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Móra Ferenc: Anyának
Álmomban az éjszaka
aranykertben jártam.
Aranykertben aranyfán
aranyrigót láttam.
Aranyrigó énekét
a szívembe zártam.
Ahány levél lengedez
szél ringatta ágon,
ahány harmatcsepp ragyog
fűszálon, virágon,
Édesanyám, fejedre
annyi áldás szálljon.

Osvát Erzsébet: Meséltél és meséltél….
Velem voltál örömömben,
velem voltál bajban,
velem voltál, ha sírtam,
velem, ha kacagtam.
Meséltél és meséltél
igazakat, szépet,
kívántam, hogy a meséd
sose érjen véget.
Mit adtam én cserébe?
Te azt sosem kérted,
de talán a két szemem
elárulta néked.

HÍREK
A KÖZSÉG INGYENES
ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

Képviselői munka
A Képviselő-testület 2022. évben első ülését
január 6. napján tartotta. Ezen az ülésen került
elfogadásra – több, mint egy éves előkészítő
munkát követően – Keszü község helyi építési
szabályzatáról szóló 1/2022. (I.7.) rendelet, mely
2022. február 7. napján lépett hatályba. A
rendelet a www.njt.hu oldalon és a település
honlapján is megtalálható.
Döntés született az Önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatának kisebb módosításairól,
illetve a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselőinek 2022. évi illetményalapjáról is,
mely több éve változatlan mértékű. A MecsekDráva Önkormányzati Társulás tagjaként az
Önkormányzat Képviselő-testülete határozott a
társulási megállapodás módosításáról, illetve
Keszüt érintően a Pécsi Tankerület iskolai
körzetalakítását is véleményezte.
2022. február 14. napján a Képviselő-testület
ismét ülésezett, döntött az Önkormányzathoz
érkezett támogatási kérelmekről az alábbiak
szerint:
Keszü Község Önkormányzata a 2022. évi
költségvetése terhére
a Keszüi Sportegyesület részére 600.000,- Ft,
a Keszüi Nyugdíjas Klub részére 300.000,- Ft,
a Keszüi Senior Örömtánccsoport részére
100.000,- Ft,
a Keszüi Polgárőr Egyesület részére 100.000,- Ft,
a Rákóczi Szövetség részére 50.000,- Ft
támogatást nyújt.
4/2022. (II.16.) rendeletével fogadta el a
Képviselő-testület Keszü Község Önkormányzata
és a Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 2022.
évi költségvetését. Döntés született továbbá a
nemzetiségi
önkormányzatokkal
kötött
felülvizsgálat együttműködési megállapodás
elfogadásáról, illetve a Képviselő-testület
határozott az új védőnő, Hoffmann Edina
útiköltségének megállapításáról is.
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2022. március 7. napján a Testület – több tag
kiesése okán - megválasztotta a 2019-ben felállt
Helyi Választási Bizottság újabb tagjait és
póttagjait, akik a 2022. április 3. napján tartott
országgyűlési képviselő választás és országos
népszavazáson a korábbi tagokkal és a delegált
tagokkal együtt látták el a választási feladatokat.

1997-től
a
civil
szférában
dolgozom,
pályázatíróként
és
megvalósítóként.
Elsődlegesen a Siklósi Járásban közösségépítő,
tanulásfejlesztő programokat valósítok meg még
egy rövid ideig. Elkötelezett vagyok a
kertészkedés iránt, otthonról hozott örökségként
is. Helyi termék rajongó vagyok és tudom, hogy
az az élelem a leghasznosabb számomra, amit
magam állítok elő vagy max. 30 km.-en belülről
veszek meg. Utazó vagyok, a hazai tájakon túl
kedvenc térségeim a Balkán és a Kaukázus.

Az előkészítésben és az utómunkálatokban a
Helyi Választási Iroda tagjai működtek közre.
Lelkiismeretes munkájukért
mindannyiukat
köszönet illeti!
Márciusi ülésén fogadta el a Képviselő-testület a
Faluház bérletéről szóló szabályzatát az alábbi fő
rendelkezések szerint:

Örömmel tölt el, hogy májustól Keszüben
segíthetem a helyi közösség épülését, melyhez
nem kőbe vésett programtervet is készítettem,
mert az a jó programterv, amit együtt készítünk
el. Az a tapasztalatom, hogy a közösségekben
most intenzíven jelenik meg az igény a közös
cselekvésre az élet különböző területein, mint pl.
egészségépítés, önfenntartás, környezettudatos
életvitel, önkéntesség, egymás megismerése,
segítése. Emberi mivoltunk csupa nemes
tulajdonsága aktiválódik, így biztosan lesznek
aktív társaim a Faluházban.

Nagyterem bérleti díja 1 órára: 5.000,-Ft
Nagyterem bérleti díja teljes napra: 25.000,-Ft
Földszinti termek bérleti díja 1 órára: 2.000,-Ft
Földszinti termek bérleti díja teljes napra:
10.000,-Ft

Választás 2022
A 2022. április 3. napján tartott országgyűlési
képviselők
általános
választásának
eredményeként Keszü településen az egyéni
választókerületi szavazást Dr. Mellár Tamás
nyerte, az országos listás szavazáson pedig a DKJOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD
közös listája kapta a legtöbb szavazatot.
Az országos népszavazáson érvényesen szavazó
keszüi polgárok jelentős többsége nemmel
válaszolt valamennyi kérdésre.
További pontos információ: www.nvi.hu

Kiss Erzsébet, Keszü új közművelődési
szakemberének bemutatkozása
Kiss
Erzsébet,
1963.03.15.-én
születtem
Ungváron. 1993-tól Pécsett élek, 2003-tól a város
Mecsekszentkúti részében. 1970-től folyton
valamilyen
iskolába
járok,
így
vagyok
magyartanár, romológus, népi gyógyász,
aranykalászos gazda, barista és pultos és nem
utolsósorban közművelődési szakember. 10 évig
hegyi túráztam- ezt most újra kell terveznem.
Meggyőződésem, hogy az építő tanulás, a
megszerzett tudás alkalmazása fiatalon tart.

Borverseny 2022
Eszegetnivalók, bornak alkalmas szőlőfajták
sokasága sorjázik a telkeken.
És ahol szőlő terem, bor is születik. Amely
megmérettetik a helyi borversenyen. Így volt ez
2
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az idén Keszüben, ahol összefogva a gyódiakkal,
rangos eseményt élhettünk meg. Március végén
bírálódtak el a nedűk, az ünnepélyes elismerések
kiosztására pedig április 7-én került sor. 29 bor
versengett, közülük 13 Gyódról, 13 Keszüből, 2
Pécsudvardról és 1 Véméndről került a zsűri
asztalára.
A Jó Bor összetett világát a föld, a napfény, a
szél, az eső adja és a jó gazda teremtő munkája,
amelynek része a személyisége is. Ettől egyedi és
megismerhető, bárhová is kerül a nagyvilágba.
Az idei megmérettetés magas minőségű borokat
hozott. Finom illatokkal, zamatos ízekkel. A
szigorú zsűri szerint apró hibákat észleltek ugyan,
pl. a szüret kevéssé optimális időpontját, de azok
sem voltak számottevőek, minden résztvevőt
tudtak elismeréssel díjazni. A díjakat BudaiSántha Attila és Schmidt Ferenc József
polgármesterek adták át.

Átadásra került 9 Arany:
Dömötör György, Hart Csaba, Marton Béla,
Kozma István, Romsics Tibor, Szolykó János, Till
György;
11 Ezüst:
Domonkos Imre, Hart Csaba, Kertész-Farkas
László, Kozma István, Nagy László, Pankász
Gábor, Schmidt Ferenc, Szolykó János, Till
György, ,) és
9 Bronz díj is:
Bozsánovics Márk, Bótor László, Dömötör
György, Drenkovics Csaba, Kertész-FarkasLászló,
Kozma István, Nyers Róbert.
A 2021. év fehér borának nyertese Dömötör
György lett, az év vörös borát Hart Csaba
készítette.

Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei
Német Nemzetiségi Önkormányzat programjaira
továbbra is szeretettel várjuk a falu lakosságát.
Ez évben még a következő rendezvények
szerepelnek tervünkben:
Május 1. Majális 15 órától a faluháznál.
Julius 23. Anna napi vigadalom.
Augusztus 26. Keszüi egyesülettel közösen:
Falukő piknik.
Szeptember 6-8 : Kirándulás : Duna kanyar,
Esztergom.
November 13. Kaffe und Kuchen :ha szeretnél
németül beszélgetni, akkor itt a helyed.
December 4. Karácsonyi kézműves foglalkozás
gyerekeknek, szülőknek.
December 11. Adventi vásár.
3
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Somberekről érkezett kedves vendégeink főzték
a tradicionális sváb vacsorát melyre a Német
Nemzetiségi Önkormányzat hívta meg a
klubtagokat. A vendéglátást ezúton is köszönjük.
Nyár elején tervezünk egy dél-baranyai
kirándulást, Beremend, Nagyharsány, Siklós,
Harkány, Villány nevezetességeit nézzük meg.

Tájékoztató Fórum
A NAK földügyi referense, Dr. Sztanics Balázs tart
tájékoztató fórumot Keszüben 2022 május 6.án
a Faluházban 18 órakor.
Az alábbi témákról fog beszélni:
- Osztatlan közös tulajdon megszüntetésének
szabályozása a 2020. évi LXXI. törvény (Foktftv.)
szerinti eljárásban
- A Földforgalmi tv. legfontosabb aktuális
változásai: Elővásárlási jog, Hatósági jóváhagyás,
Haszonbér fizetés.

Terveink között szerepel még a pécsi állatkert
meglátogatása illetve
különböző pécsi
múzeumok megtekintése.
Készülünk a falunapra, ahol immár negyedik éve
rendezzük meg kiállításunkat.
Szeptember elején három napos kirándulásra
indulunk a Dunakanyarba.

Nyugdíjas programok
Nyugdíjas klubunkban eseménydús tavaszi
időszakot zártunk. Kéthetenként megtartjuk
klubfoglalkozásainkat, ahol megbeszéljük az
aktuális témákat és köszöntjük névnaposainkat.
Február 22-én sikeres farsangi mulatságot
rendeztünk
sült
kolbászos
vacsorával.
Március 8-án vacsorával egybekötött nőnapi
bált rendeztünk.

Sajnos szomorú esemény árnyékolta be klubunk
életét. Kedves társunk Szász József elhunyt.
Több évtizedig volt a klub tagja, illetve pár évig
vezette kis csapatunkat. Korát meghazudtoló
aktivitással vett részt kirándulásainkon,
rendezvényeinken. Emlékét szívünkben őrizzük.
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Sportcsarnokban
szervezett
téli
terembajnokságot, a 35+ korosztályban!
Csapatunk újabb tagokkal bővült, de sajnos a
bajnokság végén sok sérülés történt, aminek még
most is isszuk a levét. Azóta elrajtolt a városi
kispályás bajnokság is a Várkői Ferenc
Stadionban, ahol eddig két győzelemmel
nyitottunk! A körülmények sokat változtak,
gyönyörű műfüves pályán zajlanak a mérkőzések.
Célunk, hogy a tavalyi második hely után idén is a
dobogón végezzünk!

Keszüi Sport Egyesület
Az évet a már második éve elmaradt sport-bállal
indítottuk! Nagyon jól éreztük magunkat, és úgy
gondolom, mondhatom ezt minden résztvevő
nevében! Szeretnék köszönetet mondani
mindenkinek, aki részt vett ennek a szép napnak
a lebonyolításában! Továbbá köszönettel
tartozom a bál anyagi támogatóinak is! A
rendezvényt
támogatták:
Keszü
Község
Önkormányzata, Keszüi Pékség, Szlama János,
Hls-Ventil Kft, a Keszüi Sport Egyesület tagjai, a
gyerekek szülei, és mindenki más, aki részt vett a
rendezvényünkön. Idei évben is tervezzük Keszüi
Sport Egyesület saját rendezésű Sportnapját
megtartani!
Aerobik szakág:
Az elmúlt hónapokban a COVID-19 járvány miatt
még mindig nem tudunk teljes erővel edzeni, sok
a kimaradás a betegségek miatt! Elsődleges a
gyerekek egészsége! Próbáljuk pótolni a
kimaradt edzéseinket, felmérve a gyerekek
fizikális állapotát. Új gyakorlatokat tanulunk, heti
három alkalommal edzünk. Készülünk az őszi
versenyekre
és
rendezvényekre,
ahol
remélhetőleg az elvárásoknak megfelelően
tudunk, teljesíteni. A felnőtt edzések is folynak
heti 2 alkalommal hétfő és szerdai napokon és
egyre többen csatlakoznak a csapathoz.

Asztalitenisz szakág:
Küzdelmes és sérülésekkel teli szezont zárt a
Keszü SE asztalitenisz csapata a 2021-2022 es
Harkányi Csapat Bajnokságban!
Sajnos a dobogós helyekért való küzdelemben
már nem tudott részt venni a csapat, teljes
szezonbeli szerepléssel az 5. helyen zárta a
bajnoki évet!
Lehetőségeihez képest mindenki kitett magáért
és sem sérülés,sem más jellegű problémák nem
tudták megingatni a csapat teljesítményét és
szinte az egész idény alatt a dobogós helyek
egyikén helyezkedett el meccsről-meccsre!
Idei szezonban a Beremend csapata jobbnak
bizonyult a négy közéjutásért vívott párharcban!
Levonva a következtetéseket és tanulva a
kudarcokból, hibákból, sikerekből, köszönjük
mind
azon
embereknek
a
munkáját,
erőfeszítéseit, akik a hátérben mindent
elkövettek, hogy elősegítsék a csapat jó
szereplését!

Foci szakág:
A focistáink számára az idei év jól indult. Sikerült
megnyernünk a PSN ZRT. által a Lauber Dezső
5
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Munkájukat, hozzáállásukat és bizalmukat
elismerve kíván a Keszü SE csapata jó nyarat és
pihenést mindenkinek, valamint szép poénokat
és sérülésmentes ping-pong élményt az asztal
mellet a sportág kedvelőinek illetve a
bajnokságban nem szereplő többi egyesületi
tagnak!
Hajrá Keszü!

Nyugdíjas örömtánc
Újra beindult Keszüben is ez a sikeres, több
éve tartó péntek délelőtti program. Béres
Mária most már az új oktató, Május 6.-tól
ismét fogadja a keszüi táncosokat és
megmozgatja őket.

Húsvéti játszóház
Húsvét előtt egy héttel, vasárnap délután került
sor a Húsvéti játszóházra. A népszerű nyúl
simogatás mellett a gyerekek kézműveskedtek,
ajándékokat készítettek, tojást festettek.

Szeretettel várjuk az új érkezőket, nemcsak a
szépkorúakat, csak egy kis bátorság kell az
első órához és egy kényelmes sport vagy tánc
cipő. A társaság jó, kellemes hangulataban
vidáman telik el az idő. Természetesen a
program ingyenes.

A
felnőttek
sem
unatkoztak,
mert
megcsodálhatták kézműves árusok húsvéti
portékáit. Az édességek sem maradhattak el,
csokinyúlból sem volt hiány. A program a Keszüi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
támogatásával valósult meg.
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Hivatali elérhetőségek

Faültetés

Keszü Község Önkormányzata
7668 Keszü, Petőfi u. 24.
Polgármester: Buday-Sántha Attila
Tel.: 20/971-72-76
e-mail: polgar@keszu.hu
Fogadóórák: Hétfő - Péntek 7-9 óra között.
Csütörtök – előzetes egyeztetés alapján délután is.

Április
21-22-én
elültetésre
került
az
Agrárminisztérium által indított Településfásítási
Program keretében nyert 30 db fa községünkben.
A kislevelű hárs, nagylevelű hárs, hegyi juhar,
korai juhar, keskenylevelű kőris és nyírfa
facsemeték a falu különböző pontjain fognak
néhány év múlva kellemes árnyékot adni.
Az érdeklődés nem volt nagy a program iránt, a
munka dandárját a közmunkások végezték.
Minden lakosnak, aki részt vett az ültetésben
köszönjük a részvételt és a segítséget a falu
zöldebbé tételében.
Faültetésünk
éppen a Föld napjához
kapcsolódott. A Föld napja újkeletű esemény,
1969-ben vetették fel először a szükségességét.
Azt is mondhatnánk, hogy ez egy mesterségesen
kitalált történet, ránk nem vonatkozik. Pedig
ideszülettünk rá, rajta élünk. Rajta lépkedünk.
Ahányan vagyunk, annyiféleképpen viszonyulunk
hozzá. Az utóbbi években sokan érzik és élik meg
azt is, hogy felelősséggel tartozunk érte, tennünk
kell érte. Hogy az utódok utódainak is legyen
helye az életéhez.
Társadalmi hatásunkban mi kicsik vagyunk a világ
nagy döntéshozóihoz képest, de a magunk
szintjén tehetünk a bolygónkért, a következő
nemzedékekért. Ha fát ültetünk, akkor az egyik
legeredményesebb úton járunk.

Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal:
7668 Keszü, Petőfi u. 24. Tel.:561-020
Jegyző: Dr. Kislaki-Frank Brigitta
Tel.:72/561-020, 7. mellék
e-mail: jegyzo@keszu.hu
Ügyfélfogadás:
Keszüben: hétfő-szerda 8.00 -15.00 óráig
Gyódon: csütörtökön 8.00 -11.00 óráig Fő u. 62. szám alatt
Kökényben: csütörtökön 13.00 - 16.00 óráig
Petőfi u. 2. szám alatt fogadják az ügyfeleket a
Hivatal munkatársai.
Igazgatási ügyintéző:
Petrinovics-Mohar Petra
Tel.: 72/561-020, 1. mellék
e-mail: hivatal@keszu.hu
Szántó Zsófia
Tel.:72/561-020, 6. mellék
e-mail: igazgatas@keszu.hu
Györkő Friderika
Tel.:72/561-020
e-mail: szocugy@keszu.hu

Addig is évről évre vigyázva figyelhetjük
fejlődésüket, egy idő után már megállhatunk az
árnyékában beszélgetni a forró nyári napokon,
mert azoknak az örömére lett ültetve, akik itt
élnek vagy csak ideérve meg-megállnak.

Anyakönyvvezető:
Szántó Zsófia
Tel.:72/561-020, 6. mellék
e-mail: igazgatas@keszu.hu
Petrinovics-Mohar Petra
Tel.: 72/561-020, 1. mellék
e-mail: hivatal@keszu.hu
Adóügyi ügyintéző:
Neményiné Dékmár Beáta
Tel.:72/561-020, 2. mellék
adougy@keszu.hu
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Gazdasági vezető:
Magyar Ildikó
Tel.:30/010-47-66
e-mail: gazdugy@keszu.hu

Nagy Katalin (családsegítő) mobil.: 30/476-13-85
e-mail: kisterseg@ecsgyk.hu
Pécsi Rendőrkapitányság Kertvárosi Rendőrőrs
www.police.pecs.hu
7632 Pécs, Málomi út 1.
Telefon: 72/ 504-464
e-mail: pecsrk@baranya.police.hu

Pályázati ügyintéző:
Nagy Lilian
Tel.:72/561-020, 3. mellék
e-mail: palyazatok@keszu.hu

Körzeti megbízott: Tamás Barnabás rendőr törzsőrmester
Fogadóóra: Minden páros hét hétfőn 15-16 óra között a
Kertvárosi Rendőrőrs fogadóirodájában

Pénzügyi-számviteli ügyintéző:
Törekiné Berda Zsuzsanna
Tel.:72/561-020, 4. mellék
e-mail: konyveles@keszu.hu

Gyermekorvosi ellátás: Dr. Kiss Erika
7632 Pécs, Krisztina tér 18.

Pénzügyi ügyintéző:
Pető Anna
Tel.:72/561-020, 5. mellék
e-mail: penzugy@keszu.hu

Tel.: 72/549-992
Rendelési idő: H-Sz-P: 12-16,
K: 7.30-9.30,
Cs: 7.30-11.30

Faluház Keszü:
Szabó Gábor
Tel:72/461-162
Mobil: 30/93 93 883
e-mail: szaki57@gmail.com

Tanácsadás: K: 10-12 óráig
Gyermekorvosi ügyelet: Gyermekklinika
7621 Pécs, József Attila u. 7.
Tel: 535-999
Háziorvosi rendelés: Dr. Gerner Eleonóra

Egyéb közérdekű elérhetőségek

7632 Pécs, Krisztina tér 18.

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala
7621 Pécs, Kossuth tér 1-3.
Telefon: 72/795-363

Tel: 72/413-773
Rendelési idő: H-Sz 12-16 óráig,
K-Cs-P 8-12 óráig

Pécsi Járási Hivatal IV. sz. Területi Szociális Központja
7632 Pécs, Sarolta utca 2.
Telefon: 72/549-626

Minden páratlan héten csütörtök: 8-10 óráig Keszüben
Körzeti fogászat: Dr. Ceglédi Ágnes
7621 Pécs, Király utca 66.

Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Főosztály
7623 Pécs, Rákóczi út 30.
Tel: 72/795-353

Tel: 72/ 787-534
Gyepmester: 20/287-50-77
ÁLHUBÁL – állati tetemek elszállítása: 80/204-963

Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ és Családi
Bölcsőde Hálózat
Joklné Dudás Tímea (házigondozás, étkeztetés)
7621 Pécs, Rákóczi u. 1.T
Telefon: 72/516-312

Misina Állatvédő Egyesület 72/337-035
E.ON Közvilágítás ingyenes hibabejelentő: 80/20-50-20
E.ON Gáz hibabejelentő: 80/42-42-42
Tettye Forrásház Zrt. műszaki hibabejelentés: 72/421-799
72/421-700

Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ Kistérségi Egység
7621 Pécs, Megye u. 22.
Telefon: 72/532-657,

Szennyvíz átemelők javítása: Tettye Forrásház Zrt
80/811-111
Vidanet Kft. hibabejelentés: 1203
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