Öskü Község Önkormányzatának hivatalos lapja

2019. március

MŰvelŐdési Ház, IKSZT programjAi
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 22. 14 óra
TeSzedd Akció - IKSZT
2019. március 23. 10 óra
Kirándulás Budapestre a VR Galaxy-ba
az ország legnagyobb virtuális
élménycenterébe.
2019. március 30. 20:15
Föld Órája program – Önkormányzat előtti tér
Állandó programjaink
Egészségmegőrző torna László Ágival
„ Hozd magad formába Krisztával”
ZUMBA Karbi Vandával
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!

Iskolai Hírek
A Hétmérföldes Országos Mesevetélkedő előző fordulóján elért eredményekről már
beszámoltam korábban. A 3. fordulóban az ösküi csapat Veszprémben mérte össze
tudását az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban 11 másik csapat versenyzőivel. A cél a
továbbjutáshoz a legjobb hat közé kerülés volt, ami nagyszerűen sikerült is. Benedek
Elek születésének 160, és halálának 90. évfordulójára emlékezve az ő meséivel ismerkednek a gyerekek. Az első fordulóban 1, a másodikban 4, a harmadikban 7, a negyedikben pedig már 10 mese minden apró részletére emlékeznie kell a 4 fős csapatnak,
akik a mesékből kedvelt Unikornisok nevet választotta magának. A lányok: Frikton Fanni, Hornyák Sára, Pavelka Sára
és Szőke Dorka nem csak a tudásával remekeltek, hanem csapatként is nagyszerűen tudtak együtt dolgozni.
A Magyar Közút országos gyermekrajz-pályázatára iskolánkból két tanuló: Kmecz Réka és Sárai Márton 2. osztályos
tanulók készítettek nagyon szép alkotásokat. A zsűri elismeréseként Marci elismerő oklevelet kapott.
Gratulálunk!
Biró Erika, Tasner Antal Iskola

Önkormányzati HíreK
Megkezdődik a Vadrózsa Ipari Zóna fejlesztése
Március 11-én délelőtt Ovádi Péter országgyűlési képviselő úrral közösen elhelyeztük az ösküi Vadrózsa Ipari Zóna alapkövét.
Öskü életében mérföldkő ez a közel 360 millió Ft értékű fejlesztés, mely a közel
10 hektár ipari terület közművesítését teszi lehetővé.
Előrehaladott tárgyalásokat folytatok jelenleg is 10 céggel, akik munkát és
jövedelmet tudnak biztosítani az itt élők és a település számára.
Köszönöm mindenki áldozatos munkáját, segítségét és támogatását, hogy egy
ilyen jelentős beruházás kezdődhet el Öskün!
Ángyán Tamás, polgármester

Önkéntes fiatalok Öskün
A Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben c. pályázat keretei
között meghirdetett önkéntes akciósorozat első bevetése sikeres volt.
Az Önkormányzat az Ifjúsági Integrációs Pont működtetése mellett konkrét,
helyi önkéntes programok megvalósítását is vállalta, amelyek által a helyi
lakosok széles köre ismerheti meg önkéntesként vagy az önkéntes program
által nyújtott szolgáltatás kedvezményezettjeként az önkéntes tevékenység
előnyeit, hasznosságát. Az önkéntesek bekapcsolódhatnak a társadalom és
az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közcélú feladatok ellátásába konkrét önkéntes programok megvalósításán keresztül vagy akár a helyi programok lebonyolításába is bekapcsolódhatnak. Az önkéntesség révén nő az egyének társadalmi tőkéje, erősödik társadalmi részvételük, valamint az
iskolai közösségi szolgálat letöltéséhez is lehetőséget kaphatnak a fiatalok. Első alkalommal március 2-án szombaton a helyi idősek megsegítése volt a cél. A szociális munkatársak bevonásával, szervezetten vettek részt a főként
fiúkból álló csapatok. Ház körüli munkákkal, mint pld, tereprendezés, favágás, fabehordás, előkészítés. Az önkéntes
résztvevők többek között a helyi futballcsapat oszlopos tagjai voltak. Az ösküi lányok pedig, rendezvényeinken járultak hozzá programjaink sikerességéhez önzetlen segítségükkel.
Az önkéntes akciókkal kapcsolatban érdeklődni az IKSZT -ben, tájékozódni Öskü honlapján és plakátjainkon. Szeretettel várunk minden hozzánk csatlakozni kívánó lakost.
Metszési bemutatót tartott az Öskü Községi Kertbarátok Egyesülete

Március 4-én jó hangulatú metszési bemutatót tartott a helyi kertbarát egyesület. A szeles időben szép számmal vettek részt az egyesület hagyományos
tavaszi rendezvényén, ahol a gyümölcsfák metszésének fortélyait ismerhették
meg az érdeklődők.
Harnos László, ÖKKE elnök

Ökfa-sarok
A februári ÖKFA-REJTVÉNY megfejtése:
1. Kis-kápolna: b) A Fő utca – Jókai M. utca sarkán volt.
2. Barátlakások: c) A péti határ közelében voltak.
3. Fehér-főd, Fehér-gödrök: a) A berhidai határ közelében voltak.
A Juci Cuki üzlet által felajánlott tortát Gáspár Anita nyerte. Gratulálunk!

Az e havi ÖKFA-REJTVÉNY:
„Üzenem a jövőbeli gyermek nemzedéknek Magyarországon, hogy tiszteljék hazájukat és becsüljék, hogy ezen a földön élhetnek. Őrizzétek meg értékeit és emlékeit! Beszéljetek róla úgy, mintha kincs lenne!”
Ki fogalmazta meg a fenti gondolatot?
1.a) Wesselényi Ferenc gróf, hadvezér, nádor
1.b) Thököly Imre gróf, kuruc hadvezér, Erdély fejedelme
1.c) II. Rákóczi Ferenc, Erdély és Magyarország fejedelme
„Ezután Fehérvárt egy csapattal megfigyeltetvén, Palota alá szállt, mellyel Simontornyához hasonlóan hamarosan
végzett s aztán november 16-án Fehérvárt vette ostrom alá.”
Ki vezette ezt az 1705. évi dunántúli kuruc hadjáratot?
2.a) Esterházy Antal gróf, lovassági tábornok
2.b) Bottyán János (Vak Bottyán) generális
2.c) Andrássy György báró, generális-főstrázsamester
„A császári seregből átállt német tisztek egy része utóbb árulóvá lett, … mások azonban halálukkal pecsételték meg
Rákóczi iránti hűségüket, így Johann Eckstein ezredest például Veszprém elfoglalása … után végeztette ki Heister
tábornagy.”
Melyik évben foglalta vissza Veszprémet a labanc?
3.a) 1709.
3.b) 1710.
3.c) 1711.
A helyes sorszámokat papírra írva (névvel, lakcímmel) március 28-ig dobja be a LILA AKÁC ABC (Bántai út) üzletben elhelyezett dobozba! 3 db, 1.000 Ft értékű, az üzletben beváltható vásárlási utalványt sorsolunk ki a Pályázók
között.

SZJA 1 % felajánlható az ÖKFA részére!
A felajánlási lehetőség részleteit megtalálják az önkormányzat külön cikkében!
Előre is köszönjük a Tisztelt Adózók ez irányú megtisztelő döntését!
Öskü Község Fejlődéséért Alapítvány
adószám: 18749786-1-19
okfa.osku@gmail.com 06/70/33-49-474

ÖSKÜ: Összefogás Sikeres Közösségek Üzenetével
Jogi előadás + kézműves foglalkozás sorozat:
Dr. Lassu Veronika ügyvéd következő jogi előadása március 25. hétfőn 16 órakor lesz az IKSZTben: „Mikor válik egy probléma jogi kérdéssé? 2.”, utána kézműves foglakozás Magyar Józsefné vezetésével.
Pszichológusi előadás-sorozat:
Bálint Bánk pszichológus-családterapeuta előadásai minden hónap első hétfőjén 18 órakor a Plébánia Közösségi Házában! Az április 1-jei téma „Az időskor sajátosságai” lesz.
Kérjük, figyeljék a plakátokat és az internetes értesítéseket is!
A fenti, ingyenes, EFOP-1.3.7-17-2017-00062 pályázati programokra szeretettel várja a Kedves Érdeklődőket az Öskü
Község Fejlődéséért Alapítvány és az Öskü Római Katolikus Plébánia!

Óvodai, bölcsődei beíratás
Öskü Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodás korú gyermekek beíratása a következő időpontokban lesz.
2019. május 2. - csütörtök 8.00 órától - 18.00 óráig,
2019. május 3. - péntek 8.00 órától - 16.00 óráig,
A beiratkozás helye. Napsugár Óvoda és Bölcsőde, 8191 Öskü, Szabadság tér 2.
A beiratkozáshoz szükséges:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági
igazolványt,
- a gyermek TAJ kártyája
- továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében bölcsődei ellátás keretében a
gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és az óvodai jelentkezését a bölcsődeorvos nem javasolja, a bölcsődében gondozható 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig. Bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek
annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.
A Bölcsődei ellátásra irányuló kérelmet írásban az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.
A bölcsődei ellátást különösen annak a gyermeknek kell biztosítani:
a., akiről szülei munkavégzésük vagy oktatási intézményben végzett tanulmányaik folytatása miatt nem tudnak gondoskodni,
b., akiről szülei betegségük miatt nem tudnak gondoskodni,
c., akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek ( kivéve
azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül)
d., akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt ellátásáról nem tud gondoskodni, különösen akkor, ha a családban az egy
főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét
e., A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával –a körzeti védőnő,-a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,-a szociális illetve családgondozó,-a gyermekjóléti szolgálat,-a gyámhatóság- is kezdeményezheti.
A gyermek napközbeni ellátását biztosítani kell, ha a jegyző védelembe vételt ( Gyvt.68.§ (2) a. pontja) során elrendeli.
Az óvodai és bölcsődei felvétel tárgyában meghozott döntést az óvodavezető, legkésőbb 2019. június 3-ig értesítésben közli az
érintett szülőkkel.
Kérem, hogy a megadott időben gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.
Borteleki Istvánné, Öskü Község Jegyzője

Lantos Katalin E.V.
Kárpitszövet varrás
Autó, motor, bútorszövet
varrás, tetőkárpit javítás
06 30 449 5251
kisbufurc05@freemail.hu

Fuvarozás,
Költöztetés,
Áruszállítás
Rozbora Gábor e.v.
06 30 4330 385

HIRDETÉSFELADÁS
Személyesen, ügyfélfogadási időben, vagy
e-mailben az
oskuihirek@osku.hu
címre.

Felelős kiadó:
Bíró Kálmán
HuFeB elnöke
Szerkesztőség címe:
8191 Öskü, Szabadság tér 1.

Lapzárta:
március 31.
FRISS HÍREINK EGY KATTINTÁSRA!
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Vegyes virágméz
folyamatosan
kapható!
Dióbél eladó!
Bódis Györgyné
őstermelő
Öskü, Kert u. 7.
Tel.: 497-216

Szloboda Péter
Árufuvarozás 1,5t-ig
Billencs kisteherautóval
Tel.: 06 20 444 9167

