KESZÜI

HÍREK

XII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

A KÖZSÉG INGYENES

2015. II. negyedév

Beszámoló a képviselő-testületi ülésekről
2015. április 20.
Az ülésen elsőként a Testület beszámolót
hallgatott meg az Önkormányzat 2014. évi
gazdálkodásáról, illetve módosította 2014. éves
költségvetését.
Az
Önkormányzat
eredeti
költségvetési
főelőirányzata 124.065 eFt volt, amely az év
során bekövetkezett gazdasági események
következtében 201.000 eFt-ra módosult.
Jelentősebb módosító tételek: a működési
bevételek emelkedése, a Leader-pályázatban a
civil szervezetek számára megelőlegezett
támogatások visszatérülése, a lekötött betét
számlára könyvelésének összege, valamint
nyertes pályázatokból adódó bevétel. Mindez a
kiadási oldalon a beruházási- felújítási kiadások
emelkedését eredményezte.
A Képviselők az előterjesztéshez kapcsolódóan
kérdéseket tettek fel, illetve határozat született a
90 napon túli –
gazdasági társaságok
vonatkozásában
100.000,Ft
feletti,
magánszemélyek esetében 50.000,- Ft feletti
helyi adóval tartozók nevének, lakhelyének
(székhelyének)
honlapon
történő
nyilvánosságra hozataláról.
A Képviselő-testület költségvetés módosítását,
valamint a gazdasági beszámolót 182.880 eFt (91
%) bevételi és 166.143 eFt (83 %) kiadási
teljesítési előirányzattal elfogadta.
Az előző ülés óta tett intézkedésekről
tájékoztatva a Polgármester Úr elmondta, hogy
beadásra került az „Óvodai kapacitás bővítést
célzó beruházások támogatására” kiírt pályázat
anyaga, amelynek sikere érdekében erős
lobbytevékenységet folytat, mivel az óvodára a
községben nagy szükség lenne. A „vápó”-ban
történő hulladéklerakás csökkentése érdekében
egy db hulladékgyűjtő edény kihelyezését
rendelte meg.
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Ismét tart helyben rendelést-tanácsadást dr. Kiss
Erika gyermekorvos minden hónap harmadik
pénteki napján délelőtt 10-12-ig.
Megkezdődött a START munka keretében a
temetői urnafal kialakítása a ravatalozó mellett,
ismerteti, hogy elkészült a Paplak építési
engedélyezési terve, ősszel várható a felújítás
érdekében
pályázati
kiírás.
Az
épület
megközelítése tárgyában nézeteltérés van a
szomszéd épület tulajdonosával, aki a bejegyzett
szolgalmi jog ellenére nem kívánja területén
megengedni a bejárást.
Az Önkormányzat számlaegyenlege: 18.655 eFt,
adószámlán: 7.566 eFt.
A tájékoztatót a Testület jóváhagyólag elfogadta.
Ezt követően sor került a Képviselő-testület
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatának
módosítására:
a
népi
kezdeményezés
intézménye megszűnt, ezért e kérdésben
módosította az Önkormányzat a népszavazásról
szóló rendeletét is.
Az „egyéb aktuális kérdések” keretében a honlap
szerkesztéséről hangozottak el vélemények,
illetve döntött a Testület arról, hogy az
Önkormányzat belép a Keszüért Egyesületbe.
Sajnálattal állapították meg, hogy az Egyesület
idén nem élt a pályázati lehetőséggel, ezért
jelentős támogatástól eshetett el a falu. Végül
egy magánszemély – belterületi határvonalon
belüli – telke belterületbe vonásáról döntöttek.

2015. május
testületi ülés

5-i

rendkívüli

képviselő-

Május 5-i rendkívül ülésen a gyermekszegénység
elleni program keretében gyermekétkeztetési
pályázatot adott be a Képviselő-testület,
amelyből 12 fő – rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülő - gyermek kap nyáron
ebédet.
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2015. június 1-i képviselő-testületi ülés
Elsőként a Keszüért Egyesülettel kapcsolatos
kérdések kerültek megvitatásra.
A Polgármester Úr ismertette, hogy az Egyesület
nem rendes, hanem pártoló tagként kívánja
felvenni az Önkormányzatot. Az Egyesület
megalakulásáról elmondta, hogy személyes
kezdeményezője volt a kezdetben baráti
társaságból alakult egyesületnek, amely a
keszüiekért jött létre: a falun belüli programok
szervezése, kulturális, faluszépítő tevékenység
végzése érdekében. Nehezen vették tudomásul,
hogy idén az Egyesület elutasította a pályázati
lehetőséget, szeretné a nézeteltéréseket
tisztázni,
hogy
az
eddigi
konstruktív
együttműködést ne zavarják félreértések.
Szabóné dr. Knipl Katalin elnök elmondta, hogy
Alapszabályuk értelmében rendes tag csak
magánszemély lehet. A pártoló tag nem
választható tisztségre, nincs szavazata, de
támogathatja az egyesületet, ennek érdekében
megállapodást köt az Önkormányzat az
Egyesülettel. Ha a későbbiekben pályázati
lehetőségek adódnak, mindkét fél részvételével
munkacsoport alakul és közösen alakítják ki az
álláspontot.
Nem kívánt magyarázkodni a
pályázat kérdésében, az egyesület vezetősége
úgy döntött, hogy a felvetett ötlet nem felel meg
a pályázati kiírásban foglaltaknak.
Dr. Süle Katalin véleménye szerint nagyon fontos
lenne reagálni a pályázati lehetőségekre, nagyon
sajnálja, hogy idén ez az egyesület részéről
elmaradt, de folyamatosan vannak pályázatok,
fontosnak tartja, hogy az egyesület éljen is vele.
Készített egy Alapszabály tervezetet a régi
megújítása érdekében, amelyet szívesen az
egyesület rendelkezésére bocsát. Fontosnak
tartaná a közhasznú státusz visszaszerzését, a
tagok felhívását a tagdíjfizetésre.
Az egyesület elnöke válaszában elmondta, hogy
már módosították az Alapító okiratukat, aki nem
fizeti a tagdíjat, annak megszűnik a tagsága,
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közhasznú státuszt igénylő feladatellátást nem
terveznek.
A vita összefoglalójában a Polgármester Úr
elmondta, hogy továbbra is az együttműködésre
törekszik, javasolja, hogy az évi 50.000,- Ft
pártoló tagsági díjat vállalja az Önkormányzat –
amelyet a Testület jóváhagy.
Második napirendi pontban a gyermekvédelmi
munka átfogó értékelését, illetve az Esztergár
Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekvédelmi
Központ 2014. évi munkájáról szóló beszámoló
hangzott el.
Nagy István az Intézmény vezetője mutatta be a
munkájukat.
Véleménye szerint a falu a
”könnyebb” települések közé tartozik, mind a
gyermekvédelem,
mind
a
családsegítés
szempontjából. A felnőtteket érintő családsegítés
9 személyre terjed ki, illetve 19 gyermeket
gondoznak, akik közül 4 van védelembe véve.
Intézményüket is sújtja az egész ágazatot érintő
fluktuáció, az alacsony bérek miatt gyakran
változik a munkatársak személye, amely
jelentősen hátráltatja a szakmai munkát.
Elmondja, hogy jó a kapcsolat a gyermekvédelmi
jelzőrendszer tagjaival, mindig megkapják a
szükséges segítséget az Önkormányzattól,
Hivataltól, védőnőtől. Telephelyük az Anikó
utcában van, de munkatársaik rendszeresen
járnak ki a községbe. Gyermekvédelem területén
8 családdal vannak kapcsolatban, szerencsés a
település, hogy nincs több probléma.
Képviselői kérdésekre válaszolva elmondja, hogy
igyekeznek
az
iskolai
szünetekben
gyermekprogramokat szervezni, de ez a
lehetőség csak Pécsett adott, az utazatást meg
kell oldani. Nagy látogatottsága volt a pécsi
gyermeknapnak, keszüi gyermekek is voltak,
ugyan úgy, mint a Gyermekétkeztetési
Alapítvány
által
szervezett
ingyenes
étkeztetésnek. Nyáron az intézményben
korrepetálást is tudnak biztosítani, illetve jogász,
pszichológus igénybevételére is van lehetőség.
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A Képviselők által felvetett konkrét problémára
ismerteti a védelembe vétel lényegét, illetve,
hogy akkor tudnak intézkedni, ha valós,
bizonyítékokon alapuló bejelentést kapnak.
Javasolja, hogy a jelzőrendszer bármely tagja
írásban
jelentse
be,
ha
gyermekek
veszélyeztetését észleli.
A Testület – a nyári programok szükségességét
szorgalmazva – elfogadta a beszámolót.
Dr. Süle Katalin a hátrányos helyzetű keszüi
gyermekek
számára
ösztöndíj
alapítását
javasolta, vállalva azok feltételeinek kidolgozását.
Az előző ülés óta történt események
tájékoztatójában Buday-Sántha Attila szólt a
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
által
szervezett sikeres Majálisról, a környezetvédelmi
hatóság községben folytatott ellenőrzéséről, az
aktuális közmunkák végzéséről, valamint a
község végén lévő zártkeri út melletti támfal
nem megfelelő műszaki tartalmáról. Ez ügyben
ismételten megkereste az Útügyi Hatóságot
Ismertette az Önkormányzat pénzügyi helyzetét:
bankszámla egyenleg 18.999 eFt, + lekötött
betétben: 25 millió Ft került elhelyezésre.
Sajnálattal osztotta meg a Testülettel azt az
információt, hogy Keszü nem nyert az
óvodapályázaton, a megyében beadott 11
pályázat közül 4 – alacsony összegű - nyertes volt
csak. Jelenleg tartalék-listán van a keszüi
pályázat, amely azt jelenti, hogy – a
visszamondott pályázatokból képződött forrás
terhére – támogathatják azokat a pályázatokat,
ahol szeptember 30 napjáig jogerős építési
engedélyt tudnak bemutatni. Komoly döntés elé
kerül a Testület az ingatlan megvásárlása
tárgyában, amelynek kérdésében a Képviselőtestület részletes tartalmi vitát folytatott és
döntött a további intézkedésekről.
Harmadik napirendként az önkormányzati
feladatellátást szolgáló támogatási pályázatok
beadását hagyta jóvá Testület.
E témában döntés született, hogy a keszüi
0147/22 hrsz. (szennyvízátemelőhöz vezető),
valamint a 709 hrsz (Káposztás-dűlői) külterületi
utakat az Önkormányzat belterületbe vonja,
annak érdekében, hogy a jövőben ezekkel az
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utakkal is tudjon indulni a belterületi utak
felújítását célzó pályázaton.
Jelenleg belterületi utak felújítása céljából a
Közösségi ház melletti nyugati irányú út egy
szakasza, valamint a „szerviz út” pályázható.
Ezen a pályázaton van mód a közös
önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése,
felújítása céljára is igényt benyújtani (irattári
helyiség kialakítása a padlástérben, az épület
légkondicionálása), amelyet szintén javasol.
A Testület – vitát követően – útpályázatra
14.912 eFt összértékben, 2.631 eFt saját erő
jóváhagyásával, a Hivatal felújítására 3.319 eFt
összegen 174 eFt saját erő jóváhagyásával járult
hozzá a pályázatok beadásához.
A Jegyzőnő előterjesztésében került sor az
útfelújítási hozzájárulásról szóló rendelet
elfogadására, valamint a közműfejlesztési
hozzájárulás
mértékének
ismételt
megerősítésére.
Az útfelújítási hozzájárulás a lakossági
kezdeményezésre
megvalósuló
(többnyire
zártkerti) útfelújításokra vonatkozik, lényege: ha
az útfelújításban érdekeltek több, mint
kétharmada részt vesz, akkor az utat használó
fennmaradó egyharmad kötelezhető az útépítési
érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére.
A közmű hozzájárulási határozatban a Képviselőtestület megerősítette az ivóvíz hálózati
rákötések 50.000,- Ft és a szennyvíz csatornára
történő rákötések 280.000,- Ft díját.
Nagy lakossági érdeklődésre tarthat számot a
temetőrendelet módosítása, amely az új
sírhelymegváltási díjakat tartalmazza. A Testület
alapos,
érdemi
vitát
folytatott
a
temetőfenntartás költségeiről (kaszálás, parkolófenntartás, kerítésépítés, ravatalozó takarítása,
áramellátása, hulladék elszállítása, víz biztosítása
stb.), amelyeket ki kell termelni. Vélemény
hangzott el, hogy a lakosság sokallani fogja a
megállapított díjakat, azonban a temetési segély
biztosításával az Önkormányzat a szociálisan
rászorulóknak a díjat gyakorlatilag visszatéríti.
A vita után ellenszavazat nélkül fogadták el a
rendeletmódosítást, amely július 1. napjától a
következő sírhely-megváltási díjakat tartalmazza:
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- felnőtt sírhely:
vásárlásakor,
- sírbolt (kripta)
vásárlásakor
- rátemetés díja:
- urnatároló hely
személyenként,
- urnatároló hely:

30.000,- Ft sírhelyenként, új sírhely
30.000,- Ft személyenként, új sírbolt
20.000,- Ft személyenként
20.000,- Ft új urnahely vásárakor
10.000,- Ft megváltáskor.

Az ülés további részében a Testület elfogadta a –
nemleges – közbeszerzési tervet, 100.000,- Ft –ot
nyújtott a Keszüi Sportegyesületnek működési
támogatásként, valamint új ingatlant vettek fel a
lakcímnyilvántartásba.

2015. június 11-i rendkívüli képviselőtestületi ülés
Június 11-én rendkívüli ülést tartott a Képviselőtestület a június 9-i esőzéssel kapcsolatban
szükséges intézkedésekről.
A Polgármester Úr elmondta, hogy visszatérő
probléma a gyódi bekötőútról lezúduló csapadék
ügye, amelyben már 2014.-ben is tartottak
bejárást a Magyar Közút Nzrt-vel, Gyód
polgármesterével
és a környező szántókat
művelő gazdákkal. Az út tulajdonosa a Magyar
Állam, kezelője a Közútkezelő. Az árkok ki vannak
mélyítve, de sajnos nagyobb esőzésekkor nem
tudják
befogadni
a csapadékvizet.
Az
Önkormányzatnak van egy használaton kívül útja
a közelben, ott ki lehetne alakítani egy árkot, de
nincs értelme addig, amíg a Közútkezelő olyan
beruházást nem valósít meg, amely befogadja a
vízmennyiséget. A holnapi napra a helyszín
bejárására várja a Közútkezelő szakembereit, amelyre a Testület tagjait is meghívja - ők
ismerik a problémát, hiszen az esőzést követőn
seprőgépet küldtek a helyszínre, amely
eltakarította a sárfelhordást.
dr. Süle Katalin: Nem tudja elfogadni a
Közútkezelő véleményét, javasolja, hogy az
Önkormányzat kérjen fel egy külső szakértőt egy
hidrogeológiai szakvélemény elkészítésére, aki
vizsgálja felül, hogy az árkok szélessége, mérete
megfelelő-e. Amíg az Önkormányzat ezt nem
vizsgáltatja felül és nem teszi le a Közútkezelő
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asztalára, addig mindig arra fognak hivatkozni,
hogy a mostani helyzet megfelelő, szerinte
nagyobb átmérőjű víznyelők kellenének.
A Testület tagjai elmondják véleményüket,
Molnár Attila szerint ez a helyzet évente egy-egy
alkalommal fordul elő, az Önkormányzat nem
képes mindent magára vállalni, Lezsák Rudolf
szerint a Keszüre zúduló vízmennyiséget kellene
csökkenteni, át kellene vezetni az út alatt, le a
völgybe.
A Polgármester Úr a vitát követően összefoglalta
a tennivalókat:
l./
Az
Önkormányzat
hidrogeológiai
szakvéleményt készíttet, az abban foglalt
megállapításokat elfogadja,
2./ Ismételten felveszik a kapcsolatot az érintett
gazdákkal a környező szántókba vetett növényzet
meghatározása miatt,
3./ A Közútkezelőnek eljuttatja a hidrogeológiai
szakvéleményt, javasolva, ha árok alakítását,
4./ Megvizsgálják vis maior pályázat beadásának
lehetőségét.
Az egyéb aktuális kérdések keretében BudaySántha Attila tájékoztatást adott a folyamatban
lévő eseményekről az óvodával, paplakkal
kapcsolatban.

2015. július 3-i képviselő-testületi ülés
A július 3-i Testületi ülésen az előző ülés óta
történt események körében információ hangzott
el a Tettye Forrásház Zrt – mindenkit meglepő –
intézkedéséről, amely szerint május 31. napját
követően nem szállítják a szippantott
szennyvizet, mivel számukra nem kifizetődő.
Ez ügyben személyes megbeszélést is folytattak,
eredmény nélkül. Valamennyi – e tevékenységet
folytató – vállalkozótól a Polgármester Úr
árajánlatot kért.
A Testület Daróczi és Társa Kft-t, valamint
Gradwohl János egyéni vállalkozót jelölte ki
szolgáltatónak.
Elérhetőségük:
Daróczi Zsigmond 72/228-264, mobil: 30/636-2486
Gradwohl János 72/ 337-255, mobil: 20/956-9538
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Folytatva a napirendet a Polgármester Úr
elmondja, hogy a 341/2 hrsz. közút
forgalombiztonsága érdekében megkereste az
Útügyi hatóságot, kérve a készített „támfal”
műszaki
tartalmának
felülvizsgálatát.
Tekintettel arra, hogy a magánszemély okozta
jogsértő állapot nem oldódott meg, per indítását
tartja szükségesnek.
Ugyancsak ügyvédi beavatkozást kért a Paplakkal
kapcsolatos építési engedélyezés eljárás
ügyében.
Az előző ülésen hozott határozat értelmében
felkérte Dr. Balázs Ferenc geotechnológiai
szakmérnököt
a
csapadékvíz-elvezetés
hidrogeológiai szakvéleményének elkészítésére,
aki már megtekintette a helyszínt. Június 12-én
került sor a Magyart Közút Nzrt részvételével
tartott helyszíni szemlére, véleményük szerint az
ároknak csak a közút vizét kell elvezetnie,
amelyre a jelenlegi árok kapacitás képes.
Együttműködési megállapodás megkötésére
került sor dr. Polonkai Sándor önálló bírósági
végrehajtóval a kintlévőségek teljes körű
beszedése érdekében.
Megkereste a papkerti magántulajdonú út
tulajdonosait az út önkormányzati tulajdonba
adása érdekében, amely kedvező fogadtatásra
talált.
Június 26-án szembesült az Önkormányzat a 036
hrsz. árkon létesített „magánhíddal”. Az építője
az aszfaltos Gárdony dűlői út megközelítése
érdekében egy átereszre földet halmozva
létesített átjárást. Az Önkormányzat már
korábban elutasította az erre irányuló kérelmet,
minden rendelkezésre álló törvényes lehetőséget
megragadva
meg
kívánja
szüntetni
a
balesetveszélyes
létesítmény
fennállását,
amelyre annak készítőjét is felhívta.
Szólt a folyamatban lévő közmunkákról, kisebb
jelentőségű eseményekről, illetve a bankszámla
egyenleget ismertette: 20.681 eFt költségvetési
számlákon, és 25 millió Ft lekötött betétben.
A Testület ezt követően dr. Süle Katalin
képviselői indítványát tárgyalta megy a Búcsúnapi programtervekkel kapcsolatban.
Buday-Sántha Attila: elmondta, hogy a Képviselő
Asszony „Anna napi búcsú – rendezvényterv és
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költségvetés” címmel programtervet nyújtott be
önkormányzati
támogatásra,
amelyet
a
Képviselők kézhez kaptak. A programterv több
elemét nem látja támogathatónak (búcsús
muzsikusok házról házra járása, körhinta,
céllövölde, kézműves termékek vására, mesélő
nagyszülők: Milyen volt régen a búcsú Keszüben?
karikázás és néptáncolás a Hanga Bandával és a
Sudri Hagyományőrző csoporttal), de a „Régi
idők
búcsúi
Keszüben”
fotókiállítás
megszervezését jó ötletnek és támogatható,
maradandó projektnek tartja. A búcsú egyházi
ünnep, amely mára teljesen elvesztette világi
közösségi jellegét, családi ünneppé vált. Nagyra
becsüli a Képviselő Asszony munkáját, de úgy
érzi, hogy a javasolt programot a közeli időben
megszervezendő
Falunapon
kellene
megvalósítani.
Dr. Süle Katalin: az itt élőktől hallott a régi
búcsúkkal kapcsolatos élményeikről, ez indította
a program összeállítására. Pályázatot nyújtottak
be, amelynek elbírálása még folyamatban van,
ezért kérte a költségek felének megelőlegezését,
- amelyet természetesen lehet csökkenteni – de,
ha nem nyer a pályázat, kéri önkormányzati
támogatáskénti
biztosítását.
Színvonalas
rendezvény volt a Sudri Családi Nap is, amelyen
150-en vettek részt.
A Testület jelen lévő tagjainak: Molnár Árpádnak
és Marton Bélának a véleménye, hogy a búcsú –
vallási rendezvényen kívüli – programjai
maguktól sorvadtak el. Rengeteg a szórakozási
lehetőség, ezért nincs igény a búcsúhoz járuló
vásári programokra.
Dr. Süle Katalin
ellenvéleményének adva hangot, utalt arra, hogy
szerinte meg kell mozgatni a közösséget, elébe
kell menni az igényeknek, ismételten kérve a
programok anyagi támogatását.
Polgármesteri javaslatra a Testület – név szerinti
szavazással – kettéválasztotta a kérdést,
- a búcsú napi rendezvényt szükségtelennek
tartva, a költségek megelőlegezését nem
biztosította, de
- vállalta
a
község
környezetét
és
kordokumentumait bemutató fotókiállítás
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megszervezését, felhívva a lakosokat – e
tárgyú – régi fényképeik beküldésére.
Az ülés további részében elfogadták a Csorba
Győző Könyvtár 2014. évi munkájáról szóló
beszámolót, megelőlegezték a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat által szervezett nyári tábor
költségeit – pályázatból való visszatérüléséig,
illetve nem támogatták a „Kikelet” utca
elnevezés bejegyeztetését, tekintettel arra, hogy
a szőlőhegyi lakcímbejelentés biztosítva van.
Összeállította: dr. Barta Zsuzsanna jegyző

Madarak a társaim
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mozogjanak, mekkora helyen éljenek, szóval, aminek
csak lehetett, annak utánanéztem, megtanultam,
megtapasztaltam.
- Anyagilag nem megterhelő egy ekkora” madárkert”
fenntartása?
- Nem, amit ők esznek, azt én mind megtermelem. A
ház mögött van egy kis kertem, ahol helyük is van a
sétához és ahol a fenyert- más néven lucernát és
csalánt is termesztek számukra, meg persze fű is van
bőven. Amúgy kevés magot, némi szóját és sok zöldet
esznek. Ez pedig én elő tudom állítani a számukra,
tehát nagyon gazdaságos. Az egyik régi kollégámtól
kaptam egy 1794-ben készült szecskavágó, ezzel
szokta m feldarabolni a zöldet.
- Megszámolta már, hogy hány madár lakik önnel?
- Még nem, de 80 darab minimum van. A pávákból
úgy 25 él itt, a többi a sirályka, a papagáj és a
galambfélék.

Egy fekete és egy fehér spicc ugat fogvicsorítva, nem
kell
tehát
csöngetnem,
hogy
bejussak
vendéglátómhoz, a Keszüben lakó Marton Gyulához.
A két kutyát kis étellel beljebb csalogatja, mi pedig
indulhatunk a madarakhoz. Beszélgetőtársam keszüi
portája méltán híres, termett már nála korábban
óriás citrom és narancs. Élnek az udvarában
galambok, papagájok sirályok és csodálatos pávák. A
madarak iránti szeretetéről, e különleges hobbi
eredetéről kérdeztem először.
- Úgy tíz éve foglalkozom komolyabban a madarakkal
- kezdi a történetet -, de már gyermekkoromban is
nagyon érdekeltek. Voltak olyan postagalambjaim,
amelyek, ha biciklivel elmentem valahová a faluból,
egészen elkísértek a határig, csak onnan repültek
vissza. Éreztem, hogy nagyon szeretnek. Azért azt
tudni kell, hogy sok pénzt és törődést igényel a
tartásuk. Akkoriban, még gyerekként, vásároltam
egyet-egyet, ám amikor megnősültem, másra kellett
a pénz.
- Később, amikor újrakezdte a gyűjtésüket, tartásukat,
hogy indult?
- Először vettem néhány darabot, majd két évvel
ezelőtt, amikor meghalt a feleségem, egyre
gyarapítottam a létszámot, Hiszen mit is tehetnék sóhajt megtörten az idős úr -, én most már csak a
madarakkal vagyok.
- Tanulta, hogy hogyan kell tartani ezeket az
állatokat?
- lgen, könyvekből. Rengeteget olvastam róluk, aztán
pedig a saját tapasztalatom alapján nagy rutinra
tettem szert. Tudom, mit esznek, mikor és mennyit.
Tudom, milyen vitaminokra van szükségük, hogyan

- Kitűnnek a madarai közül a papagájok - miért vette
őket?
- A papagájokba beleszerettem a pécsi vásárban.
Szeretem, ha másfajta, új madaraim is vannak, így
amikor ezeket megláttam, tudtam, hogy meg kell
szereznem őket. Adtam értük két pávát, így
egyeztünk meg a tulajdonosukkal.
- Hogy telik egy napja ennyi madár között?
- Köztük nagyon jól és sok munkával, de ez nekem
fontos, mert lekötöm magam egy olyan dologgal,
amit igazán szeretek. Ha velük vagyok, úgy érzem,
hogy nem vagyok egyedül, van kikkel törődnöm.
Szükségük van rám, és nekem is rájuk. Amúgy imádok
gyönyörködni bennük, olyan szépek. Beszélek is
hozzájuk! Figyelnek, hallgatnak rám, ez nagyszerű
érzés. Az etetés után lehet, kiengedem egy másik
területre, ott sétálhatnak, eszegetnek, udvarolnak
egymásnak, én pedig rendbe teszem a helyüket.
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Megjavítom az ólakat, ketreceket, művelem a kertet,
soha nem unatkozom.
- Kiállításra jár velük?
- Nem, nekem az nem fontos. Amúgy drága is lenne,
mert a kiállításokra nevezni kell a madarakat, az pedig
elég sokba kerül. Meg a betegségeket is összeszedik.
Nekem ez inkább egy szenvedélyes hobbi. Néha azért
elmegyek egy-egy vásárra a hozzám hasonló
tartókkal. Legutóbb Horvátországban jártam, illetve
az országos kiállításra, Monorra szoktam még
elmenni, ahol gyönyörű, különleges madarak
láthatók.
- Melyik a kedvenc madara?
- Mindegyiket szeretem, de mindig az utolsó
szerzemények a kedvencek, most a pávák! Jöjjön,
nézzük meg azokat is, mert ezek itt lent nem is olyan
szépek, mint azok.

Elindulok Marton Gyula után, úgy érzem magam,
mintha egy madár-arborétumban sétálgatnék, Az
udvar jelentős területét az épített ólak, ketrecek
foglalják el, ezeket úgy alakította ki a korábban
lakatosként dolgozó nyugdíjas, hogy a madarak
életkörülményeihez igazodjon. Így van kisebb,
nagyobb, sőt óriásinak mondható hely is. Ezek talán
nagyobb területen állnak, mint maga a lakóház. ltt
látom most az ország legkisebb galambjait, amelyek
akkorák csak, mint egy cinke, aztán a gyönyörű zöld
tollú galambot, a színes afrikai papagájokat, a kis
sirálykákat, majd a fácánokat, aztán pedig a
hagyományos
postagalambokat.
Majd
fölkapaszkodunk a ház mögötti dombra is, ahová a
pávák ketrece kinyúlik a szabadba is. van itt hófehér
és klasszikus kék nyakú, pávaszemes pávatollú madár,
Elegánsak, méltóságteljesek. Láttomra az egyikük
elrikkantja magát, igencsak hangosan.
- Mit szólnak itt a szomszédok ennyi madárhanghoz?
- Látja, itt a domb tetején ér véget az én telkem,
fölöttem már az új rész van. Ide települtek ki sokan
Pécsről. Alig öltöztek be a házaikba, aláírást
gyűjtöttek, hogy túl hangosak a madaraim, de az
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önkormányzat azt válaszolta nekik, hogy bizony falura
jöttek lakni, itt pedig lehet állatokat tartani. A pávák
egyébként csak a párzási időszakban hangosak, meg
most, hogy idegent láttak, de ez nagyon ritkán fordul
elő.
Miközben gyönyörködöm a csillogó nyakú, csodálatos
mintázatú pávákban, és buzgón fotózok, Gyula bácsi
elmeséli, hogy két évvel ezelőtt, nem sokkal az 55.
házassági évfordulójuk után sajnos meghalt a
felesége. Ő 20, Magdolna 18 éves volt, amikor
összeházasodtak. Ahogy mondja, a falu legszebb
lányát vette el. Két fiuk született, a házukat maguk
építették, szeretetben, boldogságban éltek, Egy
elesést követő baktériumfertőzés vitte el a
feleségét.,,Ha tudtam volna, naponta megcsókoltam
volna a lába nyomát!"- teszi hozzá sírva, Jó gyerekei
vannak, de a társa elment. Csak a madarak tartják
életben.

Kifelé menet már boldog farkcsóválással és heves
ugrándozással búcsúznak tőlem a spiccek. „Tudja,
miért vettem két kutyát?”- kérdezi vendéglátóm,
mielőtt elköszönünk. ,,Hogy nálam még a kutya se
legyen egyedül!"
Fábián Mária,
Életem receptje, szenior életmód magazin.
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Június 6-án a nyugdíjasok Mohácsra és Siklósra
kirándultak. A mohácsi busóudvar kiállításainak,
valamint a látványműhelyek megtekintése után a
siklósi várlátogatás következett. A kis csapat a Janus
pincében megtartott borkostolás után fáradtan, de
sok élménnyel gazdagodva tért haza.
A június 13-án megrendezett Sudri Családi Nap
programjai megmozgatták a gyerekeket és
A Kemencés Majális sok érdeklődőt vonzott a Faluház
udvarára május elsején. A Német Nemzetiségi
Önkormány szervezésében a kemencében sült virslit,
és egyéb finomságokat ingyen kapták a résztvevők.
Hangulatos zeneszó, régi slágerek felidézésével a
zenekar kellemes órákat szerzett a szépszámú
hallgatósságnak.
A legutóbbi számunkban megjelent gyereknapi
rejtvényt több fiatal olvasónknak sikerült megfejteni.
Helyes megfejtést küldött be Dobos Levente 9 éves,
Tamás Dániel 12 éves, Szakálos Zsanett 9 éves . A
sorsolás nyertese Szakálos Zsanett lett, a másik két
helyes megfejtő is jutalomban részesült. A fődíjat
Keszü polgármestere Buday-Sántha Attila adta át a
Keszüért Egyesület elnökének Szabóné dr Knipl
Katalin társaságában.

A képen a polgármester úr, a Keszüért Egyesület
elnöke és a díjazott családja látható.

felnőtteket egyaránt.
Június 21-én a Keszüért Egyesület szervezésében nagy
sikerű koncertet adtak keszüi művészek a Faluházban.

Felléptek: Körtesi András (zongora) Kristófné Gungl Rita
(ének), Barkóczy-Véber Judit (hegedű), Ribly Péter, a Liszt
Ferenc Zeneiskola hegedűtanára, igazgatóhelyettes. Kiss
Viktória és Szennai Rebeka fuvolán, a Liszt Ferenc
Zeneiskola növendékei, tanáruk Arnóthné Papp Ildikó.
A músor a következő volt:
Szkladányi Domonkos: Tavasz, Kosztolányi Dezső: Szerelem
Köhler: Siciliano , Mozart: Intelem, Mozart: Á-dúr
hegedűverseny I. tétel, Gluck Melódia, Bach: Adagio és
Presto a g-moll szvitből, Mozart: Suzanne áriája a Figaro
házassága
című
operából,
Wieniawski:
d-moll
hegedűverseny III. tétel, Pergolesi: Stizzoso – ária az
Úrhatnám szolgáló című operából, Oláh Tibor: Andante
cantabile, Orff: In Trutina .
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Bemutatkozik a keszüi focicsapat

A csapat tagjai (a fényképen) hátul balról:
Benkovics Gábor, Solymosi Tibor, Nagy Bence,
Rózsás Norbert, Havasi László guggolnak balról:
Tóth Lajos, Kaufmann Tibor, Begovácz Zoltán,
Jokl Péter, Kövesdi Lajos. A Bajnokságból 9
forduló került megrendezésre, melyen 1
fordulóban szabadnaposak voltunk. A mérleg: 8
mérkőzés/ 1 vereség, 2 döntetlen, 5 győzelem. A
csapat jelenleg a 9 csapatból az 5. helyen foglal
helyet, de az élmezőny nagyon szoros és
mindössze pár ponttal vagyunk lemaradva az
első helyezettől! A cél mindenképpen az első
háromba kerülés, melyet két új igazolással is
próbálunk elérhetőbbé tenni! A bajnokság
augusztus utolsó hetében folytatódik.
A mérkőzések hétfői napokon zajlanak este 17 és
20 óra között a Várkői stadionban (Pécs, Verseny
u. 1.). Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A
pellérdi-juniális Csirke József emléktornáján pár
külsős segítségével, immár címvédőként, ismét
sikerült a dobogó legfelső fokára állni.
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A versenyt egy elődöntő előzte meg Pesten és
Makón, ahol Kelet és Nyugat Magyarországról a
legjobb öt-öt diák juthatott tovább erre a
döntőre. A legkisebbektől, vagyis az alsó
tagozatosoktól kezdve egészen a 20 esztendős
tanulókig képviseltették magukat a versenyzők.
Egyéniben, párosban, trióban és csapatban
versenyeztek. Mindenki megpróbálta magából a
legtöbbet kihozni. Az elődöntőn is jó szerepeltek
a lányok egy ezüst és egy bronzérmet nyertek.
A Keszüi Sport Egyesület tagjai: Kövesdi Méda,
Kövesdi Fanni, Szeőke Csenge, Didici Sára, Up2
korosztályban, és Kiss Rebeka, Kovács Danina,
Kaufmann Hanna, Csák Nóra, Schmidt Ferenc
Up3 korosztály a Pellérdi ÁMK és a Gyódi ÁMK
iskolát képviselték. A sportoktatójuk: Joklné
Dudás Tímea.
A döntőn az utánpótlás 2. korosztály 7. helyezést
és az utánpótlás 3. korosztály 9. helyezést
szerzett. A verseny végén különdíjban
részesültek a sportolóink, a versenyen elért jó
eredményeikért és kitartó munkájukért, amit
pénteki és szombati napon dolgoztak ahhoz,
hogy a verseny megvalósulhasson. A szülőknek támogatónak és minden segítőnek ezúton is
köszönetet mondunk munkájukért!
Gratulálunk a versenyzőknek és további szép
sikereket kívánunk!

Közel 500 DIÁK aerobikozott Pellérden az ÁMK
sport csarnokában, 1500 NÉZŐ tapsolt nekik
Idén a Pellérdi Általános Iskola adott otthont a
diákolimpiai döntőnek. Medgyesi Antal, az
intézmény vezetője nagy örömmel fogadta és
minden segítséget megadott ahhoz, hogy ez a
rendezvény 2015. április 25-én Csiga- Ház
Alapítvány rendezésében létrejöjjön. A helyi
rendezvény szervezője Hegyiné Tóth Lívia volt.

Augusztus 24-től újra indul az aerobik
hétfő, kedd, szerda 16:30 és 20:00h között.
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TELEFONOK, CÍMEK
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Polgármester: Buday-Sántha Attila 561-020

Építési ügyek: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri

Fogadóórák: Hétfő 7-9 óra

Hivatala, Hatósági Főosztály Műszaki Osztálya

Csütörtök – előzetes egyeztetés alapján

Pécs, Kossuth tér 1-3. telefon: 533-800
Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Intézet

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal:

Joklné Dudás Tímea

7668 Keszü, Petőfi u. 24.

(házigondozás, étkeztetés)

Pécs, Rákóczi u. 1., telefon: 516-312

Tel: 461-063 Fax: 561-020

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

E-mail: keszu@k-mail.hu

Szabóné Hirth Ágnes
Pécs, Anikó u. 5. telefon: 441-677, 444-877

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

Pécsi Rendőrkapitányság Kertvárosi Rendőrőrs
www.police.pecs.hu
Pécs, Málomi út 1. telefon: 72/ 442-000
E-mail: rendorseg.pecs@orfk.b-m.hu

Körjegyző:
dr. Barta Zsuzsa

461-065

Körzeti megbízott: Tóth Gábor 442-000
Falugazdász: Jókuti Erika és Bernáth Zoltán

jegyzo@keszu.hu

Telefon: 72/ 512-466
Szociális ügyek:

Gyermekorvosi ellátás:

Lukácsiné Major Zsuzsanna aljegyző

dr. Kiss Erika Tel.: 549-992 Pécs, Krisztina tér 18.

szocugy@keszu.hu

Rendelés: H-Sz-P: 12-16, K: 7.30-9.30, Cs: 7.30-11.30
Tanácsadás: K: 10-12 óráig

Adóügyek:

Minden 3. hét péntekjén 10-12 Keszü az orvosi rendelőben

Neményiné Dékmár Beáta 561-021

Gyermekorvosi ügyelet:

adougy@keszu.hu

Gyermekklinika, Pécs, József Attila u. 7. Tel: 535-999
Háziorvosi rendelés: dr. Gerner Eleonóra 413-773

Gazdasági ügyek:
Beránikné Meggyesi Melinda 461-382

Pécs, Krisztina tér 18.

gazdugy@keszu.hu

Rendel: H-Sz 12-16 óráig,K-Cs-P 8-12 óráig

Vitosné Magyar Ildikó

461-382

Minden páratlan héten Keszüben: Csütörtök: 8-12
Körzeti fogászat: dr. Ceglédi Ágnes

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

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

Pécsi Járási Hivatal IV. sz. Területi Szociális Központja
Pécs, Sarolta u. 2. telefon: 412-572, 412-619

Gázszolgáltató: (40) 40-40-40
Szennyvíz átemelők javítása: Tettye Forrásház Zrt
(80) 811-111

KESZÜI HÍREK
Keszü Község Önkormányzatának lapja
Kiadja: Keszü Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Buday-Sántha Attila

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

