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Keszü Község Önkormányzata 2015. december
4-én tartotta meg
2015. évi – Német
Nemzetiségi
Önkormányzattal
közös
–
közmeghallgatását, alacsony lakossági részvétel
mellett.
Buday-Sántha Attila polgármesteri tájékoztatóját
a demográfiai helyzettel kezdve elmondta, hogy
folyamatosan emelkedik a lakosságszám – 1377
fő - amely lényegesen több is lehetne, ha minden
Keszüben élő bejelentkezne, amelyre ezúton is
kéri az érintetteket.
Örvendetes a 322 fős gyermeklétszám.
Lakhatóvá tett külterületi gazdasági épületekben
97-en élnek. Az év során 13 gyermek született, 5
pár kötött Keszüben házasságot, és tíz helybeli
haláleset történt.

ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

-

-

-

-

Az éves költségvetésre térve tájékoztatást adott
annak 141.300 eFt összegű kiadási és bevételi
előirányzatáról, amely a módosítás során
200.727 eFt-ra változott. A költségvetés
háromnegyed éves bevétele és kiadása az
időarányosnak
megfelelő,
amely
a
kiegyensúlyozott, stabil gazdálkodást mutatja. Az
Önkormányzat a tájékoztató időpontjában 20
milliós számlaegyenleggel, valamint 35 milliós
lekötött betétállománnyal rendelkezett.
A jelentősebb események között szólt:
- a mezőőri szolgálat megszervezéséről,
- a napelem park jogerős építési
engedélyének és pályázati anyagának
elkészüléséről,
- a
térfigyelő
kamera
rendszer
megvalósulásáról,
- a
közvilágítás
hálózatának
korszerűsítéséről és bővítéséről,
- óvoda kialakításának terveiről és pályázati
lehetőségéről,
- a gyódi útról történő csapadékvíz és
sárfelhordás megszüntetése érdekében
tett intézkedésekről,

-

a
341/2
zártkerti
út
rézsűmegtámasztásának felülvizsgálatára kért
igazságügyi szakértői véleményről, a
megoldási tervekről,
a
paplak
felújítás
építési
engedélyeztetéséről, az épület, valamint
a
templom
felújítás
pályázati
lehetőségeiről,
a
közmunkások
által
elvégzett
községrendezési, település fenntartási
munkákról,
a Káposztás völgy önkormányzati
tulajdonba kerüléséről,
a temető rendbetételéről, urnafal
kialakításáról,
a Polgármesteri Hivatal nyertes pályázati
forrásból készülő klímatizálásáról és az
irattár padlástérbe helyezéséről,
a Posta funkció áthelyezésére tett
előkészületekről,
az Önkormányzat által szervezett
programokról, a Falunap minden eddigi
mértéket
felülmúló
szponzori
támogatásáról,
a
Közösségi
ház
működéséről, valamint a rászorulók
szociális támogatásáról (beiskolázási
segély, tanulmányi ösztöndíj pályázat
kiírása,
Bursa
Hungarica
Ösztöndíjpályázat,
nyári
gyermekétkeztetés, tűzifa-juttatás)

A jövő év feladatai között – a pályázati
lehetőségektől és sikerektől függő - beruházások
indítását (paplak, óvoda, napelem park,
rekreációs terület, kerékpárút, árkok felújítása,
közvilágítás korszerűsítés folytatása) tervezi.
A
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
tevékenysége a közösségi – nemzetiségi jellegű –
programok, kirándulások szervezésére és
finanszírozására,
nyelvgyakorlást
szolgáló
kiadványok biztosítására, német nemzetiségi
óvoda munkájának segítésére terjedt ki.
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A résztvevők hozzászólásaikban pozitívan
értékelték a Képviselő-testület munkáját,
hasznos javaslatot tettek egymás jobb
megismerése, programok szervezése, meglévő
természeti értékek hasznosítása érdekében.
A közmeghallgatást követően a Képviselők
munkájukat testületi ülésen folytatták, ahol a
már ismertetett aktuális ügyek tárgyalását
(napelem park megvalósítása, óvoda épület
vásárlása, 341/82 hrsz. út helyzete) követően
döntöttek
a
Mikulás-napi
ajándékozás
költségeiről, az év végi programokról, valamint a
szociális keret maradványának hatékony
felhasználásáról.

A KÖZSÉG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

megtalálható
a http://kispalya.baranyafoci.hu/ weboldalon.
Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket és
szurkolni vágyókat meccseinkre!
A KSE kispályás labdarúgócsapatának a tagjai:
Nagy Bence, Rózsás Norbert, Kövesdi Lajos,
Benkovics Gábor, Nagy Csaba, Solymosi Tibor,
Gász Attila, Barlai Lajos, Jokl Péter, Kaufmann
Tibor, Havasi László, Tóth Lajos.
Keszüi Sportegyesület - Aerobic

A decembert 23-i rendkívüli ülésen újabb,
nagyobb mennyiségű szociális célú tűzifa
megvásárlásról döntöttek.
Összeállította: dr. Barta Zsuzsanna jegyző
Keszüi Sportegyesület - Foci

2015-ben a KSE labdarúgó csapatának célja a
városi kispályás bajnokságban az első háromba
kerülés volt, amit sikerült is teljesítenie. A
bajnokságot végül a második helyen zárta csapat
úgy, hogy az összes, őszi-szezonbeli meccsét
megnyerte, amely elég lett volna az első helyre
is, de a versenybíróság szerintünk igazságtalan
okból pontlevonással sújtotta csapatunkat.
Szerencsére -mivel az első két csapat jut fel- így
márciustól a II. osztályban folytathatjuk a
küzdelmeket.
Az önkormányzat támogatásának köszönhetően
elindultunk a téli teremlabdarúgó bajnokságon
is, ahol a II. és III. osztályú csapatokat
összevonták a kevesebb nevezés miatt. A KSE
csapata megnyerte ezt a versenyt! A teremlabdarúgó bajnokság helyszíne a pécsi Nevelési
Központ. tornacsarnoka, ahol a hétvégén lesz a
sorozatnak egy záró, kupa lebonyolítású
küzdelme, ahol a magasabb osztály mellett a
Senior korcsoport első négy helyezettjével
küzdhet meg csapatunk. A 2016. február 21-i
torna sorsolása és a meccsek időpontja, csakúgy
mint minden más információ, mely a városi
kispályás
labdarúgással
kapcsolatos,

Mindenekelőtt engedjétek meg, hogy – kissé
megkésve bár, de - hálás szívvel ezúton mondjak
köszönetet
támogatóinknak
azért,
hogy
hozzájárultak rendezvényeink lebonyolításához,
anyagi támogatásukkal, illetve munkájukkal.
Köszönjük továbbá fellépőinknek, hogy térítés és
ellenszolgáltatás nélkül, műsorukkal járultak
hozzá a nap programjához. Továbbá köszönjük a
süteményeket, az italokat és mindent, ami nélkül
ez a bál nem valósulhatott volna meg. Hiszem,
hogy a közös élményeknek megtartó erejük van,
amelyek segítik megerősíteni az önkéntesekben
azt a hitet, hogy egy cél fele haladunk.
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Igazán példamutató összefogásról tettek
tanúbizonyságot
az
emberek,
amelynek
eredménye látható volt a rendezvényen. Az idei
évben is 80 fő vett részt a novemberben tartott
bálunkon és rengeteg tombola felajánlás
érkezett, amiért külön hálásak vagyunk mind a
szülőknek és mindazoknak, akik rendszeresen
támogatnak minket.

Ez történt Keszüben - képekben
Közkívánatra idén újra lovas hintón járták Keszü utcáit a
Mikulás és krampuszai!

A 2016-os évben számos versenyen kívánunk
részt venni, ezzel is képviselve a falunkat és
iskoláinkat. (KÖZEL 500 DIÁK AEROBIKOZOTT
PELLÉRDEN AZ ÁMK SPORT CSARNOKÁBAN
KÖZEL 1500 NÉZŐVEL.) Idén is neveztünk a
Diákolimpiára,
melynek
február
27-én,
szombaton lesz az elődöntője Budaörsön.
Továbbá a Magyar Kupa sorozaton indulunk idén
is, az utánpótlás korúak pedig a Baranya Aerobik
Megyei verseny sorozatán mérettetik meg
tudásukat. Gratulálunk versenyzőinknek és
további sikereket kívánunk a következő
versenyekre!
További támogatásukban bízva tisztelettel
köszönöm az aerobik csoport nevében:
Joklné Dudás Tímea
sportoktató

Apaceller Dorina rajza

Molnár Anna és Gárdos Eszter rajza
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Nyugdíjas karácsony – december 11.

Keszüért Egyesület adventi koncertje – december 19.

Luca-napi búzavetés és Ribizli bohóc – december 13.

Borszentelő – december 22.
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FIGYELEM – változtak a házi
pálinkafőzés szabályai
2016. január 1-től!

I . Keszüi
Amatőr
Asztalitenisz
Bajnokság

2016.

Keszü község Önkormányzata 2016-ban meghirdeti az első
Keszüi Amatőr Asztalitenisz Bajnokságot, melyre minden
keszüit szeretettel várunk korosztálytól függetlenül.
A versenyre 2016. március 19-én 9 órai kezdettel kerül sor
a Faluházban
Nevezni női és férfi egyesben lehet - előzetesen a
Faluházban Szabó Gábornál.
Az utolsó nevezési határidő: március 19-én 8 óra 30 perc a
helyszínen. Ezután kerül sor a sorsolásra.
A nevezési díj nincs.
A női és férfi verseny első három helyezettje díjazásban
részesül.
Az eredményhirdetésre a versenyek után kerül sor a
FALUHÁZBAN, melyre minden érdeklődőt szeretettel
várunk.
Gyakorlásra a Faluházban van lehetőség:
csütörtök, péntek és szombat délutánonként
15-től 18 óráig.






a
pálinkát
főzőknek
regisztrálniuk
kell
az
önkormányzatnál
Párlat-adójegyet
kell


igényelni a NAV-tól
a párlat adójegy egy igazolás, amely 1 liter
pálinka után 700 forint jövedéki adó megfizetését
igazolja
egy évben maximum 86 db párlat adójegy
igényelhető

További részletes információt a keszüi honlapon
talál!

2016. december 31-ig illetékmentesen kérhető a
zártkerti ingatlanok művelési ágának művelés
alól kivett területként történő átvezetése az
ingatlan-nyílvántartásban.
További részletes infomációk a keszüi honlapon!
*********
2016-ban igen korán, március végén ünnepeljük
a Húsvétot.
Egy kis segítség a fiúknak a locsoláshoz:
E szép ajtón bekopogék
Ha nem bánják, locsolkodnék
Öntök asszonyt lányával,
Várok tojást párjával.
Ha pedig sajnáljátok,
Mindjárt porrá áztok,
Mert kölni helyett
Vizet öntök rátok!
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TELEFONOK, CÍMEK
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Polgármester: Buday-Sántha Attila Tel.: 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

Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat

E-mail: keszu@k-mail.hu

Nagy Katalin
Pécs, Megye u. 22. telefon: 532-657

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

jegyzo@keszu.hu

Körzeti megbízott: Tóth Gábor 442-000
Falugazdász: Jókuti Erika és Bernáth Zoltán
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
gazdugy@keszu.hu
Vitosné Magyar Ildikó

461-382

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

Pénzügyek: Pabian Hédi

561-021

Igazgatási ügyek: Mohar Petra

461-063

Mentők

Tűzoltók

104

105

Rendőrség
107

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.

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala
Pécs, Kossuth tér 1-3. telefon: 534-100
Pécsi Járási Hivatal IV. sz. Területi Szociális Központja
Pécs, Sarolta u. 2. telefon: 412-572, 412-619

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

Ingyenes hibabejelentő: (80) 20-50-20
Tettye Forrásház: (72) 421-700 Hibabejentő: (72) 421-799
Gázszolgáltató: (40) 40-40-40
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

