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Polgármesteri tájékoztató a 2017-es évről 

 

Tisztelt Keszüi Lakosok! 
 
Keszü Község Polgármestereként tájékoztatom 
Önöket az Önkormányzat 2017. évben végzett 
munkájáról, valamint arról, hogy milyen 
beruházásokat, fejlesztéséket sikerült 
megvalósítanunk, hogyan fejlődött a községünk 
és milyen terveket, célokat tervezünk 
megvalósítani 2018-ban.  
 
Az elmúlt évben 114 millió forint költségvetésből 
gazdálkodott az önkormányzat. A napi feladatok 
ellátása mellett a közfoglalkoztatási program 
folytatódott, a falu bel- és külterületeinek 
rendezését, karbantartását biztosítva. 
Folytatódott a beiskolázási támogatás, a 
tanulmányi ösztöndíj pályázat és a 
gyermekétkeztetés biztosítása a rászorultaknak.  
 
Támogattuk a nyugdíjasokat, és a szociálisan 
rászorulókat. Gyermek- és felnőtt kulturális 
rendezvényeket szerveztünk.  
 
Fejlesztéseink 2017-ben: 

- a közvilágítás bővítése, LED lámpák 
cseréje, külterületi utak megvilágításának 
javítása 

- folytatódott az Árpád F. út járdájának 
tovább építése, árkok becsövezése, 
befedése 

- Petőfi utcában lévő parkoló bővítése, 
aszfaltozása 

- Temető karbantartása 
- A falu déli részén lévő ún. Káposztás dűlő 

területén 370 méter hosszú út szilárd 
burkolattal történő megépítése 

- Település Arculati Kézikönyvének 
elkészítése 

 
Az egyesületek működéséhez Önkormányzatunk 
anyagi támogatást biztosított (Keszüi 
Sportegyesület, Keszüi Polgárőr Egyesület, 
Nyugdíjasklub, Egyházközség). 
 

Elnyert pályázataink: 
- belterületi út felújítására 10.800.000,- Ft 
- kistelepülési önkormányzatok alacsony 

összegű támogatásán 1.600.000,- Ft 
- vis maior pályázaton 5.000.000,- Ft 
- külterületi utak felújításához 

kapcsolódóan utak karbantartásához 
szükséges eszközök, erőgép beszerzése 
Gyód és Kökény településekkel közösen 

- templom felújítási pályázat a Keszüi 
Egyházközösséggel közösen 31.500.000,- 
Ft 

Terveink a pályázati kiírások függvényében: 
- napelem park megvalósítása 
- óvoda építése,  
- felnőtt játszótér kialakítása (kültéri 

sporteszközök) 
- további kamerák elhelyezése a 

közterületen 
- új utak kialakítása, aszfaltozása, járdák és 

árkok tovább építése 
- rekreációs területen sportpályák 

kialakítása 
- paplak átalakítása orvosi rendelővé 

 
A 2018-as évben a Képviselő Testülettel együtt 
arra törekszem, hogy községünk lakóinak 
megelégedésére végezzem munkámat. 

 

Üdvözlettel: Buday-Sántha Attila  
polgármester 
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Tájékoztató a képviselőtestületi ülésekről 

 

Keszü Község Önkormányzata 2017.IV.negyedévi 
első ülését november 13-án tartotta.  
Első napirendi pontként a Polgármester Úr 
előterjesztését követően a Testület jóváhagyta a 
2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét.   
Második napirendben a felsőoktatásban tanulók 
Bursa Hungarica pályázatát bírálta el, a 
kérelmezők részére 10.000,- Ft/hó/tanév 
támogatást nyújtott. 
Ezt követően került sor a Tettye Forrásházzal 
kötött megállapodás felülvizsgálatára, majd a 
Testület döntött arról, hogy a háziorvosok 
részére iparűzési kedvezményt nem biztosít. 
Döntött arról, hogy a Pécsi Közterület 
felügyelettel szerződést köt a kóbor ebek 
befogásával kapcsolatban. 
A Testület felhatalmazta Polgármesterét, hogy a 
gyódi tetőn lévő terület vonatkozásában 
tárgyalást folytasson egy új településrész, 
lakótelkek kialakítása érdekében. 
 
Ugyanezen ülésen döntött arról a Testület, hogy 
a 10 év alatti gyermekek részére mikulás-
csomagot biztosít csomagonként 2.000,- Ft 
értékben, valamint a rászorulók szociálisan 
részére élelmiszer csomagot oszt ki szociális 
normatívája terhére. 
A testület megalkotta rendeletét a szociális tűzifa 
biztosításával kapcsolatban. 
 
December 5-i ülésén a Testület döntött, hogy 
pályázatot nyújt be a 2018. március 1. napjától 
induló start közfoglalkoztatási programra, 7 fő 
foglalkoztatási költségére és dologi kiadásokra. 
 
A Testület az újtelepen lévő fekvőrendőr 
kérdésében úgy döntött, hogy 2018. június 30. 
napjáig elbontásra kerül, és helyette biztonságos 
közlekedésre alkalmas, forgalomlassító 
fekvőrendőr kerül kiépítésre, valamint az 
elsőbbségadás kötelező táblák kihelyezésének 
lehetőségét megvizsgálja.  
 
December 28-i rendkívüli ülésén Lezsák Rudolf 
Alpolgármester Úr vezetésével a Testület 
elfogadta Településarculati kézikönyvét. 

Adventi  időszak Keszüben 

Keszüben az adventi időszak bővelkedett 
eseményekben. Ezeket elevenítjük fel időrendi 
sorrendben. 

Dolce Hegedű Együttes fellépése 

 

A Dolce Hegedű együttes adventet bevezető  
koncertje  volt az első esemény a Szent  Anna 
templomban november 26-án délután 16 órakor. A 
siklósi fiatal vonósokból álló együttes klasszikus és 
modern zenei feldolgozásokat adott elő. 
 

 

A program a Keszüi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat támogatásával jött létre.  

Keszüért Egyesület Adventi koncertje 

 

 

Az első adventi vasárnapon, december 3-án volt a 
Keszüért Egyesület hagyományos adventi koncertje a 
templomban. A falu minden korosztálya képviseltette 
magát a fellépők között, de ezen a megható 
előadáson a gyerekeké volt a főszerep. A legkisebbek 
kezdték a műsort karácsonyi énekekkel. 
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A zsúfolásig megtelt templomban a közönség 
ámulattal hallgatta az előadásokat. 

 

Itt került sor a műsor állandó szereplőjének, az 
előadásokat zongorán kísérő Körtesi András 
zongoraművész úr köszöntésére, aki most töltötte be 
a 60. életévét. 

 

A koncert közös énekléssel zárult harmonika kíséret 
mellett, Schultesiz Ede és Nádasi Zoltán 
közreműködésével.   

 

Sütőtök Fesztivál 

 
December 2-án – kapcsolódva az első adventi 
vasárnapon tartott koncerthez- rendeztük meg az 
Első  Keszüi Sütőtök Fesztivált a Faluházban.  A finom 
sütőtök mellé, ami paplak mögötti kertben termett, a  
felnőtteket forralt borral, a gyerekeket meleg teával 
vártuk. Természetesen lehetett hozni az otthon 
készült süteményekből és itókákból is. 

 

Mikulás 

 
Közkívánatra az idén ismét lovas hintón jött el a 

Mikulás és hozta az ajándékokat december 6-án 

délután a gyerekeknek. A falu több pontján várták a 

gyerekcsapatok a Mikulást. 
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Télapódium 

 
A Télapódium karácsonyváró műsora gyerekeknek 
december 10-én volt a Faluházban . 

 

A műsornak ebben az évben is nagy sikere volt a 
gyerekek körében. 

TVT iskola kiskórusának fellépése  
a Szent Anna templomban 

TVT iskola kiskórusa volt a következő fellépő a 
koncert sorozatban december  8-án, pénteken 
délután 16 órakor. 

  
A műsor egy Betlehemes játékkal kezdődött. A 
gyerekek egy új, átgondolt formában adták elő a jól 
ismert történetet. Ebben az évben is nagy sikere volt 
a kórusnak, akik évek óta szereznek örömet 
fellépésükkel a Keszüben élőknek. 

 

 

ÜnnepKörSzín előadása 

 

ÜnnepKörSzín előadása december 14-én 17 órakor 

volt a Faluházban. A „Betlehemi Csuda” egy 

hagyományos betlehemes játék népi hangszerekkel, 

kicsiknek és nagyoknak egyaránt szólt. A játékokat és 

a hangszereket ki is lehetett próbálni az előadás után. 

  
A program a Keszüért Egyesület támogatásával jött 
létre.  

Ez történt még Keszüben -  Októberfest 
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Vidám hangulatú októberi fesztivált tartott a Keszüért 
Egyesület október 21-én a Faluházban. 

Őszi asztalitenisz bajnokság 

 
November 18-án került megrendezésre az őszi 
asztalitenisz bajnokság a Faluházban. 10 férfi és 2 női 
versenyző küzdött meg a győzelemért. A női versenyt 
Kasperné Énok Magdolna nyerte Tankó Adrienn előtt. 
A férfiaknál meglepetésre a születésnapját ünneplő 
Kántor Barna szerezte a legtöbb győzelmet Hornicz 
József és Dobos István előtt. 
 

    
A díjakat Buday-Sántha Attila polgármester adta át a 
győzteseknek. A szervezést Drenkovics Csaba, az 
asztalitenisz szakosztály vezetőjének köszönhetjük. 
 

LEADER tájékoztató fórum 

 
A Mecsekvidék HACS munkaszervezete és Tervezői 
Csoportja meghívta az érdeklődőket egy tájékoztató 
fórumra  november 23-án a Faluházba. 
 
Itt elhangzott, hogy a jövő év elejétől ismét lehetőség 
nyílik a LEADER pályázatok benyújtására. A 
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület a 
rendelkezésére álló forrásának 64%-át, azaz 234 
millió forintot különített el 3 felhívás formájában a 
helyi gazdaság fejlesztésére, az alábbiak szerint: 
  
- VP6-19.2.1.-60-1-17 Induló és működő 
vállalkozások eszköz és telephely fejlesztése (170 
millió forintos keretösszeg); 
- VP6-19.2.1.-60-2-17 Turisztikai termékek és 
attrakciók fejlesztése (49 millió forintos keretösszeg); 
- VP6-19.2.1.-60-3-17 Helyi termék koordinált 
piacra jutása (15 millió forintos keretösszeg) 
 

 
 

Nyugdíjas-klub 

 
Változatos programokban volt részük a Keszüi 
Nyugdíjasklub tagjainak.  Erről beszélt nekünk 
Horváth Gyöngyi, a klub újonnan megválasztott 
vezetője,  aki Szász József lemondása után fogadta el 
a felkérést. Így foglalta össze az elmúlt évet:  
Március 11-én a klub hölgy tagjait  köszöntötték 
nőnap alkalmából a klub férfi tagjai. 
Május 20-án kirándultunk Görcsönydobokára a 
Falunapra, a Német Nemzetiségi Önkormányzat                        
szervezésében. 
Május 30-án Kassai József klubtagunk vetítést tartott 
a régebbi kirándulásaink képeiből. 
Június 24-én a Keszüért Egyesület szervezésében 
több klubtagunk részt vett a Szlovéniába                        
szervezett kiránduláson.  
 

 
Július 22-én egész napos kiránduláson vettünk részt. 
Bajáról hajóval mentünk a  Gemencre a parkerdőbe, 
innen az erdei kisvasúttal Pörbölyre, ahol megnéztük 
a kiállítást. Folytattuk az utat Mohácsra, ahol a 
Halfőző Fesztivál volt, itt együtt ebédeltünk a Duna 
parti halászcsárdában. 
Augusztus 26-én részt vettünk a Keszüi Falunapi 
ünnepségen, az egyik klubtagunk, Horváth Gyöngyi 
második helyezést ért el a pogácsasütő versenyen. Az 
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Önkormányzat megvendégelte a klubtagokat egy 
finom bab gulyással. 
 Az Esküvő Fotó Kiállításra sok klubtagunk adta le 
esküvői  fotóját. 
Október 22-én kirándultunk Pécsváradra a 
Leányvásárra. Hazafelé a Tanya Csárdában együtt 
finom ebédet ettünk. 
November 22-én a Önkormányzat és a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat meghívta a falu                     
nyugdíjasait egy finom disznótoros vacsorára.  
 

 
 
A süteményről egyik klubtagunk Rice Gizike 
gondoskodott. A jó hangulathoz a zenét a 
Himesházáról érkezett zenekar szolgáltatta. 
 

 
 
December 29-én Geresdlakra kirándultunk. 
Megnéztük a mézeskalács falut és a baba kiállítást,  
valamint a német és magyar nyelvű falvédőket is. 
  
A kirándulást a Keszü Német Nemzetiségi 
Önkormányzat szervezte. 
 

Közmeghallgatás - falugyűlés 

 
Keszü község Önkormányzata Képviselő – Testülete 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – 
Testületével közösen 2017. december 13-án 
(szerdán) 17.00  órai kezdettel közmeghallgatást  
(falugyűlést) tartott a Faluház épületében. Keszü 
minden érdeklődő lakosát várta az eseményre.  
Napirend az alábbi volt: 
Tájékoztató az Önkormányzat munkájáról, tervezett 
feladatokról. Az előadó a polgármester volt. 
 

  
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységét 
Schulteisz Edéné elnök ismertette.  
Végül lakossági kérdések, javaslatok, vélemények 
hangzottak el, vitás kérdések is terítékre kerültek. 
 

Borszentelő 

 
A hagyományos János napi Borszentelőre december 

28-án a  keszüi Szent Anna templomban került sor. 

 

 
 

A mise után egy kis beszélgetésre, borozgatásra 

várták a boros gazdákat és érdeklődőket a 

Faluházba. 
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Sport – KSE  beszámoló 

 
A Keszüi Sport Egyesület 4 éve, 2013. október 11.-én 
alakult meg, és azóta folytatja tevékenységét az 
alábbi szakágakban:  kispályás labdarúgás, aerobik  és 
asztalitenisz. 
Egész évben a Keszüi Hírekben és a Gyódi 
hírmondóban rendszeresen beszámoltunk 
sikereinkről és eredményeinkről. 
A Keszüi Sport Egyesület tagjai évek óta részt vesznek 
a település kulturális-, sport- és szabadidős 
rendezvényein, karöltve az Önkormányzattal, és a 
civil szervezetekkel. 
Az idei évtől jogosultak vagyunk az adó 1 %-ra. 
Kérünk mindenkit, aki megteheti, segítse munkánkat 
az adója 1 %-val.  

KSE Adószámunk:   18521652-1-02 
 

Sport – Aerobik 

 
 Az aerobikcsoport tagjai különböző korosztályokból 
állnak össze. Az aerobikoktatás ma felnőtt, utánpótlás 
és ifjúsági korcsoportokban folyik.  Heti 4 alkalommal 
edzünk.  
Felnőtt edzések:  
alakformáló, súlyzós, fitt ball: hétfő, szerda (19.00-
20.00) /10fő 
Utánpótlás: (UP3- UP4) hétfő, kedd, szerda, csütörtök 
(16.30-17.30)/7fő 
Ifjúsági: (UP2-UP1- Felnőtt) hétfő, kedd, szerda, 
csütörtök (17.30-19.00)/7fő 
Megalakulásunk óta számos megtisztelő felkérésnek 
tettünk eleget a térségünk minden részén. 
(falunapokon, juniálisok, céges rendezvényéken stb.)  
Egyesületünk versenyzői a Magyar Tornaszövetség 
aerobik szakágának tagjaiként Magyar Kupa Aerobik 
Bajnokságon, Diákolimpiai versenyeken, illetve a 
Baranya megyei Aerobik versenyeken vesznek részt. 

- Év elején a működési engedélyek beszerzése volt 

a feladat, valamint a  szövetségi díj megfizetése 

Magyar Torna Szövetség részére. 

- 2017.03.04.-án volt Diákolimpia nyugati területi 

Forduló Budaörsöm.  

- 2017 04.01-04.02.. Magyar Kupa I. forduló 

Budapesten. 

- 2017.05-20-21. Magyar Kupa II. forduló 

Nyíradony. 

- 2017.06.10. Baranya Aerobik megyei verseny I. 

forduló  

- 2017.07.03.-07.09.KSE  Aerobic Nyári Tábor 

- 2017.10.07-08. Magyar Kupa III. forduló 

Nyíregyháza 

- 2017.11.18 Baranya Aerobik megyei verseny II. 

forduló 

- 2017.11.25 Keszüi Sport Egyesület sportbál  

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az 

egyesület minden támogatójának. 

Főbb támogatóink: Stétz Tibor, Kovács Gergő, Dudás 
József, Kövesdi Tamás, Keszü Község Önkormányzata, 
Keszüi Szépség Kuckó, Német Nemzetiségi 
Önkormányzat, Strausz Metál KFT. Valamint minden 
egyes résztvevő, aki megvette a  belépő jegyét a 
Sport Bálra, vagy tombola tárgyat ajánlott fel,  és akik 
a tombola jegyvásárlással támogattak minket. 
Aki szeretne, a csoporthoz csatlakozni várjuk Keszüi 
Faluházban, a fent megjelölt napokon. 
 

  
Üdvözlettel: Joklné Dudás Tímea, tel: 06/20 287 27 47   
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Sport – Kispályás labdarúgás 

 
A 2017-es évben a kispályás csapatunknál nagy volt a 
jövés-menés, tudtuk meg Jokl Pétertől. A csapatunk 
összetétele jelentősen átalakult, megfiatalodott. Sok 
idősebb játékosunk van, akik már csak akkor jönnek, 
ha nagyon szükséges, de akkor lehet rájuk számítani. 
Ebben az évben is zajlottak a PSN ZRT. által 
szervezett, városi kispályás bajnokság mérkőzései. 
Bánatunkra az utolsó mérkőzésen lecsúsztunk a 
második helyről, így a dobogó harmadik fokára 
állhattunk fel.  
A nyáron rendhagyó módon ismét elindult a 
csapatunk a Pellérdi Juniálison rendezett Csirke József 
emléktornán is. Itt gyenge kezdés után, és a késő 
emberkék megérkezésével a csapat egyre jobban 
formába lendült. Végül ismét, most már sorozatban a 
harmadik alkalommal, mi hoztuk el az első helyért 
járó trófeát.  
December elején elrajtolt a téli terembajnokság is, 
melynek mérkőzései jelenleg is zajlanak. A 
bajnokságon idén igazán kevés csapat indult (szám 
szerint 9), és ennek nagy része is a szuperligában 
szerepel. Ennek okán eddig túl sok sikerélménye nem 
volt csapatunknak, jelenleg az utolsó előtti helyen 
állunk.  
Részt vettünk még a télen a Green Team csapata által 
szervezett tornán is, ahol a csoportmeccsek után 
sajnos nem folytathattuk tovább a játékot, a csoport 
nagyon kiegyenlített volt és 1 gólon múlt a 
továbbjutásunk.  
A Keszüi Sport Egyesület kispályás labdarúgó 
csapatának tagjai: Orsós József, Varga Gyula, Szilágyi 
Gergely, Tóth Krisztián, Kántor Dávid, Barlai Lajos, 
Kaufmann Balázs, Kaufmann Tibor, Kövesdi Lajos, 
Solymosi Tibor, Havasi László, Benkovics Gábor, 
Kubiczki Balázs, Resch Péter, Rózsás Norbert, Gász 
Attila, Kónya Dávid, Antal Balázs. 

 

 

Sport – Asztalitenisz 

 
A ping–pong, vagyis az asztalitenisz a sportegyesület 
legfiatalabb szakága. Ebben az évben már kettő  helyi 
bajnokságot  rendeztünk, a tavaszit  március 17-én, az 
őszit pedig november 18-án. Jelenleg 21 tagunk van, 
aki tagdíjat fizet, bízunk benne, hogy ez a szám 
emelkedni fog, és több fiatalt tudunk bevonni a 
szakosztály munkájába, mondta el nekünk Drenkovics 
Csaba, a szakosztály vezetője, aki szintén aktív 
játékos.  
 

 
    
Keddenként este 7 órától, míg pénteken és 
szombaton délután 3 órától lehet jönni játszani. Az 
izgalmas meccsek nyolcig is eltartanak. Szeretettel 
várjuk  a ping-pong iránt érdeklődőket a Faluházba 
 

 
 
Jelenleg három asztalunk van, a helyhiány miatt 
nem is tudnánk többet elhelyezni. A jövőben 
tervezzük jobb minőségű, verseny asztalok 
beszerzését. Most örülünk annak, ami van. 
 
A Keszüi Híreket  elolvashatja a www.keszu.hu 
honlapon, ott a képek eredetiben, színesben 
láthatóak, valamint a Keszüi Hírek régebbi 
számai is megtalálhatóak. 
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Közmunka program 

 
A közfoglalkoztatás, más néven közmunkaprogram, 
vagy köznapi nevén közmunka speciális, (szociális 
támogatás jellegű) munkaviszony, amellyel a 
törvényhozók azt szándékoznak elősegíteni, hogy a 
munkaerőpiacról valamilyen okból kiszorult 
álláskeresők sikeresen vissza-, illetve bekerüljenek az 
elsődleges munkaerőpiacra. A közfoglalkoztatók a 
központi költségvetésből támogatást kaphatnak 
annak fejében, hogy átmeneti munkalehetőséget 
biztosítanak hosszú ideje sikertelenül állást 
keresőknek. 
 
A magyar közmunkaprogram kritikusai szerint a 
program célja csak a programban résztvevők kis 
aránya esetében valósul meg, a többség esetében 
épp ellenkezőleg, a programba „beleragadt” 
munkavállalók számára a közmunkaprogramban való 
részvétel nem segíti, inkább akadályozza a 
munkaerőpiacra történő visszatérést. 
A közfoglalkoztatást a közgazdászok általában a 
hagyományos aktív munkaerő piaci programok közé 
sorolják. 
 
Keszüben jelenleg 15 közmunkást foglalkoztat a 
Keszüi Önkormányzat. A faluban több munkát is 
elvégeztek a munkások az év folyamán. Többek 
között befedték az árkot az önkormányzat épülete 
előtti régi buszmegállónál, és előkészítették az 
aszfaltozást.  
 

 
 
Rendszeresen tisztítják és tartják karban a falun 
keresztül folyó patak medret. 
 
A női munkaerők a falut tartják tisztán. Összeszedik a 
az eldobált szemetet, söprik az utcákat és ügyelnek a 
buszmegállók tisztaságára. A Faluház melletti kertet 

gondozzák. Itt zöldségtermesztés folyik, a megtermelt 
salátát, hagymát, paprikát, uborkát, tököt szétosztják  
a rászorulók és idősek között a faluban.  
  

   
A falu teljes területén a köztereket, zöldterületeket is 
a közmunkások tartják karban, rendszeresen nyírják a 
füvet, metszik a fákat. 
 

  
Minden évben, amióta közmunka folyik Keszüben, 
Buday-Sántha Attila polgármester úr egy vacsorával 
és a lehetőségekhez mérten jutalmazással ismeri el a 
közmunkások teljesítményét.  
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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 és Igazgatási ügyek:  

Petrinovics Mohar Petra                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 

                 gazdugy@keszu.hu 

 

Péntáros:   Simon-Török Alexandra            461-382 

     gazdugy@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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