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Felhőszakadás Keszüben 

 

Keszü Községet eddig soha nem látott  nyári 
zápor árasztotta el 2018. május 24.-én  a délutáni 
órákban. A falun átfolyó patak, a Keszü-Kökényi 
vízfolyás nem tudta elnyelni a hatalmas 
vízmennyiséget, amely  lehullott rövid idő alatt. 
  

 

A patak kilépett a medréből, a Petőfi utcát sár és 
iszap borította el, amely befolyt a házakba. A 
hidak felett is átfolyt a víz, és sok helyen 
megbontotta a hídszerkezetet. 

  

„De a Sóhajok Kis Fahídja állja a sarat Szó szerint”. 

Az első két kép Denke Mónika és Kamanczi Árpád 
videójából származik. A vihar után megkezdődtek 
a kár elhárítási munkálatok. A befolyt vizet a 
kökényi  tűzoltok szivattyúzták ki a házakból.  

 

Részt vettek a kárelhárítási munkálatokban a 
kökényi polgárőrök is, akiknek ezuton köszönjük 
meg a segítségüket. 

 

A házak udvarainak tisztítása és a károk 
felmérése még hetekig tartott. 
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Tájékoztató a képviselőtestületi ülésekről 

 

Keszü Község Önkormányzata 2018. év első 
ülését január 30.-án tartotta.  
A Testület elfogadta 2018. évi költségvetési 
rendeletét, szervezeti és működési 
szabályzatának módosítását, valamint a 
reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 
rendeletét. Döntött a civil szervezetek 
támogatásáról. Felülvizsgálta a nemzetiségi 
önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodását, az iskolai körzethatárokat, 
valamint meghatározta a Közös Hivatal 
teljesítménykövetelményeit. A Testület 
felhatalmazta Polgármesterét, hogy az új 
településrész kialakítása érdekében folytasson 
tárgyalásokat.  
Keszü, Gyód és Kökény községek Képviselő –
Testületei március 2.-án Gyódon közös testületi 
ülést tartott, melyen elfogadták a Keszüi Közös 
Önkormányzati Hivatal költségvetését.  
Keszü Község Önkormányzata Képviselő – 
Testülete 2018. március 21.-i ülésén döntött 
arról, hogy pályázatot nyújt be „Kemencés 
udvar” létrehozására, mely a Közösségi Ház 
mögött kapna helyet. Ugyanezen ülésén úgy 
határozott, hogy a Magyar Államtól megvásárolja 
a „Fenyőskert”-et.  
 2018. április 18.-i ülésen döntöttek az idei évi 
közvilágítás korszerűsítésről, a kamera rendszer 
bővítéséről, elfogadták a 2017. évi belső 
ellenőrzési jelentést és a családsegítő szolgálat 
beszámolóját.  
2018. április 27.-i ülésén döntött a testület, hogy 
pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter az államháztartásért felelős 
miniszterrel közösen kiírt önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására irányuló, a belterületi utak, járdák, 
hidak felújítása alcélú pályázatára a 118. hrsz-ú 
ingatlan vonatkozásában.  
2018. május 30.-i ülésén a Képviselő – Testület 
megalkotta rendeletét a 2017. évi 
gazdálkodásról, valamint a kiadások készpénzben 
történő teljesítésének eseteiről, valamint döntött 
a Településképi Arculati Kézikönyv módosításáról 
és településképi rendelet tervezet 
véleményezésre küldéséről. 

Asztalitenisz 

A Keszüi Faluházban február 3.-án  került sor a Három 
Falu Amatőr Asztalitenisz  Csapatbajnokságára. Keszü, 
Kökény és Gyód 5 fős csapatai küzdöttek meg 
egymással. A versenyt Keszü nyerte fölényesen Gyód 
és Kökény előtt. A nyertes csapat tagjai: Hornicz 
József, Szőke István, Gyócsi Zoltán, Kántor Barna, és 
Fülöp Elemér, akit senki nem tudott legyőzni az 
ellenfelek csapatából. 

 

 

Nyugdíjasok farsangja 
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A hagyományos nyugdíjas farsangra idén is sor 

került február 6.-án. A jelmezbe öltözött társaság jól 

mulatott finom sütemények és egy kis itóka mellett. 

 

Véradás a Faluházban 

 
Az első helyi szervezett véradásra február 9.-én került 
sor a faluház nagytermében. 

 

 

A kihelyezett plakátok, internetes felhívás és 
szórólapok ellenére nagyon kevesen jelentek meg  
Keszüből. A LED falnak köszönhetően volt gyódi 
véradó is. 

Borverseny 2018  

Keszü község Önkormányzata a hagyományokhoz 
híven idén is megrendezte szokásos borversenyét. A 
mintákat 2018  március 20-án 12 óráig lehetett leadni 
a Polgármesteri Hivatalban. A nevezési díj 500 Ft. volt 
mintánként. Az eredményhirdetésre 2018  március 
23-án  pénteken 18 órakor került sor a FALUHÁZBAN.  
Ebben az évben 37 mintát adott le 17 bortermelő. Az 
értékelést három tagú borbíráló bizottság végezte. 

 

 

Az aranyérmes borok kupát kaptak, az ezüst és 
bronzérmes borok oklevél díjazásban részesültek. 
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A díjakat Buday-Sántha Attila polgármester adta át a 
bortermelőknek. A legjobb Keszüi vörösbor díját 
Fábián Tibor kapta. 

 

Az est folyamán lehetett kérdezni a borbírókat az 
értékelésről, a borok hibáiról és azok javításáról. 

  

Az este vidám beszélgetés kellemes és hangulatban 
telt el hagymás zsíros kenyér és koccintás mellett. 

 

A keszüi bortermelők célja továbbra is a minőségi 
borok termelése.  

Nőnapi köszöntő 

 

 
 

Buday-Sántha Attila polgármester köszöntötte és 

adta át a megemlékezés virágait a Nemzetközi 

Nőnapon a nyugdíjas klubban. Természetesen a 

klub férfi tagjai is köszöntötték a női klubtársakat, 

akik finom süteményekkel készültek az eseményre. 

 

   

Polgárőrök 

 
Március 21-én tartották a Keszüi Polgárőrök az éves 
rendes közgyűlésüket. 
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Zarándoklat Máriagyüdre  

Március 30.-án került sor idén a hagyományos 
Nagypénteki zarándoklatra. A résztvevőket nem 
tántorította el az esős, hűvös időjárás és a tocsogó 
sár  sem. 

  

Tavaszi nyílt amatőr asztalitenisz bajnokság 

 
Április 28.-án került megrendezésre a tavaszi nyílt 
amatőr asztalitenisz bajnokság a Faluházban. 16 férfi 
és 3 női versenyző küzdött meg a győzelemért.  A 
verseny érdekessége volt, hogy még Nagybajomból is 
érkeztek versenyzők, akik az interneten keresztül 
értesültek az eseményről.  
 

 
 
A női versenyt Kasperné Énok Magdolna nyerte 
Mészáros Tímea és Tankó Adrienn előtt. A férfiaknál 
meglepetésre a nagybajomi Péterfai Bence nyert 
szoros versenyben Fülöp Elemér és a szintén 
nagybajomi Tamás László előtt.  A díjakat és 
okleveleket Drenkovics Csaba, az asztalitenisz 
szakosztály vezetője adta át a győzteseknek, a 
szervezést is neki köszönhetjük. 
 

 
 

Nyugdíjasklub 

 
Változatos programokban volt részük a Keszüi 
Nyugdíjasklub tagjainak ebben a félévben.  
01.23. Az előző év eredményeinek összefoglalása, a 
2018-as év terveinek ismertetése a Polgármester Úr 
jelenlétében.                                                                                                        
02.06. Álarcos farsangi mulatságot rendeztünk.                                                                                    
02.24. Majsi színjátszó csoport előadásának 
megtekintése Gyódon, melyre a Német  Nemzetiségi                           
Önkormányzat hívta meg a klubtagokat.                                                          
03.06. A klub nőtagit köszöntötték nőnap alkalmából 
a  férfi tagok.  
03.24. Szép korúak Regionális Tavaszi Kulturális 
Fesztiválja a Nevelési Központban, melyre 12            
fővel személykocsikkal mentünk. 
05.01. Részt vettünk az Önkormányzat és a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében a  
felvonuláson és az azt követő majálison.              
05.21. Pünkösd hétfőn sétáltunk a Malomvölgyi-tó 
körül. Minden második kedden találkozunk, 
megünnepeljük az aktuális névnapokat és 
születésnapokat. A nyári terveink között szerepel egy 
kirándulás Pécsváradra május 28-án, majd Bajára a 
Halfőző Fesztiválra július 14-én. Ezt követően 
elmegyünk Somogyvámosra a Krisna búcsúra. 
 

 



XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM  2017. IV. NEGYEDÉV                                                           A KÖZSÉG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI  LAPJA 

  

 
 

6 
 

Új SZOLGÁLTATÁS KESZÜ KÖZSÉGBEN:  
CSALÁDI BÖLCSŐDE  

 
 Keszü Község Önkormányzata a Pécs és Környéke 
Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti 
Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat 
jelenleg 11 Családi Bölcsődét működtető hálózatához 
csatlakozik 2018 szeptemberétől. Az önkormányzat 
így teljesíti azt a törvényi előírást, amely alapján 
2018. december 31-ig minden települési 
önkormányzatnak kötelező biztosítani a 0-3 év közötti 
korosztály számára a gyermekek napközbeni 
ellátását. 
Az Intézmény jelenleg a következő településeken 
biztosítja a családi bölcsődék működtetését, Baksa, 
Orfű, Pécs 5, Pogány 2, Szalánta, Bakonya, melyek a 
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás közigazgatási 
területéről fogadnak gyermekeket.  
Családi Bölcsődéink kis létszámúak, maximum 5 ill. 7 
fős csoportokban, 20 hetes kortól 3 éves korú 
gyermekek részére nyújtanak, napközbeni ellátást. A 
kis létszám lehetővé teszi számunkra, hogy a 
gyermekek személyes bánásmódban részesüljenek, 
az egyes tevékenységekben mindenki a saját fejlődési 
szintjének megfelelően vegyen részt, a saját fejlődési 
üteme szerint haladjon. A közösségbe való 
beilleszkedést a fokozatos beszoktatással segítjük elő. 
Alapszolgáltatásaink közé tartozik a mindennapos 
készségfejlesztés, és a különféle foglalkozások: 
mozgásos, zenés, kézműves, játékos környezeti 
nevelés.  
Célunk a ránk bízott gyermekek egészséges testi, lelki, 
szellemi, érzelmi fejlődésének segítése. Sokat 
tartózkodunk a szabadban, jó idő esetén sétálunk, 
játszunk az udvaron. Számunkra fontos, hogy 
szeretetteljes, családias légkört biztosítsunk, 
amelyben a gyermekek egyéni szükségleteit szem 
előtt tartva, személyiségük mind jobban fejlődhet és 
kibontakozhat.  
A bölcsődei ellátással szemben nagy előnyünk, hogy a 
Családi Bölcsőde egész évben nyitva tart. A 
gyermekek részére a napi négyszeri étkezés 
biztosított. Az időszakos gyermekfelügyelet is 
szolgáltatásaink közé tartozik, így üres férőhelyek 
esetén akár bölcsődei, iskolai szünetek idejére is 
szeretettel várjuk a gyermekeket, előzetes 
egyeztetést követően. 
Napirendünk sokban egyezik az óvodai napirenddel, 
ezzel is elősegítjük a gyermekek óvodába való 

beilleszkedését.         Ne felejtse el: 
 

Falunap:  2018 szeptember 1., szombat. 

A szolgáltatás igénybe vétele önkéntes, azonban 
térítési díjhoz kötött, amely étkezési és gondozási 
díjból tevődik össze. Az intézményhez benyújtott 
írásos kérelem benyújtását követően a szolgáltatásra 
megkötött megállapodással indul az ellátás. 
Kérjük, hogy a 0-3 éves korosztályba tartozó 
gyermekek szülei, 2018. július 30-ig jelezzék a családi 
bölcsődei ellátásra való igényeiket a települési 
önkormányzaton. 
 
Bővebb információ személyesen: Pécs, Rákóczi u. 1. 
szám alatt 8.00 órától 16.00 óráig, Vitéz Nikoletta 
Családi Bölcsőde hálózat koordinátoránál, illetve a 
védőnőnél, Pálfi Ágnesnél. 
 
További elérhetőségeink:06 72 516-312, 06 30 570 82 
39 telefonok vagy e-mail: iroda@pkszak.t-online.hu                           
 

 
 

Pályázat: A CSALÁDI BÖLCSŐDE névének 
kiválasztására 

 
Keszü Község Önkormányzata pályázatot hirdet a 
családi bölcsőde nevének kiválasztására. Olyan 
ötleteket várunk, melyek egyediek és ötletesek. 

 
 A javaslatokat a szaki57@gmail.com email címre 
kérjük elküldeni augusztus 15-ig. Eredmény hirdetést 
a falunapon tartunk. 
  

A Keszüi Híreket  elolvashatja a keszu.hu 
honlapon, ott a képek eredetiben, színesben 
láthatóak, valamint a Keszüi Hírek régebbi 
számai is megtalálhatóak. 

mailto:szaki57@gmail.com
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   Képek az idei Majálisról  

 

 
 

 
 

 
 

 

További képek a felhőszakadásról 
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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:  

Petrinovics Mohar Petra                461-063 

 igazgatas@keszu.hu 

Adóügyek:   

Neményiné Dékmár Beáta              561-021 

  adougy@keszu.hu 

 

Gazdasági ügyek:  

Beránikné Meggyesi Melinda         461-382  

 gazdugy@keszu.hu 

  

                 Magyar Ildikó                                   461-382 

                 gazdugy@keszu.hu 

 

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, Zrinyi u.11.  telefon: 539-889 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK 

 

Építési ügyek: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri  

Hivatala, Hatósági Főosztály Műszaki Osztálya  

Pécs, Kossuth tér 1-3. telefon: 533-800  

Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ és Családi 
Bölcsőde Hálózat   
Joklné Dudás Tímea     (házigondozás, étkeztetés)  

Pécs, Rákóczi u. 1., telefon: 516-312  

Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat  

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

mobil.: 30/476 13 85  

Pécsi Rendőrkapitányság Kertvárosi Rendőrőrs  

www.police.pecs.hu  

Pécs, Málomi út 1. telefon: 72/ 504-464  

E-mail: rendorseg.pecs@orfk.b-m.hu 

Gyermekorvosi ellátás: 

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

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

Tanácsadás:  K: 10-12 óráig 

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

Gyermekorvosi ügyelet:  

Gyermekklinika, Pécs, József Attila u. 7. Tel: 535-999  

Háziorvosi rendelés: dr. Gerner Eleonóra  413-773 

Pécs, Krisztina tér 18.  

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

Minden páratlan héten Keszüben: Csütörtök: 8-12  

Körzeti fogászat: dr. Ceglédi Ágnes  

Pécs, Király utca 66. Tel: 72/ 787-534  

Gyermekfogászat: dr. Kresz Gábor Pécs, Váradi u. 22.  

telefon: 72/ 311-838  

Hatósági állatorvos: dr. 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  

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  

mailto:polgar@keszu.hu
mailto:keszu@k-mail.hu
mailto:igazgatas@keszu.hu
mailto:igazgatas@keszu.hu
mailto:adougy@keszu.hu
mailto:gazdugy@keszu.hu
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