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   Az elmúlt három hónap eseményei 

 

Eljött az ősz. A jó idő sokáig kitartott, kedvezett a 
szüretnek és a betakarításra. Jelezte azonban az 
elmúlást: 
Miként a fű, majd én is sorvadok, 
S ha gyötörnek is vágyak, sóhajok, 
Csak úgy szólnak a bordáim alatt, 
Mint rét ölén az őszi bogarak. 
 
Bárdosi Németh János sorai jól jellemezték az ősz 
eljövetelét. A tél hirtelen köszöntött be, szinte 
váratlanul. Nem mindenki készült fel rá. A havas 
táj, a hideg zord idő próbára tette az emberek 
türelmét. Ezen időszak eseményeit idézzük fel.    
  

Tájékoztató a képviselőtestületi ülésekről 

 

Október 29.-i ülésén döntött a testület a 
Napelem Park építési engedélyének 
meghosszabbításról, valamint arról, hogy a 
gyermekek részére mikuláscsomagot állít össze, 
melyet az előző évekhez hasonlóan december 6.-
án visz ki a Mikulás lovas kocsival. A testület 
határozatot hozott, hogy rászorulók, nyugdíjasok 
részére élelmiszer csomagot nyújtanak, mely 
tartós élelmiszereket tartalmaz csomagonként 
5.000,- Ft értékben. Összesen 300 db csomag 
került kiosztásra. 
December 3.-i ülésén Polgármester Úr elmondta, 
hogy a Napelem Park építésével kapcsolatban 
több bankkal is egyeztetett, de sajnos egyik sem 
nyújt hitelt az önkormányzatnak. Így várhatóan 
az engedélyek a meghosszabbítást követően 
megpróbálja értékesíteni. Ugyanezen ülésén a 
testület módosította 2018. évi költségvetését, 
valamint elfogadta településképi rendeletét, 
valamint módosította a település arculati 
kézikönyvét.  
A Bursa Hungarica pályázaton résztvevőknek havi 
10.000,- Ft összegű támogatást állapított meg. 
Meghozta határozatát a szennyvíz átemelők 
villamossági ellátásával kapcsolatban, mely 
alapján továbbra is a tulajdonosok 
kötelezettsége az áramdíj megfizetése. 

Ugyanezen ülésen elfogadta a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját. 

 
 

Virágos Magyarország 

A Magyar Turisztikai Ügynökség a Virágos 
Magyarország Környezetszépítő Versenyt immár 
25. alkalommal indította útjára.  

 

A mozgalom  szervezői úgy döntöttek, hogy minden 
nevezett település kap egy emlékfát és emlékeztető 
táblát. A gyertyán facsemetét a Falu-Kő park mellett 
ültettük el, bízunk benne nagyra nő és nem lesz 
vandálok áldozata.  

Nyugdíjas örömtánc  

 

A SZENIOR ÖRÖMTÁNC kimondottan az idősebb 

korosztály számára kitalált, forradalmian új, 

közösségi mozgásforma. Ebben a táncban 

nincsenek hirtelen mozdulatok, ugrások, 

pörgések vagy különféle akrobatikus elemek, 

sokkal inkább nyugodtabb mozdulatsorok, főleg 

sétalépések. A nyugat-európai országokban már 

45 éve működik, Magyarországon az első képzés 

2016. szeptemberében indult. Nincs szükség sem 

táncpartnerre, sem előzetes tánctudásra. 

Párban, körben és sorokban táncolunk. A 

SZENIOR ÖRÖMTÁNC az idős szervezethez 
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igazított, kíméletes sporttevékenység és 

„agytorna”, ami a legújabb kutatások szerint 

eredményesen késlelteti a demencia és az 

Alzheimer-kór kialakulását. Aktivizálja az 

idegpályákon az ingerületek továbbítását, 

elősegítve a hosszútávú memóriát, 

összekapcsolja a jobb és a bal agyfélteke 

működését. 

Tehát ez a mozgásforma az élet "kezdetén" és 

"végén", egyaránt hasznos és nélkülözhetetlen 

hatásokra képes! A részvétel mindenki számára 

ingyenes. A rendezvényt a Keszüi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat támogatja.  

  

 
 

Sportbál 2018 

 
Idén is nagy sikere volt a hagyományos sportbálnak, 
amelyet idén november 24-én rendeztek. A bál 
bevételét a rendezők Keszü Sport Egyesület 
megsegítésére fordították.  
 

 
Bíztak benne, hogy a tavalyi évhez hasonlóan sokan 
jelentkeznek a bálra, hogy gyermekeink és lakósaink 

általuk jobb sporteszközökhöz, sportruhákhoz, 
sportolási lehetőséghez jussanak. 
Támogató jegy megvásárlásával,  és tombola tárgyak 
felajánlásával többen is segítették a rendezvényt. A 
hajnalig tartó mulattságban mindenki jól érezte 
magát. 
 

 
 

Ádventi kuckó 

 

Elérkezett a December. Ádvent vasárnaponként 

a mise után voltak a foglalkozások. Idén a 

falubeli gyerekek számára berendeztünk egy 

Ádventi kuckót a Faluházban, amely minden 

vasárnap fél 11 és 12 óra között megtelt élettel.  

 

A játék témája az ádventi készülődés és a 

Betlehemi történet. Megismertük, mit is jelent 

az ádventi koszorú. Ki a Mikulás és hány van 

belőle? Mi a legnagyobb ajándék, amit 

adhatunk, kaphatunk? Mit ünneplünk 

karácsonykor? A foglalkozások során a gyerekek 

játszottak, tanultak, ismerkedtek egymással,  
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miközben maguk is minden alkalommal 

készítettek valamit, ami egyre közelebb vitte 

őket a várva várt ünnephez. 

 

 

A Dolce hegedű együttes koncertje 

Teltházas koncertet adott a siklósi Dolce hegedű 
együttes 2018 december 2-án  Advent első 
vasárnapján a Faluházban.  

  

Ez volt a második koncertjük Keszüben. A tavalyi 
templomi koncert után itt kellemes 
környezetben és melegben játszottak a zenészek 
a közönség legnagyobb örömére. A zene hangja 
betöltötte a nagytermet, a részvevők jól érezték 
magukat. 

Nyugdíjasok  

 

Decemberi első klubestjén Horváth Gyöngyi 

ismertette a  klub 2019 évi program tervezetét. 

Az évet Farsangi mulatsággal kezdik. 

Megtekintik Nyugdíjas Ki-Mit-Tud elődöntőit 

tavasszal Pécsett. Ellátogatnak a Nagyatádi 

harmonika fesztiválra, a Keszthelyi Verkli 

fesztiválra, a Siklósi várfesztiválra, az Óbányai 

pisztrángfesztiválra. A Tanuló város fesztivált is 

felkeresik Pécsett. A Keszüi Falunapra retró 

kiállítást rendeznek a Faluházban. 

Minden második héten, kedden van klub 

foglalkozás, télen 5 órakor, nyáron 6-kor a 

faluházban. 

Továbbra is köszöntik névnaposokat és a 

születésnaposokat. 

A klub vezetője: Horváth Gyöngyi 

          helyettes:  Rice Jánosné 

          pénztáros: Raffai Istvánné 

Természetesen ez csak egy terv, változtatható 

az igényeknek megfelelően. 

 

Mikulás 2018 

 

Sűrű programja volt ebben az évben a keszüi 
Mikulásnak december 6-án. Délelőtt először a 
keszüi Bölcs Csibe bölcsődében járt, ahol a 
gyerekek fogadták tágra nyílt szemekkel. 
Meglepődve vették át az ajándékot, életükben ez 
volt az első Mikulás kaland. Olyan jól sikerült a 
program, hogy a Mikulást nem akarták 
elengedni, szerették volna, ha egész délelőtt 
velük játszik. 
 

  
 
Az este folyamán a Mikulás a keszüi gyerekeket 
látogatta meg. A sok éves szokás szerint idén is 
lovas hintóval érkezett. Izgatott gyerekek várták 
az Önkormányzat épülete előtt a karácsonyfánál. 
A közös fényképezés után indult a fogat a 
következő állomásra, a Zrínyi utca elejére. 
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 Itt lassabban jött össze a társaság, de végül is 
mindenki megkapta az ajándékát. 
 

 
 
A játszótéren már izgatottan várták a gyerekek 
szüleik  a Mikulást.  A gyerekek átadták a 
rajzokat, énekeltek és verseket mondtak.  A 
szülők forró teával kedveskedtek a Mikulásnak. 
 

 
 
A faluvégi buszfordulónál is izgatott gyereksereg 
várta a Mikulást. 

 
 
Szép rajzokkal készültek a gyerekek, örömmel 
adták át a Mikulásnak,  és ezért szaloncukrot is 
kaptak az ajándék  csomag mellé. 

Nemcsak a Mikulásnak, de a lovaknak és a 
hajtóknak is hosszú, fárasztó estéjük volt.  
Megérdemelten ropogtatták a zabot az 
istállóban. 
 

Nyugdíjas karácsony  2019 

 

2018 december 7-én került sor a hagyományos 
nyugdíjas karácsonyra. A megjelenteket Buday-
Sántha Attila polgármester üdvözölte. 
 

  
 
Fehér asztal mellett beszélgettek, és 
fogyasztották el a vacsorát, amit az 
önkormányzat munkatársai Kántor Ferencné és 
Kovács Sándorné készítettek el. 
 

 
 
A műsort és a zenét a mulatsághoz ebben az 
évben is a Millich zenekar szolgáltatta. Anikó és 
Szepi idén is kitett magáért, jól megtáncoltatta az 
időseket.  
Az est igazi meglepetés vendége egy hastáncos 
csoport volt Gyenis Boglárka vezetésével. 
Nagy sikerük volt a hölgyeknek, fél órás műsoruk 
nagyon meglepte a közönséget. Nem akarták 
elengedni őket, a közös táncba is bevonták a 
lányokat. Sok közös futó készült a mulatságról. 
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Téli keszüi házi asztalitenisz bajnokság 

 

December 8.-án került megrendezésre a téli házi 
asztalitenisz bajnokság a Faluházban. Nevezni a 
helyszínen lehetett reggel 8 órától. 
 

 
 
A legtöbb győzelmet Fülöp Elemér szerezte meg 
Gyócsi Zoltán,   Antal István  és Kiss Zsolt előtt.  
Az idei első versenyre 2019 március 9-én kerül 
sor a Faluházban. Nevezni a helyszínen lehet. A 
férfi és női kategóriában az első három helyezett 
jutalomban részesül. 
 

Hangerdő Társulat műsora a Faluházban  

 
A Hangerdő Társulat lépett fel december 9-én 
délután 17 órakor a Keszüi Faluházban.  A kb. 1 
órás Elsősorban gyerekeknek szóló interaktív 
koncert témája Mikulás és Krampuszok kalandjai 
voltak. A gyerekek aktív szereplői az előadásnak. 
A felnőtteket is megszólította, vidám fricskákat 
szórt rájuk adózásról, dohányzásról, ivásról, volt 
akinek verset kellett mondania.  
 

 
 

Közmeghallgatás 2018 

 
Keszü Község Önkormányzata Képviselő-
testülete és a Keszüi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 2018.december 10-én tartott 
közös közmeghallgatást. 
Keszü Község Képviselő-testületét Buday-Sántha 
Attila polgármester, Marton Béla, Molnár Attila,  
Lezsák Rudolf képviselők, valamint Lukácsiné 
Major Zsuzsanna jegyző képviselte. 
A Keszüi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
részéről Schulteisz Edéné elnök, és Ricze Jánosné  
voltak jelen. A lakossági résztvevők kevesen 
voltak. 
Buday-Sántha Attila: üdvözölte a megjelenteket, 
megállapítja a Képviselő- testület határozat 
képességét. Javaslatát követően elfogadták az 
alábbi naprendet: 
l./ Tájékoztató az Önkormányzat munkájáról, 
tervezett feladatokról 
2./ Német Nemzetiségi Önkormányzat 
tevékenysége 
3./ Lakossági kérdések, vélemények, javaslatok. 
 
Elsőként Schulteisz Edéné számolt be az NNÖ 
tevékenységéről. Elmondta, hogy a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat feladata a német 
nyelv és a kultúra fenntartása. Állami 
támogatásként kb. 1 millió forintot kaptak. Az 
előző éveknek megfelelően, idén is több 
németeknek szóló programot terveztek.  Sor 
került a Május 1.-i majális megszervezésére, a 
községi falunap támogatására, Karácsonyi 
program támogatására, kirándulások 
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szervezésére. Szeretné, ha a jövőben a 
rendezvényeken több látogató venne részt. 
Szívesen fogadja a lakossági észrevételeket, 
ötleteket. Kérte a tájékoztatója elfogadását.  
Buday-Sántha Attila megköszöni a munkájukat. 
Elmondta, hogy a nyugdíjas karácsonyon a 
vacsorát az önkormányzat a fellépőket az NNÖ 
finanszírozta. 160 meghívót küldtek ki, ebből 80 
lakos jött el. Köszöni ez úton is a pénzbeli 
támogatásokat. 
Buday-Sántha Attila tájékoztatóját néhány fontos 
adattal kezdte elmondja, hogy  Keszü község 
lakosságszáma folyamatosan emelkedő, sajnos 
még mindig sokan élnek itt lakcímbejelentés 
nélkül. A lakosságszám: 1388 fő. A kormegoszlás: 
0-6 éves: 95, 7-14 éves:       114, 15-18 éves: 87, 
19-60 éves: 850, 60 év felett:  242 fő. 2018-ban 6 
fő született és 6 fő   
hunyt el. 
A polgármester ismertette a költségvetés 
adatait: 
2018. évi eredeti előirányzat:    131.295.000-,Ft 
módosított előirányzat:     155.240.000,- Ft 
Számlaegyenleg: költségvetési számlákon:   
66.074.506,-Ft, az adószámlákon:                   
8.145.757,- Ft.  van.  
Ezután beszélt a testületi munkáról:  
- A Település Arculati Kézikönyvet elfogadta az 
Önkormányzat.  
- Az Önkormányzat az idei évben is támogatta a 
Nyugdíjas Klubot, az Egyesületeket.  
- Elkezdődött a templom felújítása a Püspökség 
által, ezt nem az önkormányzat bonyolította le. 
Várhatóan márciusban lesz átadás, addig a 
miséket a Faluházban tartják. 
A tervek között szerepelt a gyódi tetőn telkek 
kialakítása, de sajnos a befektetők nem tudtak 
megegyezni a magán tulajdonosokkal. Az 
önkormányzatnak erre nincs anyagi lehetősége.  
Jogerős építési engedéllyel rendelkezik az 
Önkormányzat a napelem park megvalósítására, 
a szükséges terület az önkormányzat 
rendelkezésére áll. A pályázat még nem került 
kiírásra, de amint ez megtörténik azonnal 
beadható lenne. A bankok sajnos nem adnak 
hitelt, így az önkormányzat pályázat nélkül nem 
tudja ezt megvalósítani. Várhatóan az 
önkormányzat a parkot értékesíteni fogja. Ez az 

önkormányzatnak nagyon jó befektetés,szabad 
forrásokat biztosított volna a további 
fejlesztésekhez. 
Új pályázatot adunk be, két csoportos bölcsőde, 
egy csoportos óvoda, valamint egy 100 fő 
kiszolgálására alkalmas főzőkonyha kialakítására. 
Ennek érdekében Gyód községgel 
Intézményfenntartó Társulást alapítottunk. Az 
ingatlanban az idei évben egy csoportos (7 fő két 
nevelővel) családi bölcsőde került kialakításra, 
ahova 20 hetestől 3 éves korig járhatnak a 
gyerekek. Jelenleg teljes kihasználtsággal 
működik. Amennyiben igény lesz rá, az emeleten 
még egy csoport kialakításra kerül.  
A Belügyminisztérium által kiírt „Önkormányzati 
fejlesztések” pályázaton a belterületi utak 
felújítására nyertünk el 15.000.000,- Ft 
támogatást, az önerő 15%. 
A vis maior pályázaton elnyert Keszü 1644 és 
943/1 hrsz. ingatlant érintő támfal építése 2019. 
év első feléig megvalósul.  
A Sportpark kialakítása elkezdődött, az átadása 
2019. év elején várható. 
Az előző évekhez hasonlóan az idei évben is 
sikeresen pályázatunk szociális célú tűzifa 
beszerzésére, a részünkre megállapított 
támogatás 72 m3 volt. 
Éves átlagban 14 közmunkás dolgozik a falu 
közterületeinek rendbetételén, meglátszik a 
munkájuk eredménye. Elkészült az Újtelepen a 
sétány folytatásaként a járdaépítés, az árkok, 
áteresztek tisztítása, közterületek kaszálása, 
hulladék összegyűjtése. Feladataikat Molnár 
Attila képviselő és a Polgármester koordinálták.  
A közfoglalkoztatottak bérére és dologi 
támogatásként 15.108.697,- Ft-ot nyertünk el. 
Diákmunkában nyáron 3 fő dolgozott, 371.049,-
Ft. támogatást kaptunk a bérükre. 
Sikeres volt az 2018 évi Falunap. A szervezése 
1.129 eFt.-ba került, melyből 875 eFt.  volt a 
szponzori támogatás.  
Az október 23.-i ünnepséget is megtartottuk, 
főszervező Kristóf Péter és neje, valamint a Szent 
György Lovagrend volt. Jelen volt Lezsák Sándor 
Úr, az Országgyűlés alelnöke, aki beszédet tartott 
ez alkalomból. 
Sor került a beiskolázás költségeinek 
önkormányzati támogatására. 
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A nyári gyermekétkeztetést az idei évben a 
szociális normatíva terhére tudtuk megoldani, 
mely során 19 fő részesült támogatásban.  
Az idei évben is biztosítottuk az újszülött 
támogatást, valamint a gyermekek tanulmányi 
ösztöndíját. 
Megvalósult a közvilágítás bővítése, LED - lámpák 
felszerelve, illetve a külterületi utak 
megvilágítását is javítottuk. 
A helyi térfigyelő kamera rendszer 6 új kamerával 
bővült.  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 
Pályázat keretében ismét biztosítottuk a 
felsőoktatásban tanuló gyermekek támogatását. 
A körzeti megbízott személyében változás 
történt, új megbízottként kinevezésre került 
Krausz Péter rendőr főtörzsőrmester.  
A jövő feladatai között a polgármester a 
folyamatban lévő pályázatok sikerre vitelét 
említi, így az óvoda pályázatot, a Faluház melletti 
út teljes hosszban történő kialakítását 
megvásárlás vagy kisajátítás útján. A napelem 
park és szomszédságában lévő rekreációs terület 
kialakítását.   
Ehhez az összefoglalóhoz kérte a megjelentek 
hozzászólásait, javaslatait, észrevételeiket, 
ötleteiket.  
Lakossági kérdések, vélemények, javaslatok 
során elsőként Schulteisz Edéné szólalt fel,  az új 
lakóterület és a napelem parkkal kapcsolatban. 
Buday-Sántha Attila tájékoztatta hogy , az a  
lakópark terv a 2000-es években volt 
megtervezve. A napelem park nem a falu áramát 
termelné   eladnák azt,  és abból lenne bevétel. 
Rice Jánosné a pellérdi  úttól északra fekvő 
napelem  parkról kérdezett. Ez nem az 
önkormányzaté, hanem,  magán tulajdonú 
beruházás. 
Rónai Zoltán felvetette, hogy a lakosság 
befektetőként beszálljon a napelem park 
projectbe, mert csak 170 millió forint hiányzik, és 
évi 20 milliót hozna.  A polgármester bízott 
abban, hogy a bank ad hitelt. Ha befektető 
beszállna, akkor a nyereség nagy része nem az 
önkormányzaté lenne.  
Rice Jánosné hallotta a rádióban, hogy 
márciusban több pályázatot is kiírnak. A 
polgármester elmondta, hogy mindenképpen 

fognak indulni.  Megyei szinten Keszü jó a 
pályázatok elnyerésében. A pályázati feltételek a 
kiírásban fognak szerepelni, ettől függ, hogy mit 
tudnak beadni. Jelenleg be van nyújtva egy 
pályázat kemencés udvar kialakítására az Faluház 
mögötti területre, de döntés még nincs. A 
külterületi utas pályázaton Keszü, Gyód és 
Kökény konzorciumban nyert, de még nincs 
támogatói okirat. 
Schulteisz Edéné javasolta a ravatalozó 
helyreállítását. Ez az ingatlan Püspökségi 
tulajdon, ha lesz lehetőség adnak be pályázatot. 
A temetőt csak tartós használatra adná a 
Püspökség. 
Jambrich Miklós elmondta, hogy sokkal többet 
várt ettől a közmeghallgatástól, mint amit 
kapott. Érzelmektől túlfűtött háromnegyed órás 
hozzászólásakor más nem is jutott szóhoz.   
Élhetőbb falut szeretne, beszélt összefonódásról 
az önkormányzat és az egyház között.     
A közmunkások tevékenységét kritizálta, zavarta 
kukák mellett folyamatosan a nagy mennyiségű 
szemét, az autóversenyzés a Petőfi utca templom 
felöli részén és kellene egy sebesség mérőt 
elhelyezni itt.  A belterületi út pályázatból a 
templom feletti utat kellene leaszfaltozni. 
Sérelmezte,  hogy az Egyház a templomot az ő 
telkén keresztül akarja megközelíteni.  
 
Buday-Sántha Attila elmondta, hogy  a 
polgárőrség folyamatosan járőrözik, ha kell 
konfrontálódnak. A szemetet heti 2-3–szor 
összegyűjtik a közmunkások. A gazos rész, amiről 
beszél, az a Kispap Gyuri bácsi telke volt, az 
Amerikában élő unokája a tulajdonos. 
Emlékeztette,  hogy tavaly a hídtól a 
buszfordulóig le lett aszfaltozva az út. A templom 
feletti területen napi szinten 2-3 autó jár, sokkal 
nagyobb prioritású utak vannak, amikre kell 
költeni. 
 
Polgármester mindig nyíltan beszélt a Paplakról.  
A hozzászóló 1994-ben vette meg azt a 900 m2 
terület, ami régen a tejcsarnok volt, jelenleg az 
most a lakóháza. A ház mellett megy be a kapun 
egy út a templomhoz és a paplakot is onnan 
lehet megközelíteni. Mindkét útra az Egyháznak 
szolgalmi joga van. Ez az Egyházra és Rá tartozik, 
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ha esetleg az Önkormányzat tulajdont szerez 
akkor a szolgalmi jog is át fog szállni.  
 

 
 
Esküdt Béla kérdezte, amikor megvette az 
ingatlant akkor be volt jegyezve? 
 
Jambrich Miklós szerint be volt. Arról nem 
beszélt, hogy el akarja adni az Egyház a Paplakot. 
Buday-Sántha Attila elmondta jelen helyzetet. A 
Paplak jelenleg tartós használatba van adva az 
Önkormányzatnak. Megkeresték, hogy valaki 
meg akarja venni. Az egyházközösségi gyűlésen 
azt javasolta, hogy az Önkormányzatnak legyen 
eladva. Az értékbecslő kint volt, az összeget még 
nem tudják. Marton Béla kérte, hogy ez már egy 
meddő vita, és le kellene zárni. 
 
Molnár Attila elmondta, hogy  a térfigyelő 
kamerák úgy lettek felhelyezve, hogy ha történik 
valami, akkor a kimenő forgalmat lehet látni.  
 
Rónai Zoltánnak   még volt egy észrevétele. Előre 
mutató kezdeményezések voltak Tatán, hogy ne 
legyen folyamatos petárdázás. Javasolja, hogy 
hozzon a testület egy ilyen rendeletet. 
Buday-Sántha Attila elmondta, hogy ezt a 
vadludak védelme érdekében hozta meg Tata. Itt 
a LED falra kiírják, és kérik, hogy a jogszabályban 
megengedett időben tűzijátékozzon a lakosság.  
 
A polgármester még egyszer megköszönte a 
részvételt és a hozzászólásokat, majd a 
közmeghallgatást bezárta.  
 
 
                                                   

Közfoglalkoztatottak vacsorája 

 

Fehér asztal mellet értékelte a közmunkások 
2018 évi munkáját december 13-án Buday-
Sántha Attila polgármester. 
 
 

 
 
Az immár hagyományosnak mondható rendez- 
vényen jó hangulatban beszélték meg a jövő évi 
terveket is. A polgármester továbbra is számít a 
közmunkásokra és bízik munkájukban.  
  

Karácsonyi Koncert 

 
A Keszüért Egyesület idén is színvonalas koncertet 
rendezett a Faluházban Karácsony előtt december 
23-án. A programban felléptek a keszüi fiatal 
művészpalánták, szüleik, oktatójuk és amatőr 
zenészek. Zsúfolásig megtelt az emeleti nagyterem.  
A repertoár nagyon széles volt, az éneklésen kívül 
hegedű duett, száj harmonika  és gitár, fuvola, furulya 
valamint a zongora is hangja is felcsendült. 

 
 
A „Szeretet megold mindent” című mese Dr. Heim 
Szilvia előadásában mindenkit meghatott. A 
koncertet Kristófné Gungl Rita szervezte. Ezúton is 
köszönjük áldozatos munkáját.  
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Borszentelő 2018 

 

Rendhagyó borszentelésre került sor december 
29-én a Faluházban. A templom felújítása miatt 
dr. Horváth István nagyprépost itt mondott misét 
és áldotta meg a borokat. 
 

 
 
A misét és a borszentelést családias hangulatú 
beszélgetés követte, ahol részt vett Buday-
Sántha Attila polgármester is.  
 

 
 
A civilbe öltözött atya vidám történeteivel 
szórakoztatta a társaságot. A menü is a szokásos 
volt, zsíros kenyér és hagyma. Az otthon készített 
szalámis szendvicsek is  előkerültek, valamint a 
házi pálinka.  Az este ebben az évben is jól 
sikerült. 
 

Borverseny 2019 

 

Keszüben a borbírálat 2019 március 11.-én lesz. 
A mintákat 12 óráig lehet leadni a Polgármesteri 
hivatalban. Az eredményhirdetés 2019 március 
14.-én 17 órakor lesz a Faluházban. 

 

Eladó ingatlan  

Keszüben a Petőfi Sándor u.1646 hrsz. ingatlan eladó. 
1226 nm. telken szőlő, gyümölcsös és egy hétvégi ház 
van. A terület közművesített, és autóval be lehet állni. 
Garázs, pince, szerszámoskamra, 4 köbméteres 
ciszterna is található. A buszfordulótól 5 percre van. 
Kerti gépekkel, a pince teljes felszerelésével eladó. 
Érdeklődni a 06/30-957 3683,  vagy  72-885-029  
telefonon lehet. 

Eladó pécsi családi ház  

 
Pécsett a Jakabhegyi úton eladó egy panorámás 
nagyméretű családi ház az egyetemi tömb fölött.  
Érdeklődni a 06/ 30 947 3563 lehet. 
  

Faluház Keszü 

 

A nagyterem alkalmas családi rendezvények:  
esküvő, születésnap, névnap, keresztelő,  táncos 
összejövetelek, bálok, DISCO megtartására   kb, 
80 ember befogadására képes. 
 
A kisterem  is alkalmas családi rendezvények:  - 
esküvő, születésnap, névnap, keresztelő,  táncos 
összejövetelek, DISCO. Ezenkívül 
sportrendezvények pl. aerobik óra, zumba, 
gimnasztika megtartására,   kb, 40 ember 
befogadására képes.   
 
A terem különlegessége, hogy a bejárat melletti 
fal tükörrel borított, a sportmozgások 
kontrollására alkalmas. A technikai lehetőségek 
itt is adottak. 
 
A bérleti lehetőségekről érdeklődni lehet:   
Szabó Gábor, 72/461 162,  
mobil.: 30/93 93 883     
7668 Keszü, Petőfi u. 35. 
 
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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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:  

dr. Lukácsiné dr. Major Zsuzsanna  461-065  

 jegyzo@keszu.hu 

 

Aljegyző: 

                Dr. Kislaki-Frank Brigitta                461-065 

                  igazgatas@keszu.hu 

 

Szociális ügyek és Igazgatási ügyek:  

Szántó Zsófia                                    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 

 

Pénztáros:   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, Zrínyi 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 

Körzeti rendőr megbízott: Krausz Péter főtörzsőrmester,  

telefon:06/30 160 0477 

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. Kispál Zoltán 20/943 03 03  

7624 Pécs, Szigeti út 12..  

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  

Vidanet Kft hibabejelentés: 1203  

Kistérségi gyepmester  Hlatky Jenő   (72) 310-980 

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