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Tájékoztató Képviselő-testületi ülésekről
Keszü Község Önkormányzata 2017. III. negyedévi
első ülését július 6-án tartotta.
Első napirendi pontként a Polgármester Úr
előterjesztését követően a község településszerkezeti
tervének módosításáról döntöttek, néhány kisebb
jelentőségű változás jóváhagyásával. Ennek körében
magánszemélyek kérelmére külterületi ingatlan
területi besorolását változtatták meg, illetve a Helyi
Építési Szabályzat beépíthetőségre vonatkozó
előírásai módosultak.
Második napirendben a Jegyző Asszony új
anyakönyvi rendelet megalkotására kérte a
Testületet, amelyre a jogszabályi változások követése
érdekében van szükség. A rendelet a hivatali
munkaidőn túli és a hivatalos helyiségen kívüli
anyakönyvi események díjazását módosította,
amelyet a Képviselő-testület elfogadott.
Ezt követően került sor a tulajdonos kérelmére az
Antal major Keszühöz történő visszacsatolásának
kérdésére. A terület régen Keszü községhez tartozott,
pályázat beadása érdekében lenne jelentősége a
tulajdonos szerint annak, hogy Pécs közigazgatási
területéből átkerüljön Keszühöz. A Képviselők vitát
folytattak a terület átcsatolás előnyeiről és
hátrányairól, majd kétszeri eredménytelen szavazást
követően a kérelem eldöntését a következő ülés elé
utalták.
A Testület a továbbiakban elfogadta a Csorba Győző
Könyvtár éves munkájáról szóló beszámolót. A
könyvtárbusz két hetenként jön, szolgáltatása
népszerű, amely az igénybevevők növekvő számán is
lemérhető. Jó az együttműködés a Könyvtárral, amely
évi két műsor finanszírozását is vállalja, jó dolog, hogy
kulturális téren támogatást biztosítanak.
Az „Egyéb aktuális kérdések” között a Polgármester
Úr ismertette az aktuális számlaegyenleget, amely
szerint az Önkormányzat főszámláján 47 millió forint
áll rendelkezésre, az I. félévi adók – kisebb
elmaradásokkal – befizetésre kerültek.
Tájékoztatta a Testületet, hogy a község területén
talajmechanikai fúrásokat végeztek meleg víz létének
feltárása érdekében. Elmondja, hogy több tanú
meghallgatásával megtörtént egy magánszeméllyel
szemben
indított
zártkerti
út
támfalának
helyreállítása érdekében indított polgári per első
tárgyalása. Az Önkormányzatot képviselő ügyvéd
szerint a tárgyalás pozitív volt, a per további tanuk
meg- hallgatásával folytatódik.

HÍREK
A KÖZSÉG INGYENES
ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

Tájékoztatást ad a közvilágítás korszerűsítésének
befejeződéséről, illetve arról, hogy a játszótéren
napelemes kandelábert tervez felszereltetni.
Ismerteti, hogy a magánerőből létesülő napelem park
gazdái megkeresték azzal, hogy az ő általuk
létesítendő beruházásból egy területet átadnának az
Önkormányzatnak,
amelyért
cserébe
az
önkormányzati napelem park területét és engedélyét
kérnék. Sajnos nincs kormányzati szándék a napelem
parkok önkormányzati pályáztatására, a hitelfelvétel
pedig nem kedvező az Önkormányzat számára.
Sajnálattal vette, hogy az óvoda létesítésére kiírt TOP
pályázaton a városok kaptak elsősorban támogatást,
maradvány összeg van, amelynek elosztására
decemberben kerülhet sor.
Üdvözölte az ülésen részt vevő Farkas Róbert kökényi
Polgármester urat, aki a kökényi temető és a keszüi
Ürmös dűlői kereszt közötti út kökényi tulajdonba
adásának megtárgyalására érkezett.
Farkas Róbert Úr elmondta, hogy Kökény
Önkormányzata rendelkezik hulladékhasznosítási
engedéllyel, ezáltal a külterületi útjainak állapotát
építési, bontási törmelékkel saját erőből tudják
megjavítani. Az engedély Kökény község tulajdonában
és kezelésében lévő utakra vonatkozik.
A Testület az úttal kapcsolatos területcsere
kérdésében további vitát folytatott, és eldöntését a
következő ülés elé utalta.
Augusztus 9-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen az
Önkormányzat igényt nyújtott be szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásra. A választott támogatás fajtája: kemény,
lombos tűzifa, igényelt mennyisége 92 m3, amelynek
önerő részét az éves szociális keret terhére biztosítja.
Szeptember 6-i ülésen a Képviselők a kistelepülési
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek
támogatására irányuló, a település belterületén út,
híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására
irányuló kiírt pályázat beadásáról döntöttek.
A beruházás az Újtelepen a 1661 hrsz járdaépítés
folytatását érintené 42 fm hosszban, 2.325.860,- Ft
értékben, amelynek önerő részét az Önkormányzat
éves költségvetése terhére vállalnák.
Szeptember 18-i ülésen a Testület döntött a Bursa
Hungarica pályázathoz való csatlakozásról.
Összeállította: Lukácsiné Major Zsuzsanna jegyző
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Ez történt az elmúlt időszakban

Búcsú Keszüben - Szent Anna napi mise

Keszüben történt eseményeket elevenítjük fel az
elmúlt időszakból.

2017. július 26-án ünnepi misére került sor a keszüi
Szent Anna templomban. A szentmisét dr. Horváth
István nagyprépost celebrálta.

Gemenci kirándulás

A templom zsúfolásig megtelt. Egy ünnepi
megemlékezésre is sor került: dr. Horváth István 25
éve szolgálja a híveket Keszüben. Ebből az alkalomból
Buday-Sántha Attila polgármester köszöntötte
beszédében a meghatott atyát.

2017. július 22-én Gemenci kirándulást szerveztünk a
Keszüi Nyugdíjas Csoport részére. Az érdeklődés
akkora volt a faluban, hogy két busszal kellett
menni. A keszüi indulás után Bajára érkezett a
társaság, ahol a Gemenc Zrt. 100 fős sétahajójával
folytatták az utat a Dunán a Gemenc-Dunapart
állomásig. A rövid zápor ellenére a társaság nagy
része végigsétált a Forgó-tavi tanösvényen az
erdészet szakvezetőjével. Menetrend szerinti erdei
kisvonattal mentek tovább Pörbölyre. Itt a Gemenc
kincsei kiállítást lehetett megtekinteni egy rövid
pihenő után.

Tisztelt megjelentek! Tisztelt Dr. Horváth István Atya!
Ma köszönteni és ünnepelni jöttünk össze.
Köszönteni az Atyát, aki papi szolgálatából 25 évet
töltött közöttünk, és fáradságot nem ismerve
áldozatos munkával szolgálja Istent, az egyházat és
gondoskodik, a keszüi és a környékbeli hívek
hitéletéről. Engedjék meg, hogy bemutassam Dr.
Horváth István nagyprépost életútját
Ezután Mohácsra indult a társaság, ahol éppen
„Halászlé Főző Napok” forgatagába csöppentek. Itt
mindenki megkóstolhatta a híres mohácsi
halászlevet, vagy kedvére válogathatott a helyi
éttermek kínálatából.

István Atya 1949. május 14.-én született a Tolna
megyei Kalaznón, öt gyermekes család második
gyermekeként. Édesanyja háztartásbeli volt, édesapja
kertészként dolgozott. Családját a Felvidékről
2
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telepítették át, ő és testvérei már Magyarországon
születtek. Kétéves volt, amikor a család Hőgyészre
költözött. István Atya Hőgyészt tekinti szülőfalujának,
az általános iskolát is itt végezte.

hirdeti a Krisztusi örömhírt. Beszédeiből derű és az
Istenbe vetett mély hite árad és rendre kiütközik
tanári elhivatottsága is. Ajtaja mindig nyitva áll annak,
aki kopogtat. Szabadidejét is örömmel osztja meg
velünk: zarándoklatokat szervez, amikor csak teheti,
részt vesz közösségi rendezvényeinken.

Középiskolába 1963-67-ig Győrbe járt, a Győri Bencés
Gimnáziumba, kitűnő érettségivel végzett. Érettségi
után
jelentkezett
a
Pécsi
Egyházmegyébe
papnövendéknek. A Budapesti Központi Papnevelő
Intézetbe került, itt kezdte meg teológiai egyetemi
tanulmányait 1967 szeptemberében. Októberben
meg kellett szakítania tanulmányait, mert kétéves
katonai szolgálatra hívták be, 1968-ban két hónapra
Csehszlovákiába vezényelték. 1969-ben folytathatta
az egyetemet, 1974. június 23-án, 43 éve szentelték
pappá.

Személye, tevékenysége immáron huszonöt év óta
egybeforrott e négy faluközösség életével.
Negyedszázados szolgálatáért köszönettel tartozunk
neki és a Mennyei Atyának. Kívánjuk, és kérjük az
Úristent, hogy a következő években is tartsa meg őt
számunkra,
hogy
egészségben,
békességben
szolgálhassa Istent településeinken.
Kedves István Atya! Engedd meg, hogy köszöntsünk
ezen szép évfordulón!

Papi jelmondata: „Uram a Te szavadra kivetem a
hálót.” ( idézet:Lukács Evangéliuma 5,5)

A szertartás után egy kis agapé várta a megjelenteket
a templom kertben.

A lelkipásztori szolgálatot 1975-ben kezdte. Siklóson
három évet (1975-1978), majd Pakson közel hét évet
(1978-1984) szolgált. Teológiai doktorátust szerzett
Budapesten, 1982-ben. Doktori dolgozatának címe
’Isten perszonális léte, és kreatív tevékenysége Pierre
Teilhard de Chardin világképében’. 1984-ben
Lakócsára helyezték, ahol egy évig maradt.
1985-ben Rómában posztgraduális tanulmányokba
kezdett, befejezésével 1987-ben PhD fokozatot
szerzett, majd Izraeli zarándokútra indult.
1987-1991.-ig a Győri, 1991-től a Pécsi Hittudományi
Főiskolán oktatott, először főiskolai tanárként, 19942000-ig rektorként, 2001-ben pedig megbízott
rektorként, ahol főtantárgya a szisztematikus teológia
(hitigazságok elemzése) volt. 2016-ig oktatott.
Mindeközben 1991-ben Pécs-Szabolcsfaluban, 1992
óta Pellérd, Keszü, Gyód, Kökény községekben lát el
lelkipásztori szolgálatot.

Piknik a Falukőnél
A Falunapot megelőző napon 2017. augusztus 25-én
rendezte a Keszüért Egyesület ezt az összejövetelt.
A Falukő avatásakor az elmúlt évben elhatározták,
hogy minden évben megrendezik a ezt az eseményt.

1994-ben a Pécsi Püspök kanonoki címet
adományozott neki, majd 2008-ban a Káptalani
Testület püspöki jóváhagyással nagypréposttá
választotta. Gyód község 2015-ben díszpolgárává
avatta.
István Atya korát meghazudtolva rendkívül aktív,
mindig szolgálatkész, nem megterhelő számára a
négy község sokirányú feladatainak ellátása.
Fáradhatatlanul szolgálja a rábízott híveket. A
szószékről szakadatlanul, jelmondatához méltón,
3
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A kellemes nyári időben sokan eljöttek és élvezték a
zenét, a harmonika szót, és az éneklést.

dance Hip-Hop SE
közönséget.

Falunap 2017

táncosai is szórakoztatták a

Az idei rendezvényt egy sakk szimultán is színesítette.
Jeszenszky József sakk mesterjelölt küzdött meg az
ellenfelekkel - senki nem tudott győzni ellene.

Keszüi Falunapot idén 2017. augusztus 26-án,
szombaton délután tartottuk. A kicsiket légvár,
arcfestés, lufi hajtogatás, lovaglás, élményzóna várta
és jött a Dotto kisvonat is mindenki nagy örömére.

Bortermelők az idén is bemutatkoztak és ismét volt
főzőverseny. Ennek díjátadásán részt vett dr. Csizi
Péter országgyűlési képviselő úr is.

Polgármesteri megnyitó előtt Hámori Gábor keszüi
fotóművész nosztalgia rock zenekara lépett fel, akik
szorgalmasan készültek erre a fellépésre. Ez volt az
első nyilvános fellépésük, mióta újra együtt játszanak.
Ezt követően a Keszüi Aerobic Csoport lépett fel nagy
sikerrel Joklné Dudás Tímea irányításával. Az idén is
Horváth Tamás volt a műsorvezető és csapata, a T-

A tombola sorsolás sem maradt el, rengeteg értékes
ajándék talált gazdára.
4
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Egész nap sör és étkezési lehetőség várta a
látogatókat. A rendezvénysátorban babgulyás
fogyasztására volt lehetőség. Az esti bálon a Wery
Take zenekar szolgáltatta a talp alá valót hajnalig.

Nyugdíjasklub
Minden második kedden összejön a Keszüi Nyugdíjas
Klub egy kis beszélgetésre, programok tervezésére a
Faluházban.

Parkoló kialakítás
Az asszonyok rendszeresen finom sütiket készítenek,
amelyek az est végére elfogynak. A szellemi frissesség
megőrzése érdekében sokszor előkerül a sakk,
kemény csaták dúlnak.

Új parkoló helyeket alakítottak ki az önkormányzat
munkásai a Petőfi utca 33. előtti területen - az árkot
befedték és lebetonozták.

Ezután került sor a végleges burkolat terítésére.
5
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Eladó önkormányzati telkek Keszüben
Eladó Keszüben 2 db önkormányzati tulajdonú építési
telek.
Az egyik a sportpálya felett van, a másik a Conda
dűlőben lévő 1637/2 helyrajzi számú.
Érdeklődni telefonon: +36 20 971 72 76 Buday-Sántha
Attila polgármesternél lehet.
Egy új köztéri szobor Keszüben
Egy új köztéri szobor került Keszübe az első buszmegálló mellé:

A gyerekek ügyességi feladatokat oldottak meg,
KRESZ totót töltöttek ki. Legjobban azonban a
kismotorok vezetése tetszett nekik.
A rendről és a gyerekek biztonságáról a keszüi
polgárőrök gondoskodtak. A lezárt területen nem volt
átmenő gépkocsi forgalom, így a gyerekek
biztonságban vezethették a kis elektromos autókat. A
helyi lakósok megértették, miért fontos az
autómentes nap. Mivel Keszü először vett részt
ebben a programban, tapasztalatokat szereztünk a
jövőre nézve.

Rajko Srok "Bölcs Baglyok" című alkotása az ÉK-ART
nemzetközi művésztelepen készült 2009-ben. A mű
egy keszüi polgár adományaként került a köztérre. A
játszótér mellett található „Világvallások” szobor,
mely Magyar Gyula alkotása, is itt készült. A
horvátországban elő Rajko Srok rendszeres vendége a
nemzetközi fafaragó táboroknak.
Mobilitási Hét és Autómentes Nap Keszüben

Megemlékezés október 23-án
Keszüben is ünnepélyes keretek közt emlékeztünk
meg 2017. október 23-án az 1956-os forradalom és
szabadságharc
mártírjairól
és
hőseiről.
A
megemlékezőket Keszü Község Önkormányzata, a
Szent György Lovagrend Baranya Megyei Prioriátusa
és a Szent György lovagrend várta. A keszüi Szent
Anna
templomban
az
ünnepi
szentmisét
dr. Horváth István nagyprépost celebrálta.
Ez a mise más volt, mint amit megszokhattunk. Az
atya személyes élményeit mesélte el a
hazaszeretetről, megosztotta katonai élményeit a
jelenlévőkkel.
Beszéde elgondolkodtatta a

2017. szeptember 16-22 között zajlott az egész
Európát és több mint 200 települést érintő Európai
Mobilitási Hét és az Autómentes Nap, amelybe idén
Keszü is bekapcsolódott. Az előkészítő rendezvények
a Faluházban voltak, az Autómentes Nap a
játszótéren és Petőfi úttól a Malomvölgyi út- Zrínyi
utca kereszteződéséig tartott.
6
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hallgatóságot. A szentmisét rendhagyó ünnepi műsor
követte, melyben keszüi fiatalok működtek közre
nagy sikerrel: Fazekas Bíborka, Lempek Dóra és
Lempek Lili, valamint Kristófné Gungl Rita /ének/ Dés
László – Nemes István: Valahol Európában című
musicaljéből adtak elő részleteket. Dr. Heim Szilvia
Vas Lóránt: Novemberben című versét mondta el.

folyik. 1956-ban a betört kirakatok még napok múlva
is érintetlenül álltak. Amikor az első orosz megadta
magát az Astoria melletti sarkon, és háromnapi
bezárás után kijött étlen-szomjan, koszos, rongyos
fehér zsebkendőjét felmutatva, akkor egy pofon sem
csattant. Aki neki akart rontani, azt lefogták. A
fiatalok ma viszont azt tanulják, hogy a felizgatott nép

megrohanta a pártházat, megostromolta, majd 24
embert meglincselt, köztük Mező Imrét és Asztalos
Miklóst. Ezt érdemes beírni egy tankönyvbe arról az
október 30-áról. Azt nem, hogy egy napig tartott az
ostrom, miközben lelőttek és fogva tartottak
felkelőket. Nem a pártházat rohanták meg, hanem a
bajtársaikat akarták kiszabadítani! Amikor a felkelők a
fák mögül előbújva fehér zászlót mutattak, újra
beléjük lőttek.” Az ünnepi megemlékezés szónoka
elmondta azt is, hogy szintén nem teljesen felel meg
a valóságnak a fára akasztott pártházi emberek
legendája sem, hiszen akadt közöttük olyan, akit már
holtan húztak fel a magasba. Szintén nem szól a fáma
arról a fiatalról sem, akit lelőttek, miközben egy
sebesült ÁVÓ-s nőt vitt a mentőkocsihoz.

Andrásfalvy Csenge Ivasivka Mátyás: Esti harangszó
dalát énekelte, Körtesi András Chopin: Cisz-moll
Nocturne-t adta elő, az orgonán Várbíró Tamás
játszott. Az idei megemlékezésen részt vett és ünnepi
beszédet mondott dr. Andrásfalvy Bertalan
Széchenyi-díjas magyar néprajzkutató, egyetemi
tanár, politikus. Dr. Andrásfalvy Bertalan 1990 és
1994 között országgyűlési képviselő volt és 19901993 között művelődési és közoktatási miniszter. A
Pécsi
Tudományegyetem
Néprajz–Kulturális
Antropológia Tanszékének alapító tanszékvezetője.
Keszüben felidézte 1956-os emlékeit: „Ma egy
forradalom azzal kezdődik, hogy betörik az ablakokat,
kirabolják, felgyújtják a gépkocsikat, és lincselés

A kopjafánál történő koszorúzás után Keszü község
polgármestere, Buday-Sántha Attila egy fehér asztal
melletti beszélgetésre hívta meg a megemlékezés
résztvevőit.
7

XIV. ÉVFOLYAM 2-3. SZÁM 2017. III. NEGYEDÉV

A KÖZSÉG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

További információ: Joklné Dudás Tímea, telefon:
06/20 287 27 47

Program előzetes november és december hónapra

Őszi Asztalitenisz bajnokság a Faluházban
november 18-án reggel 9 órától.

Műsoros est a Faluházban minden keszüi
nyugdíjasnak november 22-én 16 órakor.

LEADER tájékoztató rendezvény a FALUHÁZban november 23-án 18 órakor.

Sportbál a Faluházban november 24-én 18
órakor kezdődően.

A Dolce Hegedű együttes adventi koncertje a
Szt. Anna templomban november 26-án 16 órakor.

Adventi
koncert a Keszüért Egyesület
szervezésében a keszüi Szent Anna templomban
december 3-án 17 órakor

Jön a Mikulás lovas szánon és ajándékot hoz
december 6-án délután a gyerekeknek.

A TVT iskola kiskórusa lép fel a keszüi Szent
Anna templomban december 8-án 16 órakor.

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

ÜnnepKörSzín előadása „Betlehemi Csuda” hagyományos betlehemes játék népi hangszerekkel,
kicsiknek és nagyoknak, december 14-én 17 órakor
a Faluházban.

Borszentelő december 28-án a keszüi Szent
Anna templomban, majd beszélgetés a Faluházban .

Önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálat

A jelentkezés menete: Amennyiben
érdekli
a
területvédelmi tartalékos szolgálat, első lépésként
regisztrációra van szükség. Ez történhet a megyei
toborzó ügyfélszolgálatokon, a Kormányablakokban,
illetve Interneten keresztül, az Irány a sereg
(www.iranyasereg.hu) honlapon is. A regisztrációt
követően a toborzóink felveszik Önnel a kapcsolatot
és egyeztetik az alkalmasság vizsgálat időpontját,
helyszínét és az ehhez kapcsolódó további
tudnivalókat. Az alkalmasság vizsgálat sikeres
teljesítését követően történik meg a szerződés
megkötése. A regisztrációhoz a személyes
okmányokra, valamint az iskolai végzettséget,
szakképzettséget igazoló bizonyítványokra lesz
szükség. Tartalékos katonai szolgálatra szerződést
kötni csak alkalmas minősítésű egészségi, pszichikai
vizsgálatot követően lehet. A vizsgálat költségét a
Magyar Honvédség fizeti. Aki rendelkezik ilyen típusú,
érvényes vizsgálati eredménnyel, nem kell a
vizsgálatot újból elvégezni. Az alkalmassági
vizsgálatokat a megyei toborzó ügyfélszolgálatok
szervezik.

Keszüi Sport Egyesület Sportbálja
Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját,
baráti társaságát a Keszüi Aerobik Csoport 2017.
november 25-én, szombaton a keszüi Faluházban
tartandó báljára.
A rendezvény bevételét a Keszü SE egyesület
megsegítésére fordítjuk. Bízunk benne, hogy a tavalyi
évhez hasonlóan sokan jelentkeznek annak
érdekében, hogy gyermekeink általunk jobb
sporteszközökhöz,
sportruhákhoz,
sportolási
lehetőséghez jussanak.
Támogató jegy megvásárlásával Ön segíthet úgy is, ha
nem tud részt venni rendezvényünkön, de
megvásárolja a jegyet. Örömmel fogadunk minden
segítséget.
Aki tombola tárgyak beszerzésében segíteni tud,
kérjük, tegye meg! Minden legapróbbnak tűnő
segítségért hálásak vagyunk. Továbbra is bízunk a
rendszeres támogatóink segítségében is.
8

XIV. ÉVFOLYAM 2-3. SZÁM 2017. III. NEGYEDÉV

A KÖZSÉG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

LEADER tájékoztató fórum
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)
A Mecsekvidék HACS munkaszervezete és Tervezői
Csoportja ezúton is meghív minden érdeklődőt a
tájékoztató fórumra, a keszüi Faluház épületébe
Petőfi u. 35., 2017. november 23. (csütörtök) 18:00
órára.

Hét pécsi táncos – Besenczi Zsófia, Takács
Rebeka, Bíró Tímea, Őry Rózsa, HerendiKeresnyei Anna, Sári Roland, Braxatoris Dániel –
indult a versenyen. A vasárnapi döntőbe a
legjobb négy csapat került be, ahol a pécsiek
aranyérmet szereztek felnőtt kiscsoportban, míg
Sári Roland szóló kategóriában a dobogó
második fokára állhatott.
Baranyában két helyen oktatnak, Pécsen százan,
Pellérden húszan járnak rendszeresen edzésre.
Jövőre egy másik nemzetközi porondra
szeretnének kijutni, Hollandiába.
Több kiváló eredménnyel büszkélkedhetnek:
országos első helyezés (110), magyar bajnok (18),
két európai bajnoki és egyszer az Európa Kupát is
megszerezték.

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) tart a Faluház épületében, Keszü, Petőfi
u. 35., amelyre a falu minden érdeklődő lakosát
tisztelettel várja. Napirend:
1./ Tájékoztató az Önkormányzat munkájáról,
tervezett feladatokról. Előadó: a polgármester
2./ Német Nemzetiségi Önkormányzat tevékenysége
Előadó: NNÖ elnöke
3./ Lakossági kérdések, javaslatok, vélemények.
A T-Dance csapata világbajnok lett Rómában

Világbajnok lettek a T-Dance Hip-Hop Tánciskola
táncosai felnőtt kiscsoportban a Rómában
megrendezett Tánc Világbajnokságon.
– Magyarországon több versenyen indultunk,
majd a zágrábi nemzetközi torna megnyerésével
kvalifikáltuk magunkat a világbajnokságra –
mondta el lapunknak Horváth Tamás, a
tánciskola vezetője, aki a keszüi falunapok
műsorvezetője, és a táncosai
rendszeres
részvevői a keszüi falunapi műsornak. Több
nemzetközi tornát rendeztek az idei évben, innen
jutottak be a legjobbak a római világbajnokságra.

A táncosok csapatából Besenczi Zsófi keszüi, így
külön gratulálunk neki.
A Keszüi Híreket
elolvashatja a keszu.hu
honlapon, ott a képek eredetiben, színesben
láthatóak, valamint a Keszüi Hírek régebbi
számai is megtalálhatóak.
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TELEFONOK, CÍMEK

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

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

Építési ügyek: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala, Hatósági Főosztály Műszaki Osztálya
Pécs, Kossuth tér 1-3. telefon: 533-800

Jegyző:

Pécsi Rendőrkapitányság Kertvárosi Rendőrőrs
www.police.pecs.hu
Pécs, Málomi út 1. telefon: 72/ 504-464
E-mail: rendorseg.pecs@orfk.b-m.hu

Lukácsiné Major Zsuzsanna
jegyzo@keszu.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

461-063

561-021

Gazdasági ügyek:
Beránikné Meggyesi Melinda
gazdugy@keszu.hu

Péntáros: Simon-Török Alexandra
gazdugy@keszu.hu

Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat
Nagy Katalin
Pécs, Megye u. 22. telefon: 532-657,
mobil.: 30/476 13 85

461-065

Szociális ügyek és Igazgatási ügyek:
Petrinovics Mohar Petra
igazgatas@keszu.hu
Adóügyek:
Neményiné Dékmár Beáta
adougy@keszu.hu

Magyar Ildikó
gazdugy@keszu.hu

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

461-382

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

461-382

Körzeti fogászat: dr. Ceglédi Ágnes
Pécs, Király utca 66. Tel: 72/ 787-534

461-382

Gyermekfogászat: dr. Kresz Gábor Pécs, Váradi u. 22.
telefon: 72/ 311-838

Faluház Keszü: Szabó Gábor
461-162
mobil: 30/93 93 883, szaki57@gmail.com
Mentők 104,
Tűzoltók 105,
Általános segélyhívó: 112

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

Rendőrség 107,

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

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

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