
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A 2020-as év mindannyiunk számára  
komoly nehézségeket hozott.  
Kívánom mindenkinek , hogy az  
előttünk álló esztendőben ezeket a  
nehézségeket hátunk  
mögött hagyva, ismét találkozhassunk, újra építhessük 
közösségeinket.  
 
        2021 legyen az új lehetőségek éve, melyet egészségben tölthetünk el. 
 

 

ÁNGYÁN TAMÁS 

                                                                                                                                           polgármester 

 

 

 

 

Kedves Ösküi Barátaink! 
 

 

Ünnepek előtt állunk, csupán 

napokkal karácsony szent 

ünnepe és az újév köszöntése 

előtt. 

Nemsokára megszólalnak a 

karácsonyi csengők, amelyek 

hangjai a barátokat, a családot 

és az otthon melegét idézik.  

 
Öskü Község Önkormányzatának Hivatalos Lapja

  

2021.január 

           ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ 

    MARTOSI ÜDVÖZLET 



Ahol békesség, elfogadás és szeretet van, ott bensőséges kapcsolatokra épülő közösségeket 

lehet építeni és ezt nem ronthatja el egy világjárvány sötét árnyéka sem.  

Martos község képviselő testülete nevében kívánok Öskü minden lakójának áldott  

karácsonyt, békés, boldog, eredményekben gazdag új évet.  

Kívánom hogy ez elkövetkező 2021-es esztendőben is a baráti összefogás és a termékeny 

együtt gondolkodás vezéreljen mindenkit. 

Ehhez kívánok jó erőt, egészséget és kitartást! 

 

                                                                                                         Ifj. Erdélyi Zoltán  
                                                                                                       Martos alpolgármestere 

 
 

 

 

Kedves Szülők és Várandós Anyukák! 

 

A területi védőnői ellátás rendje a 

járvány elleni védekezés érdekében, 

az NNK állásfoglalása alapján az 

alábbiak szerint változott: 

 -A családok és a területi védőnők 

egészségének védelme érdekében 

törekedni kell a védőnő-gondozott 

találkozások számának minimalizálására.  

- A gondolas menetéről - lehetőség szerint - telefonon szükséges egyeztetni. A 

távkonzultáció lehetőségét szükséges előtérbe helyezni!  

- 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. 

- A védőnői tanácsadó váróhelyiségében 1-1,5 méter védőtávolság betartására kell 

         FONTOS TÁJÉKOZTATÁS 



törekedni!  

Lehetőség szerint a váróban egy fő gondozott, szükség esetén egy fő kísérőjével 

tartózkodjon!  

- 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: 

 

 
 

 
Várhatóan két héten belül magánberuházás 
keretei között megkezdődik egy újabb 
naperőmű építése Öskün, a bántapusztai 
területeken. 
A naperőmű 20 db, egyenként 450 kW 
teljesítményű napelemparkból fog állni, az 
összteljesítmény 9 MW lesz (ez a jelenlegi 
ösküi napelemparknak a kilencszerese). 
Öskü saját bevételei ezzel a beruházással 
tovább fognak növekedni a jövőben! 
 
 
 
 

 
 
A koronavírus okozta helyzetben korlátozódtak a személyes találkozások. 
Megnőttek a szórakoztató otthoni programok szerepe, a szabadban űzött egyéni 
sportok, séták, vagy a szűk családi körben eltöltött idők.  
Sokaknak  viszont fejtörést okozott, hogy milyen szórakozási lehetőségek utána 
nézzenek, ha komolyan veszik a karantént és saját  
maguk, illetve szeretteik érdekében otthon maradnak. 

 
06-70/374-7698 
vedono@osku.hu 
vedonoosku@gmail.com 

 
Megértésüket és együttműködésüket köszönöm: 
 

Theisz Flóra 
Védőnő 

        HÍREK 

        ONLINE KAPCSOLATTARTÁS 



 
Ennek kapcsán létrejöttek áthidaló 
megoldásként, 
az online térben való kapcsolattartást segítő  
Facebook csoportok:  
“Itthon vagy, Öskü!”   és   a  “Fondant klub” 
 
 
 
 
 

          APRÓHÍRDETÉSEK 

Lapzárta: január 29. 

SZLOBODA PÉTER 

 

Árufuvarozás 1,5T-ig  

Billencs kisteherautóval 

Tel.: 06 20 444 9167 

     LANTOS KATALIN E.V 

 

       Kárpitszövet varrás  

              auto/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 

Kiadó: Öskü Község Önkormányzata 

Felelős szerkesztő: Csincsi-Kauker Andrea 

A „Fondant klub”-ban 
lehetőség adódik, különböző 
receptek olvasására, ötletek 
gyűjtésére, otthon elkészített 
finomságokról készült képek 
feltöltésére, véleményezésre. 
 

“Itthon vagy, Öskü!” 

A lakhelyünkről hasznos 

információk olvashatók, illetve az 

itt lakók véleményeik, 

észrevételeik, különböző 

témákban. 


