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Öskü Község Önkormányzatának Hivatalos Lapja

AKTUÁLIS

Az önkormányzat az idei évben is összeállított a 65 év felettieknek, az ösküi
iskolásoknak, valamint az óvodásoknak karácsonyi csomagokat. A közel 700
csomag kiszállítását december elején kezdjük meg.

Ángyán Tamás
polgármester

AKTUÁLIS
POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ A 2020-AS ÉVRŐL
/novemberig/
A Covid árnyékában
Öskü Község Önkormányzata, hivatali dolgozói, önkormányzati dolgozók a 2020-as esztendőt a tervezettek alapján
kezdték, kezdtük meg. Sajnos az ismert járványügyi helyzet miatt már év elején felborultak az elképzelések,
legalábbis részben. A közösségi rendezvényeket jelentősen korlátoznunk kellett, bízom benne, hogy hamarosan újra
a korábbi rendszerességgel tarthatjuk meg a programjainkat is. Mindezek ellenére folyamatosan azon dolgoztunk és
dolgozunk most is, hogy Öskü előrébb léphessen, tovább fejlődjön, a lakossági igények egyre magasabb szinten
teljesülhessenek.

Röviden összefoglalom az elmúlt 11 hónap eredményeit:
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Bölcsöde építésére pályázatot nyertünk el 300 millió Ft értékben, a közbeszerzési eljárás előkészítése
folyamatban van
Magyar Falu Programban urnafal építésére nyertünk pályázatot 3 millió Ft értékben, a kivitelezés megtörtén
Magyar Falu Programban orvosi eszközök beszerzésére nyertünk pályázatot 2,5 millió Ft értékben, a beszerzés
folyamatban van
Vidékfejlesztési Programban a Leader Egyesülethez pályázatot nyújtottunk be 9 millió Ft értékben streetball
playa építésére és kültéri sporteszközök beszerzésésre
Az Ipari Zóna közművesítésére sor került, további területeket vásároltunk, leendő befektetőkkel folyamatos
tárgyalásban vagyunk
Sportrepülők leszállására alkamas leszállóhelyet alakított ki az egyik befektető az ipari zónában (ÖSKÜ Airport)
Tárgyalásokat folytatok az Idősek Nappalijának továbbfejlesztéi lehetőségeiről, egy bentlakásos intézmény
kialakításáról
A rendezési terv koncepcióját elfogadtuk, a további tervezések zajlanak
A Magyar Közúttal tárgyalásokat folytatok a kisösküi járda ügyében
Az IKSZT épületében több helyiség padlóját cseréltettük
A korábban a művelődési ház előtt kiállított tűzoltókocsit felújítottuk, az kerekeit kicseréltettük
A balesetveszélyes játszótéri elemet eltávolítottuk, az újat telepítettük
A civil szervezeteket az önkormányzat az idei évben is lehetőségei alapján pénzügyileg támogatta
A civil szervezetek Magyar Falu Programban való pályázataik beadásában tevékenyen részt vett
Öskü az idei évben országos tájfutóversenynek adott otthont
Immár harmadik évben Jégkármérséklő Rendszert üzemeltetünk a tavasztól őszig tartó időszakban
Az országos média számos csatornáján jelentünk meg 2020-ban, a települést bemutató műsorokkal, kisfilmekkel

Talán nem minden szembetűnő az itt felsoroltakból, de talán bizonyítja, hogy az önkormányzat és dolgozói, vezetői
az idei nehéz esztendőben sem tétlenkednek és komoly, előremutató feladatellátást végeznek.
Továbbra is várjuk építő jellegű véleményeket, ötleteket és együttműködési felajánlásokat!

Vigyázzunk és figyeljünk Egymásra az előttünk álló időszakban is!

Hajrá Öskü!

Ángyán Tamás
polgármester

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS
Kedves Szülők és Várandós Anyukák!
A területi védőnői ellátás rendje a járvány elleni védekezés érdekében, az
NNK állásfoglalása alapján az alábbiak szerint változik:
A családok és a területi védőnők egészségének védelme érdekében törekedni kell a védőnő-gondozott
találkozások számának minimalizálására, a távkonzultáció előtérbe helyezésére! - A gondozás menetéről lehetőség szerint - telefonon szükséges egyeztetni a gondozottal/törvényes képviselővel. A preventív
tevékenység jelentős része elektronikus úton is elvégezhető. A távkonzultáció lehetőségét szükséges felajánlani!
Az informatikai lehetőségek útján (telefon, e-mail, Messenger, e-mail, stb.) nyomon követhető a csecsemők,
gyermekek fejlődése. A szülői kérdőív kiküldése-kitöltése-visszaküldése e-mailben vagy fotó formájában is
lehetséges, annak telefonon történő egyeztetése nagyban segíti a szülő és a védőnő közötti kapcsolattartást
személyes találkozás nélkül. - A személyes találkozást feltétlenül igénylő esetekben az ellátás lehetőség szerint a
védőnői tanácsadóban történjen! - Védőnői családlátogatást a védőnő csak nagyon indokolt esetben végezhet,
melynek menete: gondozott előzetes szóbeli nyilatkoztatása aktuális egészségi állapotával kapcsolatban, illetve
van-e közvetlen környezetében akut légúti fertőzésben szenvedő beteg. - Védőnői tanácsadáson való részvétel
előjegyzés alapján, egyeztetett időpontban történhet!
A védőnői tanácsadáson csak tünetmentes, egészséges személy vehet részt, ez gyermekek esetén az 1 fő
kísérőre is vonatkozik! - A tanácsadóba érkezéskor alkohol tartalmú kézfertőtlenítő alkalmazása
KÖTELEZŐ! - A védőnői tanácsadáson, a tanácsadó egész területén (előtér, váró és mosdó) orrot és szájat
eltakaró védőmaszk használata, ennek felhelyezése az épületbe történő belépés előtt KÖTELEZŐ! A 6 éves és
annál idősebb gyermek is viseljen maszkot, kivéve a szükséges vizsgálat idejére (pl.: fogazat megtekintés).
Erről a szülő/gondviselő előzetes tájékoztatást kap. - A védőnői tanácsadó váróhelyiségében 1-1,5 méter
védőtávolság betartására kell törekedni! Lehetőség szerint a váróban egy fő gondozott, szükség esetén egy
fő kísérőjével tartózkodjon! A helyiség adottságai miatt, az előírt védőtávolság betartásával maximum két fő
gondozott tartózkodhat egyidejűleg a váróban! - Kérjük az előre egyeztetett időpontok pontos betartását
annak érdekében, hogy a gondozottak közti fertőtlenítés (bútorzat és használati tárgyak) és a szellőztetés
gördülékenyen mehessen, illetőleg a többi gondozottra való tekintettel, hogy senkinek ne kelljen a
szükségesnél hosszabb ideig az épület előtt várakoznia! - Bármilyen klinikai tünetekkel rendelkező,
különösen légúti tüneteket mutató védőnő nem vehet részt a közvetlen védőnői ellátásban!
Távkonzultációra munkanapokon (hétfő-péntek) 8:00 - 16:00 óra között
van lehetőség a területileg illetékes védőnő telefonos vagy internetes
elérhetőségén: 06-70/374-7698 vedono@osku.hu
vedonoosku@gmail.com
Megértésüket és együttműködésüket köszönöm: Theisz Flóra Védőnő

FELHÍVÁS Jó tanácsok
Fogadja meg, hogy idén is nyugodt legyen az ünnep
Az elmúlt évek statisztikai adatai tükrében elmondható, hogy Veszprém megyében a lakosság
körültekintő és tudatos magatartásának köszönhetően nem növekszik a lakástüzek száma az ünnepi
időszakban. Tegyünk érte idén is, hogy mindenkinek nyugodt legyen az ünnep.
A megfelelő biztonsági szabályok betartásával a lakástüzek és az ebből fakadó tragédiák elkerülhetők. Az emberek
többségének az ünnepi készülődés időszakáról nem a veszély jut eszébe, pedig az advent és a karácsony idején
jelentősen megnő egy káresemény bekövetkezésének kockázata. A magukra hagyott égő gyertyák, az adventi
koszorúk és csillagszórók is veszélyeket rejthetnek.

A tűzesetek kiváltó oka lehet még az is, ha az égő mécseseket, gyertyákat gyúlékony anyag közelében helyezik el,
vagy felügyelet nélkül hagyják. Fontos, hogy az éghető anyagú adventi koszorút, csokrot mindig nem éghető,
hőszigetelő alátétre tegyük és a gyertyák, mécsesek nem éghető tartóban legyenek. Az adventi koszorúk könnyen
meggyulladhatnak az égő gyertyától. Egy pillanat is elegendő ahhoz, hogy lángba boruljon az ünnepi dísz,
amelyről könnyen tovább terjedhet a tűz a lakás többi részére. Ma már a gyertyák könnyedén helyettesíthetők
LED mécsesekkel is, ezek sokkal biztonságosabbak.
Ezúton is felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét arra, hogy az adventi vasárnapokon, karácsonykor és
szilveszterkor gyújtott gyertyákat, csillagszórókat ne hagyják felügyelet nélkül! Mindig tartsák szem előtt, hogy az
adventi koszorú, a karácsonyfa, a hangulatvilágítás, a nem biztonságos égősor és a tűzhelyen felejtett étel a
legkisebb óvatlanság esetén is könnyedén tüzet okozhat!
Helt Ákos
önkormányzati képviselő

A BIZTONSÁGÉRT A FŰTÉSI SZEZONBAN IS TENNI KELL!
Otthona biztonságáért mindenki sokat tehet. Ne feledkezzünk meg a karbantartásról, a megfelelő
szellőzésről, a füstjelzőről és a szén-monoxid-érzékelőről.
A fűtési szezon kezdete előtt fontos elvégeztetni a tüzelő-fűtő berendezések, így a kályhák, kandallók, gázkazánok
és konvektorok, valamint a kémények karbantartását, ellenőriztetését. Ezzel, és megfelelő, jó minőségű
tüzelőanyag használatával megelőzhető, hogy a kémény miatt kigyulladjon az otthonunk, minimalizálható a szénmonoxid-mérgezés veszélye, és mindemellett kevesebbet is kell fizetni a fűtésért. A szakemberek minden évben
több ezer, veszélyt jelentő hibát tárnak fel a tüzelőberendezések és füstelvezető-rendszerek átvizsgálásakor vagy
tisztításakor. A kémények rendszeres vizsgálata azért elengedhetetlen, mert ezek olyan épületgépészeti
berendezések, amelyek hibái a használók előtt rejtve maradnak, vagyis csak az időszakos kéményellenőrzés adhat
valós képet az égéstermék-elvezető állapotáról.
Ma már a hazai háztartások jelentős részében van szén-monoxid-érzékelő, a tapasztalatok azt mutatják, hogy
ezeken a helyeken kevesebben és kisebb fokban sérülnek meg a szén-monoxid miatt. A lakástüzek esetében is
csökkenteni lehet a sérülés kockázatát, egyebek mellett füstérzékelő elhelyezésével. Egy időben jelző berendezés
emberéleteket és anyagi javakat menthet meg.
Vegyes tüzelésű kazánok esetében tilos háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával fűteni, mert
ezek amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki és ezzel a környezetet károsítják, fokozzák a kéményben a
kátrány és a korom lerakódását is. A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a fűtés
hatására izzani kezd, akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet.
Forrás: FMKI

FELHÍVÁS játékra
Kedves ösküi lakosok!
A járványügyi intézkedések idén sajnos csak az online
programokat teszik lehetővé, ezért egy játékra invitálunk
mindenkit! “24 darab karácsonyi ablakot keresünk!”
Az adventi időszak alatt szeretnénk “kinyitni” az
ablakaitokat!
Feladatod: díszítsd ki, fotózd le, küld el e-mailbe, vagy
facebookon. Mi pedig megosztunk minden nap 1 ablakot
(amennyiben több fotót kapunk, mint 24 db, abban az
esetben egy napon többet is feltöltünk) az IKSZT facebook
oldalán!
“Ünnep lesz idén is,csak egy kicsit másképp!”
Vigyázzon mindenki magára!
IKSZT dolgozói

e-mail:
oskumuvelodes@gmail.com
Telefonszám: +36707098840
Forgács-Bóday Júlia
Kulturális rendezvényszervező

ADVENT
Kedves Ösküiek!
Az év vége a megnyugvásé, az elcsendesedésé, szeretteink és
a családjaink felé fordulunk. Várjuk a Karácsony ünnepét, Jézus születését.
Az idei advent más, mint a korábbiak. Egy évvel ezelőtt nem is sejthettük, hogy az ünnepnek, az
összetartozásnak, a várakozásnak sokkal több és erősebb jelentése lesz.
Higyjünk és bizakodjuk. Tartsuk egymásban a hitet, hogy a Karácsony ajándékot hoz mindenkinek a
világban. Olyan ajándékot, amivel újra együtt ünnepelhetünk, amivel újra a közösséget építhetjük a
világban, hazánkban és itt Öskün is.
Tapasztaljuk meg a valódi emberi érzéseket, mások őszinte szeretetét, azt az érzést, amely a világot át
kell, hogy járja boldog jövőnk érdekében. Tegyünk meg mindent azért, hogy beköltözzön szívünkbe és
lelkünkbe mindaz, amiről az adventi vasárnapok és a Karácsony tanít bennünket. A hitről, a
szeretetről, az emberi értékekről, az önzetlenségről. Jó lenne, ha advent szellemisége minden
napunkat átjárná, minden döntésünkben és tettünkben ott rejtőzne.
Amikor meggyújtjuk a gyertyákat, gondoljunk mindannyian arra, hogy ez a láng, ez a fény jelképezi
számunkra a reményt ahhoz, hogy minden helyzetben embernek maradhassunk.
Ne hagyjuk, hogy ez a láng valaha is kialudjon!
Szeretettel kívánom Mindannyiunknak, hogy békében, egészségben, szeretetben teljen advent
időszaka,
vigyázzunk szeretteinkre
és egyben
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánok!
Ángyán Tamás
polgármester

LEGYEN ÜNNEP

Áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag ,
boldog új évet kívánunk!
Öskü Község Önkormányzata,
Tasner Antal Általános Iskola és a
Napsugár Óvoda és Bölcsőde
dolgozói

SPORT Öt csillagos teljesítmény
Nagyarányú győzelemmel búcsúztatták az őszi szezont a
Garboda PV Öskü FC labdarúgói

Csapatunk a Vehir.hu Veszprém Megyei Kupa harmadik
fordulójában a veszprémi székhelyű, a Megyei III. osztály közép
csoportjának harmadik helyén álló Szilágyi DSE csapatával csapott
össze a továbbjutásért.
Ahogy az őszi szezon második felében rendre tapasztalhattuk, úgy ezúttal sem hagyott sok kérdést az
ösküi csapat, már ami a meccs végkimenetelét illeti. A gárda nagy elánnal vetette bele megát a meccsbe,
jó sportemberekhez méltóan egyáltalán nem lebecsülve a szerényebb erőket felvonultató ellenfelet. A
hozzáállás meg is hozta gyümölcsét, hiszen az eredményjelző alig fél órányi játék után már 0-5-ös állást
mutatott. Pencz Norbert vezetőedző tanítványai azonban nem érték be ennyivel, a lefújásig még
hatszor zörgették meg a vendégek hálóját, míg az ösküi védelem csupán egyszer kapitulált, így
kilencven percnyi játék után 1-11-es eredménnyel zártak a csapatok. A győzelem továbbjutást ért,
folytatás tavasszal következik.
Ami a bajnokságot illeti, a küzdelmek ezen a fronton is véget értek 2020-ra. A szezon második felében
mutatott kiváló játéknak köszönhetően a csapat az előkelő második helyet foglalja el a tabellán, az
eddig rendkívül meggyőző teljesítményt nyújtó zirciek mögött. Ami a mérleget illeti, a mostanáig
lejátszott tizenegy mérkőzésből hét alkalommal győztesen hagyták el a pályát a mieink, egy alkalommal
pontosztozkodás történt, míg háromszor legyőzőre talált ellenfelében a gárda. Folytatás tehát
tavasszal, amikor is olyan parázs rangadókra van kilátás, mint az Ősi és a Zirc elleni idegenbeli, vagy az
Alsóörs csapata ellen rendezett hazai mérkőzés.
Remélhetőleg addigra a világjárvány idei negatív hatásai már csak egy rossz emlékként élnek bennünk
és újult erővel buzdíthatjuk a csapatot, hozzásegítve ezzel egy újabb szép eredmény eléréséhez.
Hajrá ÖSKÜ!
Helt Ákos
önkormányzati képviselő

SPORT Sumo Bajnokság
A Szigetszentmiklósi Sportcsarnokban került megrendezésre a Sumo Országos Bajnokság és az
U12-es korosztály felkészülési versenye.

A Centrum SE csapata 20 fővel érkezett a versenyre és 25 kategóriában nevezte sportolóit.
Íme a verseny Tasner suli eredményei:
Edző: Janku Ferenc

Országos Bajnokság:
I. helyezést és ezzel Országos Bajnoki címet szerzett:
Katona Martin
Márkus Roland
II. helyet szereztek:
Nagy Dominik
III. helyen végzett:
Szalay Adrián
Gáspár Bence

Felkészülési verseny:
Aranyérmet harcolt ki magának:
Gáspár Bence
Ezüstérmet vehetett át: Szalay Adrián

Összesítve 12 bajnoki címmel, 8 második
helyezéssel és 5 harmadik hellyel
térhetett haza csapatunk a
Szigetszentmiklósi megmérettetésről.

A Tasner Iskola tanulói kiválóan teljesítettek, amelyhez külön gratulálunk!

APRÓHÍRDETÉSEK

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

Vegyes virágméz
folyamatosan
kapható!
Bódis Györgyné
őstermelő
Öskü, Kert u. 7.
Tel.: 497-216

SZLOBODA PÉTER

Árufuvarozás 1,5T-ig
Billencs kisteherautóval
Tel.: 06 20 444 9167

Lapzárta: december 28.
Kiadó: Öskü Község Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Csincsi-Kauker Andrea

