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MŰvelŐdési Ház, IKSZT programjai 

2019. február 18. 17 óra  IKSZT 
Öskü Községi Kertbarátok szervezésében 
előadás a permetszerekről 
2019. február 23. 15 óra Művelődési Ház 
Farsangi Hagyományőrző délután, 
fánksütő verseny, téltemetés 
2019. március 02. 19 óra Művelődési Ház 
Nőnapi buli csak nőknek Sztárvendég Mészáros Árpád Zsolt 
2019. március 02. 15. óra IKSZT 
„ Sminkre fel” Egy hangulatos és egyben profi sminkdélután 
Vendég: Kikl Dorisz kozmetikus, sminkmester 
2019. március 15. 11 óra Művelődési Ház 
Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc 
tiszteletére rendezett ünnepély 
2019. március 18. 17 óra IKSZT 
Főzzünk együtt egy séffel 
Wokos ételek készítése Kocsis Bálint mesterszakáccsal 
2019. március 23. 10 óra 
Kirándulás Budapestre a VR Galaxy-ba 
az ország legnagyobb virtuális  
élménycenterébe. 
 
Állandó programjaink  
Egészségmegőrző torna László Ágival 
„ Hozd magad formába Krisztával”  
ZUMBA Karbi Vandával 
Az alábbi szolgáltatások az IKSZT nyitvatatási idejében: 
Kondicionáló gépekkel felszerelt szabadidős terem 
várja a mozogni vágyókat 
Népdalkör, Könyvtár, Számítógép használat 
Fénymásolás, Nyomtatás 
Programjainkról részletesen tájékozódhatnak: 
Öskü Község honlapján (www.osku.hu) , plakátokon, 
az IKSZT facebook oldalán, személyesen az IKSZT-ben 
vagy az alábbi telefonszámon: 70/3396586 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk programjainkra. 
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Önkormányzati Hírek 
A 2011. évi CLXXXIX. törvény  Magyarország helyi önkormányzatairól az önkormányzati képviselők jogairól és kö-
telezettségeiről is rendelkezik. 
A törvény 32. § (2) bekezdés k) pontja szerint az önkormányzati képviselő köteles kapcsolatot tartani a választópol-
gárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységé-
ről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100189.TV 
A törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében az alábbiakban Ángyán Tamás pol-
gármester, Harnos László alpolgármester, Biró Erika és Bíró Kálmán képviselők számolnak be választott képviselői 
munkájukról. 
 

ÁNGYÁN TAMÁS, polgármester 
Tisztelt Választópolgárok, kedves Ösküiek! 
2014-ben az Önök jóvoltából polgármesternek választottak. A testületi tagok támogatásával megkezdtük azokat a 
feladatokat, amelyek meggyőződésem szerint a település és az itt élők jövőjét hosszútávon meghatározza, boldogu-
lásukat segíti a mindennapokban. 
Választott képviselőként, Öskü polgármestereként a nap 24 órájában ezek a célok lebegnek a szemem előtt, döntése-
im hátterében a település fejlődésének lehetősége áll. 
Az elmúlt több, mint négy év munkáját megpróbálom röviden, pontokba szedve, a teljesség igénye nélkül felsorolni. 
 

I. Pályázatok előkészítése, sikeres menedzselése, tárgyalások lefolytatása közel 850 millió Ft értékben 
1. Önkormányzati Hivatal energetikai felújítása és 

a Tasner Antal Általános Iskola energetikai felújítá-
sa 166 millió Ft 

2. Idősek Nappali Otthonának kialakítása70,5 millió Ft 
3. Ipari Park kialakítása 353 millió Ft 
4. Humán alapszolgáltatások fejlesztése 54 millió Ft 
5. Kulturális intézmények a köznevelés eredményes-

ségéért  25 millió Ft 
6. Vis Maior pályázat (Hegyalja utca, István utca) 4,5 

millió Ft 

7. BM Sportpálya fejlesztés 23,5 millió Ft 
8. Főzőkonyha fejlesztés 17,5 millió Ft 
9. Óvoda fűtéskorszerűsítés 31 millió Ft 
10. Wifi pontok kialakítása 15.000 Euro 
11. MLSZ műfüves pálya kialakítása 30 millió Ft 
12. MLSZ defibrillátor beszerzése 800.000 Ft 
13. Kerékpárút kialakítása (Hajmáskér – Öskü) 59,5 

millió Ft 
14. Bethlen Alap – testvértelepülési kapcsolatok (Öskü-

Martos) 2,5 millió Ft 
II. Pályázatok végrehajtása eddig 256 millió Ft értékben: 
1. Önkormányzati Hivatal energetikai felújítása és 

a Tasner Antal Általános Iskola energetikai felújítása 
166 millió Ft 

2. Főzőkonyha fejlesztés (2014) 14 millió Ft 
3. Vis Maior pályázat (Hegyalja utca, István utca) 4,5 

millió Ft 

4. BM Sportpálya fejlesztés, 23,5 millió Ft 
5. Főzőkonyha felújítás 17,5 millió Ft 
6. MLSZ műfüves pálya kialakítása 30 millió Ft 
7. MLSZ defibrillátor beszerzése 800.000 Ft 

III.  Benyújtott és benyújtandó pályázataink előkészíté-
se szakértők bevonásával 

1. Vis Maior pályázat (11 ösküi utca felújítása) 11 mil-
lió Ft 

2. Magyar Falu Program pályázati előkészítése 
3. Leader Egyesület pályázata 8,77 millió Ft 

 
 

IV. Gazdaságfejlesztés 

1. Öskü I., Öskü II. napelempark kialakításának előké-
szítése 

2. Bántapuszta napelempark előzetes egyeztetések 
3. Tárgyalások a közművesítendő ipari zóna területére 

betelepülni kívánó cégekkel 

V. Közterületek felújításának koordinálása testületi döntések alapján saját és pályázati forrásokból 

1. Orvosi rendelő parkoló térkövezése 
2. Fő utca – Kenderföld közötti „kis” utca 
3. Vásártér utca burkolat-felújítás és vízelvezetés 
4. Szabadság téri „körforgalom” térkövezése 
5. Erkel F. utca, Bartók B. utca, Hegyalja utca burko-

lat-felújítás 
6. István utca süllyedés helyreállítás 
7. Temető kerítés felújítása 

8. Temető ravatalozó előtető kialakítása 
9. Kresz táblák pótlása 
10. Napelemes lámpa 8-as melletti buszmegállónál és 

az Arany J. – Jókai utca közötti közben 
11. Napelemes lámpa Sózóládák kihelyezése 
12. Ösbő Park villamos ellátása 
13. Buszmegálló felújítás a Szabadság téren

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100189.TV
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VI. További elvégzett feladatok irányítása, felügyelete 
1. Szakértők bevonása az eredményesség érdekében 
2. Kapcsolatok kialakítása és megerősítése 
3. Civil szervezetek támogatásának növelése 
4. Végrehajtható Gazdasági Program kialakítása 
5. Bölcsődei csoport kialakítása 
6. Öskü Község Fejlődéséért Alapítvány létrehozásá-

nak előkészítése 
7. Szabadság tér 6. sz.alatti ingatlan-együttes megvá-

sárlásának előkészítése 
8. Szentháromság Park rekonstrukciója 
9. Ebédszállítás eszközfeltételeinek javítása 

10. Kisbusz vásárlása 
11. Karácsonyi csomag időseknek 
12. Karácsonyi csomag gyerekeknek 
13. Letelepedni kívánók támogatása 
14. Kamera elhelyezése a temetőben, a sportpályán, a 

Szabadság téren 
15. Vízvételi helyek és vizesblokk kialakítása a temető-

ben 
16. Egészségklub és konditerem kialakítása 
17. Tárgyalások vasúti elkerülővel kapcsolatban 
18. Honlapfejlesztés 

VII. Személyes felajánlások, önkéntes munkavégzés 

1. Önkéntes Pataktisztítási akció meghirdetése, megszervezése, sikeres lebonyolítása 
2. Sportpálya karbantartásában való folyamatos önkéntes segítségnyújtás (fűnyírás, kaszálás, sportesemények le-

bonyolításában való rendezői feladatok ellátása) 
3. Eszközfelajánlást tettem az egészségklubnak (elektromos tűzhely, főzőlap, kondigép) 

Ángyán Tamás, polgármester 

HARNOS LÁSZLÓ, alpolgármester 
Tisztelt választópolgárok, kedves ösküi lakosok! 
Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket az elmúlt időszakban végzett munkámról. 
Önök által is köztudottan, a polgármester javaslatára és képviselő-társaim akaratából 2014 októberétől töltöm be 
Öskü község alpolgármestere címét.  
A tudásomhoz, tapasztalataim és lehetőségeimhez mérten igyekeztem a lakosság érdekeit képviselni, gondjaikra, 
életkörülményeikre, életminőségükre megoldást találni. Ezek szorosan kapcsolódtak a polgármester és a hivatal 
munkájához, mert polgármester úr rendszeresen felkért és megbízott különböző feladatok ellátására.  
Rendszeresen figyelemmel kísértem a különféle témákban kiírt pályázatokat, melyek segítségével településünk 
működését jobbá, gazdaságosabbá, környezetünket szebbé, lakhatóbbá lehetett és lehet tenni. Ezekről a polgár-
mester úr rendszeresen tájékoztatta a község lakosságát. Képviselői munkámat a jogszabályok alapján végeztem, 
melynek legjobb tudásom szerint próbáltam eleget tenni. Rendszeresen részt vettem a Pénzügyi és Településfej-
lesztési Bizottság valamint a Humán Feladatok Bizottsága ülésein, a Képviselő- testületi üléseken. Szavazataimmal a 
közösség érdekeit szem előtt tartva járultam hozzá a döntésekhez. Javaslataimmal segítettem a bizottságok felelős-
ségteljes és olykor nehéz döntéshozatalát. 
Polgármester úr megbízása alapján vettem részt a községünkben érdekelt szolgáltató cégek , önkormányzatok, 
önkormányzati társulás rendezvényein, megbeszélésein.  
Az önkormányzati intézmények munkáit igyekeztem nyomon követni. Szoros és rendszeres kapcsolatot tartottam 
az intézményekkel, ahol különböző feladatokat vállaltam és szükség szerint segítem az összehangolt munkát.Pl in-
tézményi megbeszélések. A településen szervetett rendezvényeket támogatom. Amennyiben időm engedte, pró-
báltam rajtuk részt venni. Tevékenyen részt vettem a kiemelt állami és községi ünnepségeken, a civilek által szerve-
zett programokon, rendezvényeken, valamint az önkormányzat, iskola, óvoda, vagy a kultúrház által szervezett 
rendezvényeken. Igyekeztem a civil szervezetetekkel, klubokkal szoros kapcsolatot kialakítani, rendezvényeikbe 
aktívan bekapcsolódni és másokat is az aktív részvételre bírni azok tevékenységében. 
A községünk lakóival való kapcsolattartásomban a hivatalos formán túl (közmeghallgatás, fogadóórák) a nem for-
mális módokat is használtam. A lakossággal igyekeztem a kapcsolatot tartani, észrevételeiket, problémáikat pedig a 
Bizottságok és a képviselő-testület felé továbbítottam. 
Véleményem szerint a lehetőségekhez képest nyugodt, tervszerű, a jogszabályoknak megfelelő módon végezte 
munkáját a Képviselő-testület. A lakossági igények és elvárások teljesítésének korlátot szabtak a pénzügyi lehetősé-
gek.. A pénzügyi stabilitás egész eddigi időszakban folyamatos volt, és amit a képviselő-testület elhatározott, azt 
meg tudta valósítani.A munkám segítése és hatékonyabbá tétele érdekében is kérem a Tisztelt Lakosságot, kérdé-
seikkel, kéréseikkel, problémáikkal ezután is bizalommal keressenek fel. Én pedig a lehetőséget megkeresve és ki-
használva igyekszem azok megvalósulását elősegíteni. 
Végül összegzésképpen –úgy gondolom- eredményes időszakot tudhatunk magunk mögött, mely a lakossági javas-
latok,  és a képviselő társaim odaadó és hatékony tevékenysége , valamint a hivatal szakszerű munkája nélkül nem 
valósulhatott volna meg. Az elért sikerek közös munkánk eredménye. S mindazok munkáját, akik ebben segítettek, 
ezúton is megköszönöm.                                                                                                         Harnos László alpolgármester 
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BIRÓ ERIKA, képviselő 
Tisztelt Választópolgárok! 

Szeretném Önöket röviden és lényegre törően tájékoztatni az elmúlt 4 évben végzett munkámról a képvise-
lő testületben. Azokon a területeken igyekeztem és tudtam leginkább az itt folyó munkát támogatni, amellyel hiva-
tásomból, érdeklődési körömből, értékrendemből adódóan azonosulni tudtam. 

- A Humán Feladatok Bizottságában olyan döntések előkészítésében vettem részt, melyek a lakosság műve-
lődésével, szociális jólétével kapcsolatosak. 

- Támogattam az Öskün működő intézmények korszerűsítésével kapcsolatos beruházásokat pályázatokat, va-
lamint azokat a kezdeményezéseket, amelyek a falu lakosságának jövőbeni boldogulását segíthetik: ipari 
park, megújuló energiák, bölcsöde. 

- A település színvonalas kulturális életéhez nem csak véleményemmel és tanácsommal, hanem tevékenyen 
is hozzájárultam. 

- A hagyományok megőrzése mindig fontos egy közösség számára, ezért segítettem a nemzeti ünnepek, 
megemlékezések, rendezvények előkészítését, lebonyolítását.  

- A kiemelkedő munka elismerése érdekében szorgalmaztam az előző képviselőtestület által javasolt díjak 
minden évben történő odaítélését, valamint rendelet kibővítésére tettem javaslatot.  

- Környezetünk védelme ma különösen aktuális, cselekvő magatartást igényel. Ennek érdekében képviseltem 
településünket a Polgármester Úr megbízásából a Klímavédelmi Konferencián, mely után rendszeresen tá-
jékoztattam a képviselőtestületet az ezzel kapcsolatos feladatainkról, pályázati lehetőségekről, klíma stra-
tégia kidolgozásának fontosságáról.  

- A jövőnk szempontjából kiemelten fontos megoldandó problémának tartom a lakossági hulladék kezelését, 
annak csökkentését, újrahasznosítását, ezért vállaltam a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítését, valamint 
a „TeSzedd” akció településszintű szervezését. 

- A sporttal kapcsolatos beruházások tervezésénél javasoltam, hogy a foci mellett többféle sport gyakorlásá-
ra biztosítsunk lehetőséget. 

- Munkámmal támogattam az intézmények közötti hatékony együttműködést. 
- Minden tavasszal megszerveztem a Föld Órája világméretű programhoz való csatlakozásunkat. 
- A jövőbeni fejlesztésekhez ötleteimmel igyekeztem hozzájárulni: kidolgoztam egy a továbbiakra nézve 

többféle lehetőséget magába foglaló „Patak-program” -ot, valamint a turisztikai ágazat fejlesztését célzó 
programjavaslatot. 

- Az Ösküi Hírek-ben és az internetes közösségi oldalon rendszeresen beszámoltam az eredményekről. 
- A hozzám jelzett problémákra vagy magam kerestem megoldást, vagy továbbítottam az abban illetékesnek. 

Köszönöm megtisztelő bizalmukat! Biró Erika 
 

BÍRÓ KÁLMÁN, képviselő 
A 2014-es Önkormányzati választáson képviselői mandátumot szereztem a választópolgárok jóvoltából. Az Önkor-
mányzati Testület alakuló ülésen a Humán Feladatok Bizottságának elnökévé választott, amely többek között a 
szociális ügyekkel, kultúrával és az egészséggel kapcsolatos feladatok koordinálását jelenti. Elnöki feladataim közé 
tartozik az éves rendezvény naptár előkészítése, egyeztetése a programszervezőkkel, melynek beterjesztését min-
den év utolsó ülésén megteszek. Az Egészség Programterv éves felülvizsgálata is minden évben lezajlott (2018-tól 
külső szakértő bevonásával az új egészségterv egységesítésre került). 2016-ban az állam megnövelte a szociális 
támogatások keretét, amely rendeletünk nagyarányú módosítását igényelte, ennek kidolgozását a hivatal munka-
társaival és a bizottsági tagokkal közösen megtettük, számos új támogatási formát beépíthettünk, amit a testület 
egyhangúan elfogadott. Képviselőként másokkal együtt én is többször szorgalmaztam utak, járdák felújítását, de 
európai uniós támogatások hiányában, a saját költségvetési források szűkössége miatt, sajnos eddig csak szerény 
eredményeket ért el ezen a téren a testület. Tavasztól őszig gyalogszerrel, vagy biciklivel gyakran járom a falu utcá-
it, saját észrevételeimet, illetve a lakosok jelzéseit (melyet személyesen vagy a facebook - on tesznek nekem), to-
vábbítom a hivatal, vagy a testület felé. Legutóbb 2018. év végén kezdeményeztem az utcanév táblák felújítását, a 
községgazda közreműködésével be tudtam nyújtani a testületnek egy kidolgozott költségszámítást is. Döntés az 
évben nem született a javaslatomról, de bízom benne, hogy az idei évben valamilyen formában megvalósul a felújí-
tás. Bíró Kálmán 
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Eredményes a szelektív gyűjtés  

Jelentős fejlődés tapasztalható az utóbbi 4 évben a szelektív hulladékgyűjtés területén Öskün. A lakosság odafigye-
lésének, lelkiismeretes hozzáállásának, szorgalmának köszönhetően 4 év alatt tizennnégyszeresére sikerült növel-
nünk az újrahasznosítható hulladék mennyiségét, ugyanakkor sok év óta először csökkent a vegyes hulladék meny-
nyisége. 

  

Egyre többen érzik sajátjuknak a települést és annak környezetét. Egyre többen tudják, hogy csak rajtunk múlik, 
milyen lesz a jövőben saját portánk, utcánk, községünk és annak közvetlen környéke. Köszönet érte! 
A szelektív gyűjtés nem kerül egy fillérünkbe sem, de a saját és gyermekeink jövője szempontjából nem mindegy, 
mennyi szemét megy veszendőbe, és mennyiből lehet újra hasznos alapanyag.Az adatokból látszik, hogy van még 
hova fejlődnünk. Mit tehetünk még?  
Használjuk ki az ingyenes lomtalanítást évente 1 alkalommal előre egyeztetett időpontban! 
Ne égessük a kerti hulladékot, hanem gyűjtsük össze egy-egy műanyagzsákban! A „zöldhulladék” matricákat fel-
használva ingyenesen elszállítják a megadott napokon évente 8 zsákkal. Használjuk ki az általános iskola által min-
den ősszel megszervezett papírhulladékgyűjtési akciót! Gyűjtsük külön a tiszta műanyagflakonokat, fémdobozokat, 
kartonpapírt, és tegyük ki a megjelölt napokon műanyagzsákban a házunk elé! (minden hónap 2. keddjén) 
Komposztáljuk a növényi maradékokat!Vigyük vissza a boltba a visszaváltható üvegeket, italos dobozokat! 

Keressük a további lehetőségeket közösen!  Biró Erika 
 

Lakossági tájékoztató 
Tisztelt Ösküi Felhasználó! 
Magyarország Kormányának a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől 
eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI.27.) Korm. határozatában 
foglaltak alapján az Ön háztartása a 2018. október 15-ig leadott igénybejelentésében megjelölt fűtőanyag formá-
jában – fa brikett/pellet, pb-gáz, tűzifa, szén – természetbeni támogatásban részesül.  
Az átvett utalványokkal az igénybejelentésben megjelölt fűtőanyag legkésőbb 2019. december 15-éig az alábbi 
szervezettől vehető igénye: 
0,6 szórt m3 tűzifa   Várpalotai Közszolgáltató Kft. 8100 Várpalota, Fehérvári út 7. 
    Telefonszám: 20/334-8922 ,  (Közüzemi Kft.) 

Nyitva tartási idő: hétfőtől péntekig 8 órától 14 óráig 
 

2 db 11,5 kg alu PB gáztöltet, a harmadik palacknál a különbözetet a vásárlónak kell fizetni 
    Hornyák Pálné 8191 Öskü, Fő u. 7/2. 
    Nyitva tartási idő: hétfőtől péntekig 6 órától 18 óráig 
       szombaton  6 órától 12 óráig  
       vasárnap 7 órától 10 óráig 
 
14 csomag 10 kg-os keményfa brikett vagy  
220 kg ledvicei barna diószén, KONZUMGRES Kft (Inotai tüzép)  

8100 Várpalota, Fehérvári út 43-45. 
Telefonszám: 30/500-9458 
Nyitva tartási idő: hétfőtől péntekig fél 8 órától 16 óráig 

    szombaton fél 8 órától 12 óráig 

év 

vegyes hulla-

dék 

(kg) 

szelektív hulladék 

(kg) 

zöld hulladék 

(kg) 

üveg 

 

(kg) 

lomtalanítás 

 

(kg) 

összes 

 

(kg) 

2014 

446 043 1 556 0 0 nincs adat 447 599 

 újrahasznosításra továbbadott hulladék 

1 556 kg 

0,34 % 

  

2015 477 383 3 661 0 0 nincs adat 481 044 

2016 481 905 4 596 0 0 8.088 494 589 

2017 513 344 6 153 3 652 nincs adat 4 610 523 149 

2018 

485 800 8 667 9 891 3 478 7 823 515 659 

 újrahasznosításra továbbadott hulladék 

22 036 kg 

4,5 % 
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Ökfa-sarok 

 

 

Martosi önkormányzati választások 

Az Öskü Települési Értéktár elemei közé fel kívánjuk venni Öskü és Martos fél évszázados kapcsola-

tát, de a kapcsolat jövője ugyanilyen fontos.  

November 10-én önkormányzati választások voltak Szlovákia területén. Martoson ismét polgármes-

terré választották Keszeg Istvánt; tovább folytathatják képviselői munkájukat: Erdélyi Zoltán, Keszeg Gábor, Kocsis 

Dezső, Szénási Szilárd, Zvoncsár Norbert; új képviselők: Koncz Izabella és Lipták Mónika (Ing. Molnár Ádám és 

Endrédi Katalin helyett).Valamennyien a Magyar Közösség Pártja (MKP) jelöltjeként vettek részt a választáson. Gratu-

lálunk, sikeres munkát, és további jó együttműködést kívánunk! 

ÖSKÜ: Összefogás Sikeres Közösségek Üzenetével projekt 
Az EFOP-1.3.7-17-2017 pályázat segítségével nemsokára elkezdődnek az alábbi ingyenes programok: 
- Dr. Lassu Veronika ügyvéd jogi előadása február 18. hétfőn 16 órakor lesz az IKSZT-ben: „Mikor válik egy probléma 
jogi kérdéssé?”; az előadás után Magyar Józsefné kézműves foglakozásokat tart, amelyek közben az ügyvédnő sze-
mélyes jogi tanácsadás, -mediáció lehetőséget biztosít; 
- Bálint Bánk pszichológus-családterapeuta előadásai; az előadások után személyes segítségnyújtás, -mediáció lehe-
tőségek. 
Kérjük, figyeljék az értesítéseket, plakátokat! 
A decemberi ÖKFA-REJTVÉNY megfejtése: 
Mi a GÁTYIK? c) Dűlő-név. A tövében, a mai Völgy utcában lévő forrás táplálja a Schneider-vízfolyást. Egykor itt egy 
kis gátat létesítettek, így biztosították a vizet a hamulúgot-hamuzsírt főző Hamuház számára. Innen ered a név, a gát 
szlovákos kiejtési változata. 
A Juci Cuki üzlet által felajánlott tortát Gáspár Miklósné nyerte. Gratulálunk! 

Az e havi ÖKFA-REJTVÉNY: 
Mátrai Balázsné Istenes Edit nyugalmazott tanárnő helytörténeti gyűjteményének /az interneten a keresőbe 
027osku-sorhu (1) beírásával jön elő a tanulmány; lementendő/ 45., 274., 308. pontjai, és a végén lévő térképek 
szerint, hol voltak az alábbi ösküi helyszínek? 
1. Kis-kápolna: Volt építmény. Kápolna a Kálvária végén. A Bodajkról hazatérő búcsúsok utolsó állomása volt. 

Keresztjáró napokon ide vonultak ki.  

1.a) A Bántai út – Kert utca sarkán. 

1.b) A Fő utca – Jókai M. utca sarkán. 

1.c) A Mecset utca – Tasner A. utca sarkán. 

2. Barátlakások: Remeték barlanglakásai voltak. 

2.a) A tési határ közelében. 

2.b) A sólyi határ közelében. 

2.c) A péti határ közelében. 

3. Fehér-főd, Fehér-gödrök: Hidegkonyhák nyitott kéményének meszelésére használták az innen vitt fehér színű 

földet.  

3.a) A berhidai határ közelében. 

3.b) A várpalotai határ közelében. 

3.c) A hajmáskéri határ közelében. 

A helyes sorszámokat papírra írva (névvel, lakcímmel), február 26-ig dobja be a Juci Cuki (Fő utca 2.) üzletben 

elhelyezett dobozba! A farsangi nyeremény: 1 db torta. 

 
SZJA 1 % felajánlható az ÖKFA részére! 
Előre is köszönjük a Tisztelt Adózók ez irányú megtisztelő döntését! Adószámunk: 18749786-1-19.  
A befolyó összeget a Helytörténeti Gyűjtemény méltó helyszínének kialakítására tervezzük fordítani – megköszönve 
és megtisztelve a helyi lakosok kedvességét, amellyel a falu részére felajánlották régi bútoraikat, használati tárgyai-
kat, eszközeiket! 
Hogy érdemes támogatni tevékenységünket, ahhoz lássuk a tavalyi főbb eredményeket:  
 

 



 

 

ÖKFA 2018. évi munkaprogramja főbb közcélú elemeinek végrehajtása 

Tevékenység / kiadásnem megnevezése Kiadás / Feladat / Megjegyzés Kiadás, Ft 

"ÖSKÜ: Összefogás Sikeres Közösségek Üzenetével" című EFOP 

pályázattal kapcsolatos szervezési feladatok 

Az EFOP-1.3.7-17-2017-00062 pályázati programok 

költségei elkülönítetten! 

  

Napsugaracskák Óvodás Néptánc Csoport fenntartása Nyártól az önkormányzat tartja fenn! 157 500 

Gólyanévadó-pályázat, óvodásoknak: Gólyica és Gójocó! Csoportkirándulás támogatása jutalom 24 450 

Tasner Antal Általános Iskola okt-nev. tev. támogatása Címzett adomány, ill. kiállítás belépőjegyek 16 450 

Napsugár Óvoda nevelési tevékenységének támogatása OviFogi torna terembérlet, novembertől 13 200 

Magic Dance Tánccsoport támogatása Önkormányzati támogatás "továbbadása" 120 000 

Nőnap csak Nőknek! rendezvény támogatása Vállalkozás címzett támogatásából 50 000 

A Föld órája rendezvény támogatása 5 db indukciós lámpa kisorsolása 4 975 

CSALÁDI NAP - GYERMEKNAP EFOP pályázatból! Résztvevők: 106 fő   

Római Katolikus Plébánia Közösségi Háza akadály-mentesítési mun-

kálatainak avatása, kapcsolódó feladatok 

EFOP pályázatból! Résztvevők: 43 fő   

Napközis tábor támogatása 2 csoport, Ajkai Kalandpark belépődíjak 57 000 

OFF-ROAD Verseny támogatása Mobil WC költségei 38 100 

EGÉSZSÉG FESZTIVÁL (természetközeli életmód, -gyógymódok, 

íjászverseny, a zene gyógyító ereje, stb.) 

EFOP pályázatból! Résztvevők: 105 fő.   

Szüreten részvétel óvodásoknak Vendéglátási költségek 10 000 

TAÁI Mesemondó Verseny, ill. Műv. Ház Karácsony Jutalom-csokik, narancs, szaloncukor 6 930 

Öskü 300 éves tabló készíttetésének előkészítése Digitális felvétel, M. Nemzeti Levéltár 2 345 

Az Ösbő vezér szobor faanyaga károsodott,  új szobor készíttetésé-

hez farönk vásárlása.  A jelenlegi szobor fedél alá helyezendő! 

Nesó Sándor faszobrász ingyenesen új szobrot készít! 12 500 

Irodai, kézműves, stb. szakmai anyagok vásárlása EFOP pályázati programok lebonyolításához!  3 143 175 

Az óvoda, az iskola és a civil szervezetek, -szerveződések részére 30-

50 ezer forint forrást teremtettünk 

Fedezete programok szakmai együttműködéséből!   

Az ösküi források méltó helyzetével kapcsolatos feladatok: GPS-

bemérések, az önkormányzatnak átadása 

Kuncz Albert térítésmentesen elvégezte a feladatot, 

köszönjük! 

  

Kertész Kálmán: Az ösküi plébánia története című könyv kiadói 

feladatai 

Köszönjük a szponzori támogatást, Kuncz Albert szer-

kesztői munkáját! 

  

ÖKFA-rejtvény sorozat az Ösküi Hírek számaiban Fedezete: üzletekkel együttműködésből!   

 

Öskü Község Fejlődéséért Alapítvány 
adószám: 18749786-1-19 

okfa.osku@gmail.com 06/70/33-49-474 
 

mailto:okfa.osku@gmail.com


 

 

SPORT
2019.március 24-én megkezdődnek a küzdelmek az MTD Hungária Megyei II. osztályú labdarúgó bajnokságban. 

A Palota-Vidék 2000 Öskü FC felnőtt csapata az előkelő 3. helyről várja a folytatást, míg az utánpótlás csapatunk a 7. 

helyen folytatja a bajnoki mérkőzéseket. Az alábbiakban a felnőtt csapat tavaszi menetrendjét ismertetjük: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
FRISS HÍREINK EGY KATTINTÁSRA! 

www.osku.hu 

 

 
Vegyes virágméz 

folyamatosan 

kapható! 

Dióbél eladó! 

Bódis Györgyné 

őstermelő 

Öskü, Kert u. 7. 

Tel.: 497-216 
 

Fuvarozás, 

Költöztetés,  

Áruszállítás 
 

Rozbora Gábor e.v. 

06 30 4330 385 

 
 

Lantos Katalin E.V. 
 

Kárpitszövet varrás 

Autó, motor, bútorszövet 

varrás, tetőkárpit javítás 
 

06 30 449 5251 

kisbufurc05@freemail.hu 

 

 
 

 

Felelős kiadó: 

Bíró Kálmán 

HuFeB elnöke 

Szerkesztőség címe: 
8191 Öskü, Szabadság tér 1. 

Lapzárta: 

február 28. 
 

 
 

 

 

 
 

 

HIRDETÉSFELADÁS 
 

Személyesen, ügyfél-

fogadási időben, vagy 

e-mailben az 

oskuihirek@osku.hu 

címre. 

 
 

 

MTD Hungária Megyei II. osztályú felnőtt 
bajnokság tavaszi menetrendje 

(az U19-es mérkőzések a felnőtt csapat 
mérkőzései előtt 2 órával kezdődnek) 

(Forrás: MLSZ Adatbank) 

FRISS HÍREINK EGY KATTINTÁSRA! 

www.osku.hu 
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