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Az elmúlt három hónap eseményei

Itt a tél. Hosszú volt az ősz, de fagyok
könyörtelenül megjöttek, és havas lett a táj.

A KÖZSÉG INGYENES
ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

állami támogatása 41.265.800,- Ft. A bevételi
oldalon szerepel ezen felül egyéb működési célú
támogatás

(közfoglalkoztatás,

felhalmozási
„Hóbafagyott levelet
kaparász dideregve a szellő.
Duzzadt, mint tele zsák:
hóval telik újra a felhő.
Nincsen csillag, a fák
feketéllő törzse hatalmas.
Megfagy az őz nyoma is.
Készül le a völgybe a farkas.”

célú

támogatás

mezőőr),
(vis

maior),

közhatalmi, működési bevételek és a 2018. évi
pénzmaradvány.
Kiadási oldalon szerepelnek a munkabérek,
dologi kiadások, ellátottak jutatása (szociális
normatíva), beruházások, felújítások, valamint a
Közös Hivatalnak átadandó állami normatíva és a
tartalék 165.608.000,- Ft összegben.
Döntött a közvilágítás korszerűsítéséről, a paplak
megvásárlásáról, valamint arról, hogy a temető

Radnóti Miklós: Tél című verse a kemény telet
idézi fel. Nem mindenki készült fel rá. A havas táj,
a hideg zord idő próbára tette az emberek
türelmét. Ezen időszak eseményeit idézzük fel.

üzemeltetésével kapcsolatban együttműködési
megállapodást köt az Egyházzal. Felülvizsgálta a
nemzetiségi

önkormányzatokkal

kötött

együttműködési megállapodásokat és az iskolai
körzethatárokat.

Tájékoztató a képviselőtestületi ülésekről

Keszü Község Önkormányzata 2019. január 21.- i
ülésén döntött arról, hogy támogatja a Keszüi
Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában
pályázat benyújtását a Belügyminiszter által kiírt
kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására.
2019. február 5.-i ülésén határozott a civil
szervezetek 2019. évi pénzbeli támogatásáról,
valamint a határon túli magyar iskolába beíratott
gyerekek családjainak támogatásáról.
Elfogadta 2019. évi költségvetését 165.608.000,Ft főösszeggel, melyből Keszü község működési
normatívája 24.643.810,- Ft, a Közös Hivatal

Kiválasztotta

a

lakosság

részére

nyújtott

rezsicsökkentés támogatással kapcsolatban a
vállalkozókat, így az igénylők segítése érdekében
a tűzifa házhoz szállításra került, a gázpalackok
cseréje is a községben volt megoldott.
Keszü, Gyód és Kökény községek Képviselő –
Testületei 2019. március 8. napján együttes ülést
tartottak, melyen elfogadták a Keszüi Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. évi beszámolóját és
2019. évi költségvetését.
2019.

március

22.-i

rendkívüli

ülésén

kiválasztotta a 2018. évben elnyert belterületi út
pályázat

felújítására

vonatkozó

vállalkozót,
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valamint úgy határozott, hogy pályázatot nyújt

Magyarország kormánya számára kiemelten

be a Hivatal előtt lévő I. világháborús emlékmű

fontos, hogy az állammal kapcsolatos ügyeket

felújítására.

mindenki egyszerűen, gyorsan, lakóhelyéhez
közel tudja intézni. Ezt a célt szolgálja a Baranya
Megyei Kormányhivatal kormányablak busza is,
ahol több mint 2500 ügykörben nyújthatnak be
kérelmet, indíthatnak ügyet, illetve kaphatnak
tájékoztatást az eljárás menetéről az ügyfelek. Az
ügyintézést

tapasztalt

kormányablak

szakügyintéző, valamint települési ügysegéd
segíti.
A közös önkormányzati ülés egyben nőnapi
megemlékezés is volt, ahol polgármesterek
köszöntötték a hivatal nő dolgozóit.

A kormányablak buszban – a korábban már
megszokott ügysegédi szolgáltatások mellett –
lehetőség van például a személyazonosító

Baranya Megyei Kormányhivatal közleménye

igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői
engedéllyel

kapcsolatos

ügyintézésre,

ügyfélkapu-regisztrációra is. A speciális járműben
két

munkaállomás,

ezekhez

kapcsolódóan

beépített fényképezőgép, nyomtató és szkenner
teszi lehetővé a helyben történő ügyintézést. A
busz

akadálymentesített,

így

mozgássérült

ügyfelek fogadására is alkalmas.
Baranyában is elindult a kormányablak busz
Kormány

döntése

szerint

kormányablak-feladatok

az

ellátására

idei

A kormányablak buszon bankkártyával történő

évtől

fizetés

biztosított,

ugyanakkor

felhívjuk

a

kialakított

figyelmet, hogy elkészült okmányok átvételére,

mobilizált ügyfélszolgálatok viszik közelebb a

illetve gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézésre

kormányablakok által nyújtott szolgáltatásokat az

továbbra is csak a kormányablakokban tudunk

állampolgárokhoz.

lehetőséget biztosítani.

Már

a

baranyai

kistelepüléseken élők is igénybe vehetik a

A Baranya megyei kormányablak busz Keszü

kormányablak busz szolgáltatásait.

településen
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a

honlapon

feltüntetett

és
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kifüggesztet

időpontban várja az ügyfeleket.

Nyugdíjas örömtánc
Sportpark

A SZENIOR ÖRÖMTÁNC kimondottan az idősebb

A Falukő melletti területen került kialakításra a

korosztály számára kitalált, forradalmian új,

sportpark. A kivitelező a munkálatokat már

közösségi mozgásforma. A korábban megjelent

decemberben megkezdte.

végső

cikkünk hatására most már többen csatlakoztak a

közmunkásai

csoporthoz. Továbbra is várják a jelentkezőket.

végezték. Ez a „B” típusú sportpark fejlesztés

akik péntek délelőtt fél tízkor egy kis mozgásra

Magyarország kormányának támogatásával, a

vágynak.

kialakítását

Nemzeti

az

A

terület

Önkormányzat

Szabadidős

–

Egészség

Sportpark

Program keretében valósult meg.

DJP program toborzás

Február 27-én került sor a Digitális Jólét Program
A sportpark a mindennapos sportolás
feltételeinek megteremtése érdekében épült. A
használat rendjét és a végezhető gyakorlatokat
táblák ismertetik. Ezek a gyakorlatok mintául
szolgálnak, természetesen ettől el lehet térni.

toborzó rendezvényére. Egy kaposvári cég
munkatársai mutatták be a digitális eszközöket
és azok használatának módját.

Sok sikert, jó sportolást kívánunk mindenkinek a
használathoz.
3
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A rendezvény iránt nem volt nagy az érdeklődés,

Itt megbeszélték az aktuális problémákat, és a

pedig azt a réteget célozta meg az előadás, akik

rájuk váró feladatokat.

nincsenek tisztában az okos telefon, a tablet,
Nyugdíjasok programok

vagy a számítógép, laptop használatával.

Január 9.-én tartotta a
Nyugdíjasok nőnapi megemlékezése

klub

vezetője

a

beszámolóját a 2018-as évről.

Március 5-án, a szokásos nyugdíjas klubnapon
köszöntötték a klub férfi tagjai a nőket. BudaySántha Attila polgármester virággal köszöntötte
az idős hölgyeket.

Február 27-én részt vettünk a Digitális jólét c.
program előadásán.
Március 5-én Nőnapi ünnepséget tartottunk,
ahol a klub férfitagjai köszöntötték a hölgyeket.
Március

22-én

a

Német

Nemzetiségi

Önkormányzat meghívására részt vettünk egy
tradicionális sváb vacsoraesten.
Minden

kedves

klubtagunk

névnapját

megünnepeltük. Változatlanul minden második
kedden találkozunk, már a nyári időszámítás
szerint 18 órakor.
Közeli tervünk: április 10-én kirándulást teszünk a
Az est további része vidáman telt el, finom
sütemény és pezsgő társaságában.

TV toronyba. Május 18-án a Botanikus kertbe
tervezünk kirándulást egy virágkiállítással egybekötött vásárra.

Erdőbirtokos gyűlés

Március 6-án szerdán tartották az erdőbirtokos
gazdák ez évi első ülésüket a Faluházban.
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máshonnan

Sport

érkező,

komolyabb

játékerőt

képviselő versenyzőkkel. Ezt a célt a verseny

A téli időszak felkészüléssel telt el valamennyi keszüi
szakosztály számára. A versenyek tavasszal kezdőd-

maximálisan elérte. Látszik ez abból is, hogy

nek el. Van még idő a felkészülésre.

Most kell

dobogós helyre sem a férfiaknál sem a nőknél,

megszerezni azt az állóképességet, amely verseny-

nem került keszüi versenyző. A férfi mezőnyben

időszak végéig kitart.

23 induló volt, 20 férfi, és 3 nő. A női mezőnyt a
legnagyobb örömünkre az eddigiekhez képest
Sport

rekord létszámú, 8 hölgy képviselte. A verseny
lebonyolítását úgy alakítottuk ki, hogy, mindenki
sok mérkőzést játszhasson, és a sorsolás minél
kevésbé befolyásolja a végeredményt. Három
asztalon

zajlottak

a

mérkőzések.

Nagyon

színvonalas, izgalmas, sportszerű küzdelmeket
láthattunk. Délután fél négykor megtartott
Kevesen tudják, hogy Keszüi Sport Egyesületnek

eredmény

is van világbajnok sportolója. A komlón élő, de a

polgármester úr adta át a díjakat. Az első

Keszüi

helyezettek oklevelet, kupát, tárgyjutalmat, a

Sport

Egyesület

asztalitenisz

szak-

hirdetésen,

Buday-Sántha

Attila

osztályának tagja Fülöp Elemér tagja volt a

második, és harmadik

világbajnokságot nyert magyar csapatnak.

Itt

tárgy-jutalmat kaptak. A 4-6 helyezettek oklevél

visszahódította

díjazásban részesültek. A dobogón végzettek

szerepelt

Elemér,

ahol

helyezettek, oklevelet,

Magyarország a vb-címet a nagy rivális román

névsora:

válogatottól, Elemér is kivette részét a döntő 10-

Férfiak:

1. Csille Norbert
2. Horvát József
3. Weimert Zoltán

Nők:

1. Fekete Andrea
2. Varenke Borbála
3.Jakab Bernadett

6-os

sikeréből!

Egyéniben

kitűzött

céljától

elmaradva 6. helyen végzett.
Téli keszüi nyílt asztalitenisz bajnokság

Március 9.-én került megrendezésre a téli nyílt
asztalitenisz bajnokság a Faluházban. Nevezni a
helyszínen lehetett reggel 8 órától. A verseny
célja, az volt, hogy a keszüi asztalitenisz
szakosztály sportolói ne csak egymás ellen
játszanak,

hanem

megméretessék

magukat
5

XVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2019. II. NYEGYEDÉV

A KÖZSÉG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

Borverseny 2019

Keszüben a borbírálat 2019 március 11.-én volt.
A bormintákat 12 óráig lehetett leadni a
Polgármesteri hivatalban. Az eredményhirdetés
2019 március 14.-én 17 órakor volt a Faluházban.
Ebben az évben 17 termelő 31 bormintát adott
le. A leadott minták között 10 arany, 10 ezüst és

Keszüi gőzgombóc est

7 bronz minősítésű volt.
Március 21-én tartotta a Német Nemzetiségi
Önkormányzat a sváb ételeket bemutató sorozatában
megtartotta az első gőzgombóc estet.

A dijakat Buday-Sántha Attila polgármester adta
át, a zsüri nevében Schmidt Mátyás beszélt a

A Dampfnudel elnevezésű gőzgombóc a délnémet

borokról.

konyha hagyományos tésztaféléje. Kelt tésztából
készül, mely lefedett fazékban egyidejűleg sül és
gőzölődik úgy, hogy az alja ropogós lesz, míg a teteje

Polgárőr gyűlés

puha marad. Főzik töltelékkel vagy anélkül, pl. a

A polgárőrök március 21-én megtartották éves

délnyugat-németországi Pfalz régióban legtöbbször

rendes közgyűlésüket. Bótor László elnök ismertette

töltelék nélkül készítik. A gőzgombócot főételként

az elmúlt év eredményeit és tapasztalatit. Ezután

tálalják

áttért a 2019 év feladatainak ismertetésére. A

káposztával,

salátával,

uborkával

vagy

tejszínes gombamártással is, valamint desszertként

polgárőrök fontos szerepet töltenek be a falu

meleg vagy hideg vaníliaszósszal, borhabbal vagy

életében: biztosítják a rendezvényeket, járőröznek

kompóttal. Ezt kóstolhatták meg az érdeklődők egy

amikor mi már alszunk.

kis itóka mellett.
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gimnasztika, jóga, hangfürdő megtartására, kb,

Templom tatarozás

30 ember befogadására képes.

A jó idő beköszöntével folytatódott a Keszüi Szent
Anna templom felújítása.

A terem különlegessége, hogy a bejárat melletti
fal

tükörrel

borított,

a

sportmozgások

kontrollására alkalmas. A technikai lehetőségek
itt is adottak.

A miséket a Faluházban, a nagyteremben kellett
megtartani. Május közepén visszaáll a régi rend, a
misék ismét a templomban lesznek.
Faluház Keszü

A nagyterem alkalmas családi rendezvények:
- esküvő, születésnap, névnap, keresztelő,

A bérleti lehetőségekről érdeklődni lehet:

táncos

Szabó Gábor, 72/461 162,
mobil.: 30/93 93 883
7668 Keszü, Petőfi u. 35.
email: szaki57@gmail.com

összejövetelek,

bálok,

DISCO

megtartására kb, 70 ember befogadására képes.
A kisterem is alkalmas családi rendezvények:
- esküvő, születésnap, névnap, keresztelő,

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

táncos összejövetelek megtartására. Ezenkívül
sport rendezvények pl. aerobik óra, zumba,
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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

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

dr. Lukácsiné dr. Major Zsuzsanna 461-065
jegyzo@keszu.hu
Aljegyző:
Dr. Kislaki-Frank Brigitta
igazgatas@keszu.hu
Szociális ügyek és Igazgatási ügyek:
Szántó Zsófia
igazgatas@keszu.hu
Adóügyek:
Neményiné Dékmár Beáta
adougy@keszu.hu

Pénztáros: Simon-Török Alexandra
gazdugy@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
Magyar Ildikó
gazdugy@keszu.hu

Körzeti rendőr megbízott: Krausz Péter főtörzsőrmester,
telefon:06/30 160 0477

461-065

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

461-382

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

461-382

Hatósági állatorvos: dr. Kispál Zoltán 20/943 03 03
7624 Pécs, Szigeti út 12..

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

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
Vidanet Kft hibabejelentés: 1203
Kistérségi gyepmester Hlatky Jenő
(72) 310-980
ÁLHUBÁL – állati tetemek elszállítása: (80) 204-963

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala
Pécs, Kossuth tér 1-3. telefon: 795-363
Pécsi Járási Hivatal IV. sz. Területi Szociális Központja
Pécs, Zrínyi u.11. telefon: 539-889
KESZÜI HÍREK
Keszü Község Önkormányzatának lapja
Kiadja: Keszü Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Buday-Sántha Attila
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