai napon pedig 
azokat várjuk, aki csak mozogni szeretnének velünk súlyzós 
és fitt ball edzéseinken. Addig is kellemes nyarat pihenést 
kívánunk mindenkinek. 
Üdvözlettel :  Joklné Dudás Tímea edző 
 

 
7. oldal 
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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 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 

 igazgatas@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 

 

Péntáros:   Simon-Török Alexandra            461-382 

     gazdugy@keszu.hu 

Igazgatási ügyek:  Petrinovics Mohar Petra    461-063  

    igazgatas@keszu.hu 

 

Faluház Keszü:  Szabó Gábor             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, Zrinyi u.11.  telefon: 539-889 

 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK 

 

Építési ügyek: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri  

Hivatala, Hatósági Főosztály Műszaki Osztálya  

Pécs, Kossuth tér 1-3. telefon: 533-800  

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 

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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