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Falunap Keszü 2018 

Keszüi Falunapot idén 2018 szeptember 1-én, 
szombaton tartottuk. Délelőtt sakk szimultán volt 
a sörsátor mellett Jeszenszky József 
sakkmesterrel. Ellene senkinek sem sikerült 
nyerni. Lovaglási lehetőség is volt, amit nagyon 
elveztek a gyerekek. A fiúk inkább a  kis autóval 
valamint gyerek quaddal  való közlekedést 
választották. Megkezdődött a főzőverseny is. 
Idén csak 3 csapat nevezett.  Délután a kicsiknek 
légvár, arcfestés, lufi hajtogatás, kreatív asztal, 
élményzóna jelentette a szórakozást. Mint 
minden évben idén is jött a Dotto kisvonat is 
mindenki nagy örömére. 

 

Polgármesteri megnyitó után „A MÚLT 
SZELEMEI” rock zenekara lépett fel, akik 
szorgalmasan készültek erre a fellépésre. Ez volt 
az első nyilvános fellépésük, amióta az új 
formációban együtt játszanak. Fellépésüket nem 
kísérte osztatlan taps, nem mindenkinek tetszett 
a zenéjük. 

A felnőtteket a sörsátor  várta, a gyerekeket 
kürtőskalács, minifánk, vattacukor, popcorn. 

Nagy sikere volt a nyugdíjasok kiállításának a 
Faluház nagytermében. Festmények, fa- 
faragások, terítők, hímzések voltak, működő 
autó, hajó, és egyéb modellek voltak kiállítva. A 
kiállítást Buday-Sántha Attila polgármester 
nyitotta meg. Az eseményen részt vett és 
beszédet is mondott dr. Mellár Tamás, a 

választókerület országgyűlési képviselője.  
A Schnaps fúvószenekar ebben az évben is sikert 
aratott, a közönség szerette a zenéjüket. 

Nem maradt el a T-DANCE sikere sem. Horváth 
Tamás – aki konferált is – csapata idén is 
színvonalas műsort adott elő.  

Őket a keszüi aerobikosok követték Joklné Dudás 
Tímea írányításával. Minden korosztály fellépett 
és kapta a megérdemelt tapsot. 

A főző és pogácsasütő verseny díjait Buday-
Sántha Attila polgármester adta át. 

A tombolasorsoláson értékes nyeremények 
találtak gazdára.  

Eztán következett a meglepetés vendég. Erre 
senki sem számított. Fél órás zenei felvezetés 
után érkezett a színpadra egy tökéletes Michael 
Jackson imitátor. Fergeteges műsort adott elő. A 
közönség – főleg a nők – bolonultak érte. A 
műsor végén szinte mindenkivel készült közös 
fénykép. 

Az est tüzíjátékkal folytatódott, majd a WERY-
TAKE együttes játszott hajnalig. 
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Tájékoztató a képviselőtestületi ülésekről 

 

Keszü Község Önkormányzata 2018. július 24.- i 
ülésén a Polgármester Úr beszámolt arról, hogy a 
családi bölcsőde kialakítása folyamatban van.  
A templomot a felújítás miatt felállványozták.  
A nyugdíjasok több nyári mellett a Bajai Halászlé 
fesztiválra kirándultak.  
A közfoglalkoztatottak próbálják a falut a 
nehézségek ellenére rendben tartani.  
Az Önkormányzat megkapta a végleges METÁR 
határozatot a Napelem Parkra, szeptemberig vár, 
ha nem lesz pályázat, eladják a területet, vagy 
más megvalósítási lehetőséget keres.  
A Testület döntött a szociális tűzifa pályázat, és a 
májusi esőzés következtében a keszüi vízfolyás 
felett átívelő hidakban keletkezett kár miatt vis 
maior pályázat benyújtásáról.  
Keszü Község Képviselőtestülete úgy döntött, 
hogy családi bölcsőde szolgáltatást biztosít a 
település lakossága számára, új családi bölcsőde 
létrehozásával – 2 csoport - a 7668. Keszü, Petőfi 
u. 156. cím 169/7. Hrsz. alatt.  
A feladatot lakossági igények figyelembevétele 
mellett a Pécsi Többcélú Agglomerációs 
Társulással, mint fenntartóval látja el a társulási 
megállapodás alapján, valamint határozott a 
beiskolázási segélyek és nyári gyermekétkeztetés 
biztosításáról. 
Szeptember 25.-i ülésén Polgármester Úr 
beszámolt a Falunapi rendezvényekről, 
elmondta, hogy az jól sikerült. Támogatásból 
összesen 875.000,- Ft folyt be. A programokon 
sokan részt vettek, a nyugdíjasok kiállítása is 
sikeres volt.  
A Testület döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa 
Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz. 
Az idei közvilágítás korszerűsítés következtében 
sikerült az Újtelep teljes világításának LED 
lámpákkal való felszerelése, emellett a község 
területén több helyen történtek lámpacserék és 
hálózat bővítések. 
A Testület megtárgyalta az iskolai 
körzethatárokat.   
Október 15.-i ülésén Polgármester Úr elmondta, 
hogy az autómentes napot megtartották, kb. 60 
ember vett részt rajta. Látták a hibákat, most 
már tudják, hogy min lehetne javítani. A fődíjat 

egy kerékpárt Marsay Balázs nyerte meg. A 
rendezvényre 306.000,- Ft. támogatást kapott az 
Önkormányzat. 
Az általános- és középiskolai tanulmányokat 
folytató gyermekek részére az önkormányzat 
által kiírt szociális tanulmányi ösztöndíj pályázat 
díjazottjainak az elért eredmények alapján 
október 12.-én adta át a támogatásokat a 
Polgármester Úr.  
A Testület úgy határozott, hogy értékesíti az 
Önkormányzat tulajdonában álló belterületi 
1637/2 hrsz-ú ingatlant 3.000.000,- Ft értékben. 
 

Összeállította: 
dr.Lukácsiné dr. Major Zsuzsanna Jegyző 

 
 

  A szociális tűzifa támogatás helyi szabályai 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Képviselő –Testület 2018. október 29. napján 
tartott ülésén megalkotta rendeletét a szociális 
tűzifa támogatás helyi szabályairól. 
 
A rendelet értelmében Az önkormányzat vissza 
nem térítendő természetbeni támogatást, 
biztosít rászorultsági alapon annak a személynek, 
akinek családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének  500 %-át nem haladja 
meg. ( 142.500,- Ft) 
 
A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra 
csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül 
a lakásban élő személyek és a háztartások 
számától. 
   
A kérelmeket 2019. január 15. napjáig lehet 
Keszü Község Önkormányzatnál, vagy a Keszüi 
Közös Önkormányzati Hivatalnál (7668. Keszü, 
Petőfi u. 24.) benyújtani. A határidőn túl érkezett 
kérelmek jogvesztők. A 2019. január 15. után 
benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek. 
      
  Buday-Sántha Attila 
      
         polgármester 
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Tájékoztatás az engedély nélkül fúrt vagy ásott 
kutak engedélyeztetéséről 

Az Országgyűlés 2017. évben is módosította a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a 
továbbiakban: Vgtv.), amely 2018. január 1. 
napján lépett hatályba. A módosítás értelmében 
mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése 
alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét 
megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől 
eltérően létesített vízkivételt biztosító vízi 
létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási 
engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig 
kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei 
fennállnak.  
Az engedélyezési eljárás részletei:  

A kutak megépítéséhez, átalakításához, 
üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi 
engedély szükséges. Abban az esetben, ha a 
vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül 
került megépítésre, vagy attól eltérően került 
megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell 
kérni. Fontos, hogy a fennmaradási 
engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti 
mind az ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis 
minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási 
engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül 
létesítettek. 

A kutak utólagos engedélyezésének hatásköre 
megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági 
jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és 
vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a 
kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok 
között. A vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) alapján a 
jegyző engedélye szükséges 

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, 
fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a 
következő feltételeket együttesen teljesíti: 

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények 
védelméről szóló kormányrendelet szerint 
kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen 

lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai 
védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy 
rétegvíz készlet igénybevétele, érintése nélkül, és 
500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag 
talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet 
felhasználásával üzemel, 

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító 
hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel 
rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek 
részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények 
kielégítését szolgálja, és 

ac) nem gazdasági célú vízigény; 

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény 
kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási 
feladatokat ellátó vízi létesítmény létesítéséhez, 
üzemeltetéséhez, fennmaradásához és 
megszüntetéséhez.  

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik 
nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a 
katasztrófavédelmi igazgatóság (Baranya Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság) hatáskörébe 
tartozik a kút fennmaradási engedélyezési 
eljárása! 

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkört gyakorló 
jegyző fennmaradási engedélyezési eljárása iránti 
kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell 
készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz 
szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: 
BM rendelet) szerint. Fontos, hogy a felszín alatti 
vízkészletekbe történő beavatkozás és a 
vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 
101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet (a 
továbbiakban: KvVM rendelet) szerint 
tervdokumentációt csak olyan tervező készítheti, aki 
a Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító 
szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik.  

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti 
kérelemnek tartalmazni kell a BM rendelet által 
előírt adatokat, a kérelemhez tehát csatolni kell a 
tervdokumentációt és a tervező mérnöki 
jogosultságát igazoló igazolásokat a BM rendelet 
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szerint. A fennmaradási engedélyezési eljárás 
során szakértőként be kell vonni az illetékes 
katasztrófavédelmi igazgatóságot annak 
megállapítására, hogy a kút nem veszélyeztet 
karszt- vagy rétegvíz készletet. Amennyiben van 
vezetékes ivóvíz az ingatlanon és a kút pl.: csak 
locsolásra, vagy állatitatásra szolgál és ez nem 
gazdasági célból használják, akkor nem kell a 
Népegészségügyi Főosztályt szakhatóságként 
bevonni. Ivóvízként történő használat esetén 
azonban a szakhatóság az eljárása során a 
kérelmezőt akkreditált laboratórium 
vízmintavételre kötelezi és megfelelő vízminőség 
esetén adja meg a szakhatósági hozzájárulását.  
A Vgtv. mentesíti a vízgazdálkodási bírság 
kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Kr. 
hatályba lépése előtt létesítettek kutat, illetve 
azokat, akik 2018. december 31-ig kérnek 
fennmaradási engedélyt és az engedély 
megadásának feltételei fennállnak. A bírság az 
engedély nélkül létrehozott építmény értékének 
80%-áig, engedély nélküli vízi munka vagy 
vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. 
A természetes személyre kiszabott bírság 
összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot. 
A fenti jogszabályi rendelkezések módosítására 
irányuló javaslatot (Egyes törvényeknek a 
vízkivételekkel összefüggő módosításáról) 
jelenleg az Országgyűlés törvényalkotási 
bizottsága tárgyalja. Amennyiben a 
törvénymódosítás elfogadásra kerül, úgy az 
érintheti a vízgazdálkodási bírság megfizetése 
alóli mentesség szabályait (többek között a 2018. 
december 31-i határidő meghosszabbítására 
kerülhetsor.                 
Keszü, 2018. október 25. 

dr. Lukácsiné dr. Major Zsuzsanna 
jegyző 

 

Nyugdíjasok  

 

A nyugdíjas klub nyara eseményekben 

bővelkedett. 

Június 28-án kirándulást szerveztek 

Pécsváradra. A vár, a templom megtekintése, 

majd egy helyi gazdánál borkóstolás volt a 

program. A kirándulásra a buszköltséget a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat fizette. 

Július 14-én kirándultak Bajára a Halfőző 

fesztiválra. A látványosságok megtekintése után 

egy finom ebéd várta őket. A kirándulás 

költségeihez az Önkormányzat adott 

támogatást. 

Augusztus utolsó napján részt vettek az immár 

hagyományos pikniken a falukőnél. Kellemes 

beszélgetéssel, énekléssel töltötték az estét. 

A Falunap alkalmából klubunk tagjainak 

munkáiból kiállítást rendeztünk. Hímzésekkel, 

fafaragással, gyönyörű festményekkel 

örvendeztettük meg a falu közösségét. A 

kiállítást Polgármester Úr nyitotta meg és jelen 

volt Mellár Tamás országgyűlési képviselő Úr is. 

Egyik klubtagunk, Homályos Erzsike, második 

helyezést ért el a pogácsasütő versenyen. 

Fentieken túlmenően kéthetenként klubnapot 

tartottak, valamint felköszöntötték a 

névnaposokat és születésnapjukat ünneplő 

kedves nyugdíjas társaikat. 
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Falukő Piknik 

 
A Falunapot megelőző napon 2018 augusztus 31-én 
rendezte a Keszüért Egyesület ismét ezt az 
összejövetelt. A Falukő avatásakor kettő éve 
elhatározták, hogy minden évben megrendezik ezt az 
eseményt.  

 
 
A kellemes nyári időben ismét sokan eljöttek és 
élvezték a zenét, a harmonika szót, és az éneklést. 

 

 
 

Szociális tanulmányi ösztöndíj pályázat 2018  

Keszü Község Önkormányzata idén is 
meghirdette Szociális tanulmányi ösztöndíj 
pályázatát általános és középiskolai 
kategóriában. Az eredményhirdetésre és 
díjátadásra 2018 október 12-én került sor. A 
díjazottak általános iskolai kategóriában: Joó 
Jázmin Heléna és Nagy Heléna  elsők lettek, 
Kedves Martin második,  Csonka Melinda 
harmadik helyezést ért el. Középiskolai 
kategóriában: Bruder Anita első Zsebők Evelin 
második, Herczeg András Ödön harmadik, és 
Kovács Zoltán negyedik helyezést ért el. 

 

 A díjakat személyesen Buday-Sántha Attila 
polgármester adta át a nyerteseknek, és kívánt nekik 
további tanulmányi sikereket. 

Megemlékezés Október 23-án  

 

Ünnepi megemlékezésre került sor 2018  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.  

 

 



XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM  2018. II. FÉLÉV                                                           A KÖZSÉG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI  LAPJA 

  

 
 

6 
 

Az idei megemlékezésen részt vett és ünnepi 
beszédet mondott Lezsák Sándor. a Magyar 
Országgyűlés alelnöke. 

 

Ezután került sor a koszorúzásra és mécsesek 
elhelyezésére a kopjafánál. 

 

A program a Faluházban folytatódott fehér asztal 
mellett. Megelevenedtek az 56-os emlékek. 

 

 

Keszüi Sport Egyesület vezetőségi ülése 

 

2018 november 26-án került sor a Keszüi Sport 

Egyesület vezetőségi ülésére. 

 

 
 

A szakosztályok beszámoltak az éves munkájukról, 

sikereikről és a problémákról is. A legnagyobb 

problémákkal a labdarúgó szakosztály küszködik. 

Nincs utánpótlás, nem tudnak csapatot kiállítani 

emberhiány miatt.  Ezúton is kérjük a labdarúgást 

szerető keszüieket, hogy csatlakozzanak a csapathoz, 

hogy Keszünek ismét erős, nyerő csapata legyen.   

 

Sportbál 2018 

 

Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, 

baráti társaságát Keszüi Aerobik Csoport 2018. 

november 24.-én, szombaton tartandó báljára. 

Helyszín: 7668 Keszüi Faluház, Petőfi u 35. 

A rendezvény bevételét a Keszü SE egyesület 

megsegítésére fordítjuk. Bízunk benne, hogy a 

tavalyi évhez hasonlóan sokan jelentkeznek annak 

érdekében, hogy gyermekeink és lakóink 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. 
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Fővédnök: Keszüi Sport Egyesület és Buday- Sántha 

Attila polgármester 

Program ideje: 2018. november 24.-án, szombaton 

19.00óra  

20.00 Keszüi polgármester: Buday- Sántha Attila 

ünnepi megnyitója 

20.15 bemutató 

21.00 vacsora  

22.00 tombolavásárlás Dudás Józsefnénél 

23.00 tombolasorsolás  

Élőzenét Galambos Csaba szolgáltatja az este 

folyamán. 

Belépő: 3500Ft/ Fő 

Támogató jegy:3000 Ft Tombola: 300 Ft/Db 

Jelentkezés: Joklné Dudás Tímea 20-287-27-47 

 

Ádventi kuckó 

 

Ádvent vasárnaponként 10:30 és 12:00  óra 

között 

December 2, 9, 16, 23. - Keszü, Faluház 

Kedves Édesanya, Édesapa! 

Idén a falubeli gyerekek számára berendezünk 

egy Ádventi kuckót a Faluházban, amely 

minden vasárnap fél 11 és 12 óra között 

megtelik élettel. A játék témája az ádventi 

készülődés és a Betlehemi történet. 

Megismerjük, 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 játszanak, 

tanulnak, ismerkednek egymással, miközben 

maguk is minden alkalommal készítenek 

valamit, ami egyre közelebb viszi őket a várva 

várt ünnephez. 

„Az én kedves kisfalumban karácsonykor 

magába száll minden lélek.” /Ady Endre: 

Karácsonyi rege/ 

Ajándékozzuk meg gyermekeinket azzal, hogy 

falunkban is megélhessék a karácsony örömét! 

Szeretettel várjuk az ovis, általános iskolás 

gyermekeket! 

A kézműveskedést mindig a témához kötnénk.  

1. vasárnap (ádventi koszorú) 

2. vasárnap (Mikulás) 

3. vasárnap (Betlehemi történet) 

4. vasárnap (Ajándék a 

Jézuskának/Karácsonyfa) 

A programsorozat ingyenes, kérdéseik esetén 

keressenek bátran a gungl.rita@gmail.com e-mail 

címen!  

Kristófné Gungl Rita 

szervező 

 

Támogatók: Keszü Község Önkormányzata, Keszüi 

Római Katolikus Plébánia 

 
 

Téli keszüi házi asztalitenisz bajnokság 

 

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

MEGNYÍLT A „BŐLCS CSIBE” CSALÁDI BÖLCSŐDE  

 

 Keszü Község Önkormányzata a Pécs és 
Környéke Szociális Alapszolgáltatási és 
Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi 
Bölcsőde hálózatához csatlakozott a nyáron.  
2018 október 1-én megnyílt a Keszüi Bölcsőde. 
Az önkormányzat így teljesítette 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. 
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A Keszüi Családi Bölcsőde kis létszámú, jelenleg 
egy 7 fős csoport van, 20 hetes kortól 3 éves 
korig nyújt napközbeni ellátást. A kis létszám 
lehetővé teszi számukra, 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 
segítik elő. Alapszolgáltatások közé tartozik a 
mindennapos készségfejlesztés, és a különféle 
foglalkozások: mozgásos, zenés, kézműves, 
játékos környezeti nevelés, és a hagyomány 
őrzés.  
Cél a rájuk bízott gyermekek egészséges testi, 
lelki, szellemi, érzelmi fejlődésének segítése. 
Sokat tartózkodnak a szabadban, jó idő esetén 
sétálnak, játszanak az udvaron. Fontos, hogy 
szeretetteljes, családias légkört biztosítsanak, 
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 
szolgáltatásaik közé tartozik, így üres férőhelyek 
esetén akár bölcsődei, iskolai szünetek idejére is 
szeretettel várják a gyermekeket, előzetes 
egyeztetést követően. 
Napirendjük sokban egyezik az óvodai 
napirenddel, ezzel is elősegítik a gyermekek 
óvodába való beilleszkedését.          
A szolgáltatás igénybe vétele önkéntes, azonban 
térítési díjhoz kötött, amely étkezési és 
gondozási díjból tevődik össze.  

Bővebb információ személyesen: Keszü, Petőfi u. 
156. szám alatt, Ránics Orsolya, tel.:30/633 19 36 
 

 
                           

További képek a Falunapról. 
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Mi végre áll a dombon a  
keszüi Szent Anna templom?  

 
Kinek-kinek mást jelenthet. 

Lehet… 

- Irányzék, 

- Biztos jele annak, hogy közel az otthon, 

- Műemlék, 

- Ikonikus tájkép, a falu ékköve 

- Tanúbizonysága keresztelésnek, 

elsőáldozásnak, szerelmeknek, 

házasságkötésnek, temetésnek, 

megtérésnek, hazatérésnek, 

- Isten háza, 

- Vasárnap, 

- Közösség, 

- Rendezvényeink, 

- Megtartó erő, 

- Gyökerek… 

1781 óta áll ott, az egykori Árpád-kori kápolna 

helyén. 

A kicsi, de összetartó hívő közösségünk 

összefogásának és az Önkormányzat előkészítő 

munkájának köszönhetően, ősszel 

megkezdődhetett a templom tetőszerkezetének 

felújítása, amely a rendszeres beázások miatt 

halaszthatatlannak bizonyult. A beruházás 

összköltsége bruttó 86.836.000,- Ft, amelyet a 

Pécsi Püspökség részben pályázati forrásból, 

részben állami támogatásból finanszíroz. 

Ugyanakkor a pályázati támogatási összeg 

felhasználásához szükséges 10 millió forintot a 

Pécsi Püspökség és a keszüi hívő közösség 

együttes adományából kell előteremtenünk. 

Ezért, 2018 novemberében fel fogják Önöket 

keresni önkénteseink, hogy támogatási 

szándékukról érdeklődjenek, illetve az 

adományozandó pénzt bizonylat ellenében 

átvegyék. Kérjük – lehetőségeikhez mérten – 

járuljanak hozzá közös értékünk, a Szent Anna 

templom állagmegóvó felújításához, hogy az a 

következő két évszázadban is közös irányzékunk, 

falunk ékköve és Isten háza lehessen. 

 

A felújítást magam is támogatom. 

Buday-Sántha Attila polgármester 

 

Adománygyűjtés módja: készpénzzel 

(Önkénteseink: Harth Csaba, Fábián Rozália, 

Kristófné Gungl Rita, Vámosiné Glück Zita) vagy 

átutalással, a Keszüi Római Katolikus Plébánia, 

CIB Banknál vezetett 10701214-69227813-

51200002 pénzforgalmi jelzőszámú 

bankszámlájára, templom felújítás közleménnyel. 

Adakozási szándékát online is jelezheti felénk a 

http://bit.ly/KeszuiTemplom linken. 

 

 
 

Hangerdő Társulat műsora a Faluházban  

 
A Hangerdő Társulat lép fel december 9-én 
délután 17 órakor a keszüi Faluházban.  A kb. 1 
órás gyerekeknek szóló interaktív koncert témája 
Mikulás és Krampuszok kalandjai. A gyerekek 
aktív szereplői az előadásnak. A belépés 
ingyenes. mindenkit szeretettel várunk. 
 

 
 

https://www.google.com/url?q=http://bit.ly/KeszuiTemplom&sa=D&source=hangouts&ust=1541793361761000&usg=AFQjCNGZ_NCF_ze6pUdjkOz0uPnEFq1onA
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 Kirándulás  a mohácsi csatahelyre   

 
Kirándulást szervezünk a mohácsi csatahelyre 
idegenvezetéssel 2018. november 17-én 
szombaton fiataloknak, gyerekeknek, 
nagyszülőknek, unokáknak.  Részletek és 
jelentkezés: 
 Rice Jánosné, 461-353, 20/2367606 
 

 
 

Autómentes nap 2018   

 
2018. szeptember 22-én községünkben  is 
lezajlott az Európa szerte megrendezett  
Mobilitási Hét lezárásaként az Autómentes Nap. 
A rendezvény célja a környezetbarát közlekedés 
népszerűsítése.  
 

 
 
A helyszín a Játszótéren volt, a biztonság 
érdekében a Malomvölgyi út lezárásra került. Az  
ott élő lakosaink megértéssel  fogadták.   

A  hideg, szeles idő ellenére is sokan vettek részt 
a programokon. 
10 órakor Buday-Sántha Attila polgármester 
köszöntő beszéddel indította a napot, majd nem 
sokkal ezután elindult a Malomvölgyi tó körüli 
kerékpár-túra első köre, melyet 14 órakor 
követett a második. Mindenki képességeinek 
megfelelő távot teljesített. Polgármesterünkkel 
az élen az edzettebbek négyszer  tekerték körbe 
a Malomvölgyi I. és II. tavakat, ami 20 km-es táv 
volt. A legfiatalabb indulóink egy 3 és 6 éves 
testvérpár volt, akik várandós Édesanyjukkal 
vágtak neki a túrának.   Gratulálunk nekik! 
 
A nap folyamán a kisgyerekek a polgárőrök 
felügyelete mellett biztonságosan kipróbálhatták 
ügyességüket elektromos kismotorral, quaddal.  
Emellett a részt vevők KRESZ Totó kitöltésével, 
puzzle kirakással, sakkal törték a fejüket, ping-
pongoztak, egyéb sporttevékenységekben vettek 
részt. 
 
Polgármesterünk zsíros kenyérrel, Drenkovics 
Csaba helyi lakos saját termésű gyümölcseivel 
támogatta a rendezvényt. 
 
A részt vevők tombolát kaptak, a 16 órakor 
kezdődő sorsoláson értékes nyeremények leltek 
gazdára. A fődíjat, egy értékes kerékpárt Marsay 
Balázs nyerte, aki végig kerékpározta a 20 km-es 
távot. Gratulálunk neki! 
 

 
 
 
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, 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  
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mailto:igazgatas@keszu.hu
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