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 Igazán forró nyár volt. Három kemény 

hónap. Nehéz volt elviselni a hőséget. 

Gyakran viharok hozták  az enyhülést. 

 

Fényes meleg 

 
Nyár van! langy szellő hordja széjjel 
A mámorító illatot, 
Fehér jázmin virága hull rám, - 
A nyár varázsa megkapott. 
 
Lángszínben égő szegfűszálak, 
Nap csillog bíbor szirmokon, 
Piros láng mellett fény-ezüstben 
A büszke halvány liliom. 
  
Csodás-mesés hószín virágok 
Hajlongó száron inganak. 
Szép nyár! midőn bágyadt örömben 
A reggel is már álmatag. 
 
Madárdal is a tiszta légben 
Csak halkan lágyan tévedez, 
Levélzizgés csak, suttogás csak, - 
Az élet boldog csöndje ez. 
 
Az élet boldogsága ébred 
Szívemben is, megérezem:  
Virúló föld nagy életével 
Egy-oszthatatlan életem. 
 
Ezer dal ébred, kél szívemben, 
A nyár varázsa megkapott, - 
Langy álmatag lég hordja széjjel 
Az édes jázmin-illatot. 

 

Czóbel Minka verse idéz a nyárból, visszaadja a 

meleg hangulatot, a nyári illatokat. 

 

Tájékoztató a képviselőtestületi 
ülésekről 

 
Keszü Község Önkormányzata 2019. április 

9- i ülésén döntött arról, hogy elfogadja a 

családsegítő szolgálat 2018. évi 

beszámolóját, az Önkormányzat 2019. évi 

közbeszerzési tervét, valamint több 

belterületbe vonási kérelmet bírált el.  

 

2019. május 28-i ülésén határozott a 

Belügyminisztérium által kiírt belterületi 

út felújítására irányuló pályázat 

benyújtásáról, elfogadta a 2018. évre 

vonatkozó gyermekjóléti beszámolót. 

Ezen az ülésen döntött a Fenyőskert 

megvételéről, mely a Magyar Állam 

tulajdonában volt, és a Paplak feletti 

terület megvételéről, mely a Püspökség 

tulajdona.  

 

2019. június 20-i ülésén döntött a 

rászoruló gyermekek nyári gyermek-

étkeztetéséről, így 2019. július 1. – 2019. 

augusztus 31. között munkanapokon 

meleg ételhez juthatnak.  

Az elmúlt negyedévben a Testület 

elfogadta az Önkormányzat 2018. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolóját, 

módosította a 2019. évi költségvetését, 

módosította a Helyi Építési Szabályzatát, 

megalkotta kitüntetési rendeletét, 

valamint tanulmányi ösztöndíj pályázatot 

írt ki. 
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Az Önkormányzat a Magyar Falu 

Programon belül pályázatot nyújtott be a 

helyi identitástudat fejlesztésére és az 

orvosi rendelő kialakítására. Mindkét 

pályázat  formailag megfelelt, elfogadták 

azt, azonban forráshiány  miatt  Keszü 

nem kapott pénzt. 

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be 

zártkerti út fejlesztésre, és bölcsőde 

kialakítására. Pályázatot tervez benyújtani 

a Magyar Falu Programon belül 

közterületek karbantartásához szükséges 

eszközök beszerzésére, belterületi út 

fejlesztésére, járda felújításához 

szükséges anyagtámogatásra, valamint a 

Püspökség támogatásával a temetőben 

ravatalozó építésére. 

 

Önkormányzati választások 2019 

 

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők 2019. évi általános 

választását 2019. október 13. napjára – a 

helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2019. évi általános 

választásának napjára – tűzte ki.  

 

Keszüben az alábbi jelöltekre lehet szavazni: 

Polgármester jelölt:   Buday-Sántha Attila 

Érvényesen szavazni legfeljebb 1 jelöltre 

lehet! 

 

Képviselő testületi jelöltek: 

Brázay János 

András Judit 

Csonka Imre 

Pirgl Vendel 

Bótor László Tibor 

Molnár Attila József 

Marton Béla 

Horváth Gyöngyi 

Kovács Gergely 

 

Érvényesen szavazni legfeljebb 6 jelöltre 
lehet! 
 

Német nemzetiségi képviselő testületi 
jelöltek:  
 
Schulteisz Edéné 
Keszler Józsefné 
Rice János Ferencné 
Till Györgyné 
Érvényesen szavazni legfeljebb 3 jelöltre 
lehet! 
 
Roma nemzetiségi képviselő testületi 
jelöltek: 
Csonka Imre 
Kalocsa István Jánosné 
Futács Sándor 
 
Érvényesen szavazni legfeljebb 3 jelöltre 
lehet!  

 

Tám László fotókiállítása 

 

Július 9-én nyílt a Keszüi Faluházban Tám 

László fotóművész „Millennium” című 

fotókiállítása, amely a tíz évvel ezelőtti 

eseményekről számol be a hívők, 

zarándokok, és egyházi személyek 

szemszögéből.  

 

A művészt kérdeztük a mindennapi 

tevékenységeiről:    
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Tevékenyen, mozgalmasan telnek 

manapság is a napjaim. A hetven felett 

járó alkotó vagyok. Sok más elismerésem, 

díjam mellett a legbüszkébb arra vagyok, 

hogy 1998-ban az Angol Királyi 

Fotóstársaság meghívott előadója voltam. 

Az idén két könyvet jelentettem meg. 

Szent  Anna napi mise 
 

Megújult a Keszüi Szent Anna templom. A 

külső felújítási munkákra a magyar állam 

adott támogatást, ezenkívül magán 

adományok és az egyház is támogatta a 

felújítást. Külsőleg újult meg a templom, 

tetőcsere volt, valamint új külső festést 

kapott az épület.  

 

2019 július 26-án Szent Anna napi mise 

keretében történt az ünnepélyes átadás. 

Az ünnepség a templom megáldásával 

kezdődött. A szentmisén részt vett dr. 

Horváth István nagyprépost és a 

püspökség helynöke is. A hímesházi 

templomi kórus kanonizált, az orgonán a 

Szent II. János  Pál plébánia orgonistája 

játszott.  

A templom zsúfolásig megtelt hívekkel. 

Még Pécsről és a környékbeli favakból is 

sokan jöttek el az eseményre. 
 

 

A mise után a templomkertben agape várta 

misén részvevőket. Ital és sütemény volt 

bőségesen, amit a helyi asszonyok ajánlottak 

fel. Az üdítőt a Keszüi Önkormányzat 

biztosította. A templom virágdíszítését 

Molnár Attilának köszönjük. 

Ezúton köszönjük meg mindenki munkáját, 

aki részt vett ünnepség színvonalának 

emelésén. 

 

Nyugdíjas örömtánc  
 

A SZENIOR ÖRÖMTÁNC kimondottan az 

idősebb korosztály számára kitalált, 

forradalmian új, közösségi mozgásforma. A 

nyári szünet után augusztus elejétől újra 

gyakorolnak - továbbra is várják a 

jelentkezőket. Minden péntek délelőtt fél 

tízkor a Faluházban találkoznak azok, akik egy 

kis közös mozgásra vágynak. Az 

„örömtáncosok” a falunapon is felléptek és 

bemutatójuknak nagy sikere volt. 
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Nyári DJP program toborzás 

 
Július ötödikén került sor a Digitális Jólét 

Program nyári, szabadtéri toborzó 

rendezvényére. Egy kaposvári cég 

munkatársai mutatták be a digitális 

eszközöket és azok használatának módját.  

A rendezvény iránt nem volt nagy az 

érdeklődés, pedig azt a réteget célozta 

meg az előadás, akik nincsenek tisztában 

az okos telefon, a tablet, vagy a 

számítógép, laptop használatával. 

 

  A keszüi Bölcs Csibe Bölcsőde 

 

Szeretettel vártak minden három év alatti 

kisgyereket és szüleiket 2019 június 4-én 

kilenc és tíz óra között egy játékórára  a 

keszüi Bölcs Csibe Bölcsődébe. A 

gyerekeknek lehetőségük volt ismerkedni, 

barátkozni, a szülőknek beszélgetni és 

bepillantást nyerni bölcsőde életébe, 

információkat szerezni a gyerekek  

elhelyezésével kapcsolatban. 

 

A Keszüi Nyugdíjas Klub programjai 

 
A keszüi nyugdíjasklub vezetőjét, Horváth 

Gyöngyit kérdeztük a nyugdíjasok nyári 

programjairól, aki a következőkről számolt 

be: Részt vettünk a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat által rendezett majálison. 

Május közepén az egyetem botanikus 

kertjében rendezett virágkiállítást 

látogattuk meg, majd május 18-án a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

szervezésében ellátogattunk Szerbiába, 

Zomborba. 

Május 29-én a Kihívás Napján 

Pécsváradon táncoltunk a Senior 

Örömtánc találkozón. 

Július 9-én Tám László fotóművész 

kiállításának megnyitóján voltunk és 

megtekintettük a kiállított képeket. Július 

közepén a Zsolnay negyedben 

megrendezett nyári térzenei koncerten 

voltunk. 

Augusztus 31-én a falunapon kiállítást 

rendeztünk régi használati tárgyakból, és 

a rendezvényen fellépünk a Senior 

tánccsoporttal. 

Szeptember 7-én Keszthelyre 

kirándultunk, október 6-án pedig 

kirándulást szerveztünk Óbányára, a 

Pisztráng Fesztiválra. 

Pingpongos  évzáró 

 
2019. június 15-én tartotta a Keszüi Sport 
Egyesület évadzáró rendezvényét a 
Faluházban. Az egész napos rendezvény a 
pingpong versennyel kezdődött 15 
sportoló részvételével. 
A sok mérkőzés miatt a játék komoly 
erőfeszítést kívánt mindenkitől, hiszen 
mindenkinek 14 mérkőzést kellett 
lejátszania. A legtöbb győzelmet Fülöp 
Elemér szerezte meg Pető Gábor és Dobos 
István előtt.   
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További sorrend: Bótor László, Pappert 
Zoltán, Kiss Zsolt volt. A verseny alatt 
Drenkovics  Csaba szakosztályvezető 
gondoskodott a sportolók étkezéséről és a 
hideg üdítőről. 
 

 

 

Véradás 
 

A Keszüi Faluházban 2019. augusztus 15-

én véradást szerveztünk. A plakátolás és a 

LED falra kiírt információk ellenére 

nagyon kevesen jöttek el felhívásunkra – 

pedig aki vért ad, az életet ment! 

Falunap  Keszü – 2019.08.31. 

 

Hagyományainkhoz híven Keszü 
nyárbúcsúztató rendezvénye a keszüi 
Falunap. Ebben az évben is az utolsó nyári 
hónap végén érkezett el az idő arra, hogy 
kicsit kiszakadjunk a hétköznapi 
mókuskerékből, megfeledkezzünk a 
gondokról és együtt ünnepeljünk, 
mulassunk családtagjainkkal, szomszé-
dainkkal, barátainkkal és a település 
lakóival. 
A késő nyári meleg időjárás kedvezett a 
rendezvénynek – bár ezt a fellépők biztos 
másképpen élték meg.  

Aki már a kora délelőtti órákban 
kilátogatott a faluház melletti parkolóba 
gyermekével, unokájával, az 10 órakor egy 
fergeteges habparty-n vehetett részt.  
 

 
 
A katasztrófa védelem szakemberei 
fantasztikus habot produkáltak a modern 
technikai eszközökkel.  Ugyancsak 10 
órától lehetett lovagolni a gyerekek 
legnagyobb örömére a Faluház melletti 
kertben. A sakk-szimultán is 
megkezdődött Jeszenszky József 
mesterjelölt sakkozóval: ellenfeleinek 
nehéz dolga volt, senkinek sem sikerült 
nyerni ellene.  

 
A főzőversenyre is felsorakoztak a 
csapatok és készültek a finomabbnál-
finomabb ételek.   
Akik nem főztek, azokat kiváló ételek 
várták a sörsátorban egy közös ebédre, 
melyek közül ki kell emelni a díjnyertes 
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kecskepörköltet, ami Kántor Ferencné 
(Nyica) fakanalának munkáját dicséri.   
 

2 órakor Buday-Sántha Attila 
polgármester nyitotta meg a színpadi 
programok sorát és köszöntötte az 
egybegyűlteket. Dr. Mellár Tamás 
országgyűlési képviselő is üdvözölte a 
résztvevőket.  Ekkor már elektromos 
kismotorok, légvár, ringlispíl, arcfestés, 
kreatív asztal várta a gyerekeket és 
megkezdődött a tombola árusítás.  
 

 
 
A nyugdíjasok Retro kiállításának  
megnyitója fél 4-kor volt a Faluház 
nagytermében. Sok olyan tárgyat 
állítottak ki, ami a mai fiatalok számára 
teljesen ismeretlen már. A színpad előtt 
kutyás bemutató szórakoztatta a 
közönséget Szederkényi Erika 
idomításának köszönhetően. 

Ezután a pécsi break táncosok foglalták el 
a színpadot akrobatikus mutatványaikkal. 
 

 
   
Majd 3 órakor a Brass Dance lépett 
színpadra, fúvószenével és  a zenékhez illő 
öltözettel kezdte a zenei programok sorát.  
 

 
 
Ezután műfajváltás következett: operett 
slágereket adott elő Bergovecz Dávid  és  
csinos hölgypartnere. 
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Őket követte a nyugdíjasok  Senior 
Örömtánca. Ez igazi meglepetés volt 
mindenki számára. Öröm volt nézni 
táncukat a színpadon, ahogy a korosodó 
hölgyek és urak nagyszerűen mozognak. 
Meglepetéssel is készültek: 
megtáncoltatták a nézőközönséget.  
 

 
 
A Band of Street  5 órakor kezdett zenélni  
a színpad előtt. Ahogy a nevük is elárulta, 
igazi akusztikus utca zenét játszottak.    
 

 
 
6 órakor értékelték a főző- és 
sütőversenyben készült alkotásokat és  
hirdettek eredményt.  Majd ezután került 
sor a Polgármesteri elismerések 
átadására. Az idén első alkalommal 
átadásra kerülő Polgármesteri elismerést 
Schulteisz Edéné, a Keszüi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Dr. 

Horváth István Nagyprépost Úr vehette 
át.  
 

 
 
Ha eredményhirdetés, akkor ne 
feledkezzünk meg a kalács és pogácsasütő 
versenyről sem, ahol Marton Béláné 
aratott győzelmet mindkét kategóriában. 
Ugyancsak a falunapon vehették át a 
Keszü Község Önkormányzata által 
meghirdetett tanulmányi ösztöndíj 
pályázaton nyertes tanulók az 
elismerésüket. 
 
Általános iskolai helyezettek: 

1. helyezett: 

- Csonka Melinda  

2. helyezett: 

- Kovács Hanna   

- Horváth Zita  

3. helyezett: 

- Zsebők Nikolett  

- Horváth Hanna  

4. helyezett 

- Komáromi Fanni, 

- Ábrahám-Ködmen Gina  

- Nagy Heléna Elizabet  

Középiskolai és Gimnáziumi helyezettek: 
1. helyezett: 

- Törnei Kristóf 
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2. helyezett: 

- Kolat Laura 

3. helyezett 

- Zsebők Evelin 

- Otterbein Viktor 

4. helyezett 

- Divják Martin Antal 

Mindenki meglepődve és mit sem sejtve 
hallgatta Divják Martin Antal a Pécsi 
Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános 
Iskola 10. osztályos tanulója önzetlen 
felajánlását. Martin a pályázaton nyert 
pénzösszeget felajánlotta egy rászoruló 
gyermek részére. 
 

 
 
Keszüi Aerobic tánccsoport magas  
színvonalú műsorral lépett fel ebben az 
évben is. Minden korosztály a csoportból 
nagy sikert aratott. 
 

 

A fő műsorszám Dombóvári István 
népszerű humorista volt. Színvonalas, 
helyi szereplőt is bevonó műsora 
osztatlan sikert aratott. Sokan kértek 
autogramot tőle és készítettek közös fotót 
vele.  
 

 
A tombola sorsoláson értékes ajándékok 
vártak a szerencsés nyertesekre. Az igazán 
szerencsések több nyereménnyel 
távozhattak. 
Végül a sokak által ismert és kedvelt 
Wery-take zenekar szolgáltatta a 
talpalávalót. Közben egy tűzijáték tette 
emlékezetessé az estét. 
 

 
 
Ezúton is szeretné megköszönni az Önkor-
mányzat mindazoknak, akik részt vettek a 
szervezésben, a fizikai munkájukkal 
segítettek és  azoknak, akik más módon 
támogatták a mi kis falunkat, hogy 
létrejöhessen a keszüi Falunap. 
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Faluház Keszü 

 

A Faluház helyiségeit bárki bérbe veheti. 

Az emeleti nagyterem alkalmas családi 

rendezvényekre - esküvő, születésnap, 

névnap, keresztelő, táncos össze-

jövetelek, bálok, DISCO megtartására. 

 

Hangosítás, mikrofon, kivetítő (Projektor), 

laptop igényelhető a rendezvényhez. 

Természetesen az internet is elérhető 

vezetékes és WIFI hálózaton keresztül is. 

A terem maximum 70 ember befogadá-

sára alkalmas. 

 

A földszinti kisterem is alkalmas családi 

rendezvények megtartására. A terem 

különlegessége, hogy a bejárat melletti fal 

tükörrel borított, így a sportmozgások 

kontrollálhatóak. Ezen adottságánál fogva 

sportrendezvényre, edzésre is kiválóan 

alkalmas. 

A technikai lehetőségek itt is adottak.  

A kisterem befogadóképessége maximum 

30 fő.   

 

 
 

 

 
 

A bérleti lehetőségekről érdeklődni lehet:   

Szabó Gábor, 72/461 162,  

mobil: 30/93 93 883     

7668 Keszü, Petőfi u. 35. 

email: szaki57@gmail.com 

 

A Keszüi Híreket elolvashatja a 

www.keszu.hu honlapon is! 

(Archívum/Keszüi Hírek) 

Az elektronikus változatban a képek 

eredetiben, színesben láthatóak, 

valamint a Keszüi Hírek régebbi számai is 

megtalálhatóak. 

 

mailto:szaki57@gmail.com
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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, Zrínyi 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 

Körzeti rendőr megbízott: Krausz Péter főtörzsőrmester,  

telefon:06/30 160 0477 

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  

Vidanet Kft hibabejelentés: 1203  

Kistérségi gyepmester  Hlatky Jenő   (72) 310-980 

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