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Szeretettel hívjuk Öskü lakosságát napelem  
park alapkőletételére!  
 
Lakossági felhívás ünnepélyes alapkőletételre 
A Greentechnic Hungary Kft. a Heliosys Hungary Kft. beruházó cég 
megbízásából az idei évben 20 ha területen 10 MW teljesítményű 
napelemparkot épít Öskü településen. 
Ez úton meghívjuk önt a napelem park ünnepélyes alapkőletételére. 
Időpont: 2021. február 4. 10:00 óra 
Helyszín: Öskü napelem park, Bántapuszta 
Tervezett program: 
9:45 - Találkozó az Ösküi Polgármesteri Hivatalnál ( 8191 Öskü, Szabadság tér 1.) 
10:00 – Ünnepélyes köszöntők, majd alapkőletétel. Ünnepélyes köszöntőt mond: 

- Kiss Ernő úr, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke 
- Ovádi Péter úr, országgyűlési képviselő 
- Ángyán Tamás úr, Öskü polgármestere 
- Kiss Ernő úr, a Greentechnic Hungary Kft. ügyvezető igazgatója 

A program a Covid-19 vírus következtében hozott biztonsági előírások betartása mellett kerül megrendezésre. 
 
 

 
 
Öskü lakosságszámának alakulása 
Az elmúlt 2 évben a stagnáló-csökkenő folyamat megfordult, és jelentősen 
nőtt Öskü lakóinak száma. Az elmúlt évben nagyjából 200 fővel nőtt az ösküi 
lakóhellyel rendelkezők száma! 
Bízom benne, hogy az előttünk álló és folyamatban lévő fejlesztéseink 
fenntartják ezt a pozitív változást és Öskü vonzereje tovább fog nőni a 
következő években! Hajrá Öskü! 

                                                                              Ángyán  Tamás 
  polgármester 

 

 
 

Az Ösküi Evangélikus gyülekezet 

 ezúton is tájékoztatja a községben élő hittestvéreit.  

Nagy örömünkre szolgál és a gyülekezet jövője szempontjából mindenképpen ígéretes, hogy nagyon sokan 

evangélikusnak vallják magukat a faluban. Ezzel szemben azonban sajnálatos módon sokan nem fizetik meg az 

egyházfenntartói járulékot. Sajnos a gyülekezet mostanra nehéz anyagi sorsra jutott. A helyzet annyira 

kilátástalan, hogy ha nem történik változás, a közösséget a megszűnés fenyegeti. Annak érdekében, hogy az 

Ösküi Evangélikus gyülekezet fenn tudjon maradni, az egyháztagoknak áldozatot kell vállalniuk. A lelkészünk 
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megtartása érdekében elkerülhetetlen volt az egyházfenntartói járulék 2020 évre visszamenőlegesen 10 000 

Ft-ra, majd 2021 évtől 12 000 Ft-ra emelése. Ezt a gyülekezeti taggyűlés 2020. július 12-én meg is szavazta. 

Arra kérünk minden hittestvérünket, hogy a lehetőségeihez mérten havi, negyedéves, vagy, ahogy a családi 

költségvetése lehetővé teszi, ezt az összeget évente befizetni legyen kedves, hogy a költségeket fedezni tudjuk. 

Az Evangélikus Gyülekezet számlaszáma: OTP Bank 11748076-21180107. Erre a számlára is lehet akár 

havonta is utalni. De sárga csekk is rendelkezésre áll a templomban, a lelkésznőnél, illetve a felügyelőnőnél, 

amin szintén tetszőleges részletben lehet befizetni. A lelkésznőt a 06 20/824-5416 telefonszámon 

folyamatosan lehet keresni, bármilyen kéréssel, igénnyel lehet hozzá fordulni. Kérjük, akik a gyülekezethez 

tartoznak, legyenek kedvesek az éves hozzájárulás összegét befizetni annak érdekében, hogy a gyülekezet 

fennmaradhasson, Öskün legyen evangélikus lelkész, aki megkereszteli, konfirmáltatja, esketi és ha eljön az idő 

utolsó útjára kíséri az Ösküi híveket.  

Megértő szeretetükben bízva,                                           Evangélikus presbitérium 

 

 
 

Barangolások Öskü múltjában 
Korai évszázadok –itt élő népek és emlékek 

Öskü község a Bakony lábánál fekszik, köves, ritkás facsoportokkal 

borított dombvidéken. Általában a vasút mellett lévő magaslaton álló XI. 

századi Kerektemplomról ismert, pedig múltja sokkal régebbi korokig 

nyúlik vissza. Öskü köves földje régi idők emlékeit rejti  A ma 

meglehetősen kopár vidék, sok évszázadig /egészen a XVIII.-XIX. 

századig/egészen másképpen festett. A területet a Bakony sűrű erdősége borította, amely sokkal nagyobb 

kiterjedésű volt a mainál, mélyen túlnyúlt a hegység lábánál. A vidéken akkor is, de még napjainkban is 

gyakoriak a különböző kisebb-nagyobb vízfolyások és források, mocsaras, ingoványos részekkel. Mindezek a 

földrajzi és természeti viszonyok, kifejezetten csábítóak voltak a vadászó, később földműveléssel próbálkozó 

embercsoportok számára a megtelepedésre. Nem véletlen, hogy 

Öskü környéke már a neolitikum óta lakott helynek számít és ennek 

nyomait a helybéliek már több évszázada meglelték, puszta 

véletlenségből. Egyes helyi elbeszélések szerint, különböző 

mezőgazdasági munkák közben, furcsa kihegyesedő végű, sima 

felületű köveket találtak, amelyeket aztán mennykőnek nevezetek el. 

Az ösküi gazdák úgy vélték, hogy ezek akkor  jöttek létre, amikor a 

villám a földbe csapott./szerintük egy-egy ilyen  furcsa, szabályos 

kődarab nem volt más, mint a villám hegye…./Emiatt  gyógyító erőt 

is tulajdonítottak nekik, mivel szerintük a beteg, daganatos tehén tőgye meggyógyult, ha megdörzsölték vele. 

Hogy ez a kúra valóban használt volna, arról nincs feljegyzés…….. A furcsa kövekről azonban, ma már tudjuk, 

hogy eredetük kevésbé misztikus, mivel neolitikus baltafejekről lehetett szó. Sajnálatos, hogy megtalálási 

helyük nem került feljegyzésre és napjainkra elkallódtak, így csak a homályos leírások alapján lehet 

következtetni arra, mifélék lehettek. Keletkezésük idején, nagyjából a Kr.e. VI.-V. évezredben még csak szétszórt 

kisebb falvak,közösségek léteztek. Ennek megfelelően a korszakból származó Öskü környéki leletek is 

szórványosak, elsősorban durva kidolgozású cserépedény töredékekről van szó. Ilyen tárgyak kerültek elő a 

községen áthaladó vasútvonaltól délre, a Sólyi-dűlő /korábban Jaszencsina-dűlő/néven ismert területen, illetve 

innen nem messze a Kis-Öskü néven ismert részen. 

A cseréptöredékek léte is  bizonyítja, hogy Veszprém megye ezen vidéke több, neolitikus népcsoport 

szállásterületébe beletartozott. Gondoljunk itt a nagyjából Kr.e. 4000 és Kr.e.2800 között létezett Dunántúli 

Vonaldíszes kerámia népére, valamint az utánuk feltűnő úgynevezett Lengyeli kultúrára,vagy az úgynevezett 

Badeni kultúrára. Mivel etnikai hovatartozásuk ismeretlen, a korai népcsoportokról csak hátrahagyott 

használati tárgyaik, edényeik alapján alkothatunk képet. Elnevezésük általában legjellegzetesebb tárgyaik, vagy 

a legfontosabb régészeti lelőhelyek alapján történik. Ezekre a korai kultúrákra jellemző, hogy életmódjuk még 

TÖRTÉNELMI ROVAT 
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nem vált el szorosan a vadászattól, gyűjtögetéstől, de egyre nagyobb szerepet kapott benne a földművelés és 

elkezdődött az állattenyésztés. Hátrahagyott nyomaik alapján arra lehet következtetni,hogy keresték a minél 

termékenyebb talajt és ha kellett erdőt irtottak, hogy nagyobb megművelhető földekhez jussanak. Azonban ez a 

világ sem volt mentes a konfliktusoktól, valószínűleg ezért vették körül gyakran erős cölöpfalakkal 

településeiket. A neolitikumot felváltó réz, majd a bronzkor ismét csak elszórt leletek formájában hagyta 

nyomát a vidéken, a csekély számú edénymaradvány alapján valószínűleg egy bronzkori falu állt az 

Aranyoskúti–dűlőnek nevezett területen a falu határában, Bántapusztán. Öskü és környéke igazán a rómaiak 

megjelenése után népesült be és alakultak ki állandó települések, lett meglepően sűrűn lakott vidék. Hogy a 

hódítók pontosan mikor vetették meg itt a lábukat nem teljesen tisztázott, de valószínűleg nem sokkal 

Pannóniának a Birodalomhoz csatolása után. /Kr.u.I. század közepe/                                          

                                                                                                                                                                             Forrás: Nemes Ferenc                                                                                                                                                            

 

 
 

 

Generali Simba intézményi pályázat 
Folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket, amelyekkel tanulóink iskolai életét 

színesebbé tehetjük, és amelyekkel a hétköznapi életben hasznosítható tapasztalatokat 

szerezhetnek. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően még ebben a tanévben 

közlekedésbiztonsági élményprogramon vehetünk részt.  

Már nagyon várjuk! 

 

 

Európai Hulladékcsökkentési hét 

Több éve csatlakozunk diákjainkkal ehhez a felhíváshoz. 

Munkánkat elismerő oklevéllel jutalmazták. Mindig a lehetőségek 

figyelembevételével bíztatjuk arra a gyerekeket, hogy üdítő helyett 

ivóvizet, teát fogyasszanak. Eldobható flakonok helyett már nagyon 

sokan használják a kulacsot. Népszerűsítjük az iskolába járáshoz a 

gyaloglást, kerékpár vagy roller használatát. Tanuljuk a szelektív 

gyűjtést, a komposztált hulladékot a tankertben használjuk fel.  

Igyekszünk hulladék papírból, műanyagból valami új, hasznos 

tárgyat készíteni. 

Régi hagyományunk a papírgyűjtés, ami mellett második éve a hulladék textil 

gyűjtését is felvállaltuk.  

 

Rajzos sikerek 
A Várpalotai Család - és Gyermekjóléti Központ által szervezett " Az én jogaim 

és kötelességeim" c. rajzversenyen Vajda Lili 4. osztályos tanulónk 3. 

helyezést ért el. Gratulálunk! 

 
 

Az IKSZT Művelődési ház a Facebook felületén arra invitált minden 
fotóst, természetbarátot, hogy vegye elő a telefonját, vagy 
fényképezőgépét és örökítse meg Öskü havas tájait. 
Szebbnél szebb képek érkeztek, amik közül a  legtöbb szavazatot 
(likeot) kapott kép, elismerésként, február 15-ig borítóképként díszíti 
a Művelődési Ház hivatalos oldalát.                                                                                                        
A téli táj borítókép versenyének nyertes fotója 
Ezúton is gratulálunk Körmendi Péternek! 

ONLINE TÉR 

ISKOLAI HÍREK 

Csincsi Attila 
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MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

Január 22-én a Magyar kultúra napját ünnepeljük. A 

kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon 

fejezte be a Himnusz megírását, amely Erkel Ferenc 

zenéjével Magyarország nemzeti himnusza let. Erre az 

eseményre emlékezve 1989 óta ünnepeljük a magyar 

kultúra napját. 

 
 
 

A Tasner Antal Általános Iskola diákjai ünnepi 

műsorral készültek a magyar kultúra napja 

alkalmából.  

Versek, tánc és ének produkciók is 

színesítették az előadásukat. 

 

 
 
 
 
 

Koronavírus – Mennyit bírunk lelkileg?  

A tavaszi korlátozó intézkedések és egy viszonylagos nyugalomban telt nyár után a járvány második 

hullámához kapcsolódva újfent egy védekezési szakaszban vagyunk, amellyel összefüggésben ismét az élet 

megannyi területét érintő változások álltak be, amelyeket az életünk korlátozásaként élhetünk meg. A 

következőkben néhány hasznos jótanácsot olvashatnak arról, hogy milyen módon gondozhatjuk lelkünket az 

előttünk álló időszakban. Tekintettel arra, hogy az ember társas lény, leginkább akkor keríthetik hatalmukba 

negatív gondolatok, ha a társas érintkezési formák lehetőségét csorbítják, csökkentik. Például azzal, hogy 

arcunk a közösségi érintkezések alkalmával eltakarjuk, rengeteg olyan metakommunikációs jel kerül elfedésre, 

amelyek gyakran lehetővé teszik, hogy régi ismerősök akár szavak nélkül is 

megértsék egymást. Nagyon nehéz tehát a jelen helyzetben ápolni a 

barátságokat, családi köteléket a bővebb rokonság tagjaival, azonban nem 

szabad elfelejtenünk, hogy ez kiemelten fontos, különösen idős, gyakran 

egyedülálló hozzátartozóink, ismerőseink esetében. Ahhoz, hogy továbbra is 

kiegyensúlyozott és mindenekelőtt egészséges életmódot folytathassunk, 

lehetőség szerint – a télies időjárás ellenére is – iktassuk be mindennapjainkba a rendszeres testmozgást. Erre 

tökéletesen alkalmas egy napi 20-30 perces séta a faluban, vagy a környező területeken. Ezek alkalmával akár 

lehetőségünk nyílhat találkozni ismerőseinkkel, akikkel – természetesen a járványügyi szabályok maximális 

betartása mellett – válthatunk néhány szót. Majd otthonunkba visszatérve érdemes lehet valamilyen alkotó 

tevékenységbe kezdeni. Például ilyen lehet a sütés-főzés, a barkácsolás vagy a kézműveskedés is. A lényeg, hogy 

tereljük el a gondolatainkat arról, hogy a korlátozások miatt melyek azok a dolgok, amiket nem tehetünk meg. A 

lélek számára jó gyógyír lehet még egy illatos tea mellett lapozgatott kedvenc könyv, vagy egy régóta le nem 

porolt sláger felcsendülése. A lényeg, hogy ezek segítségével egy kicsit kiszakadjunk a mindennapi 

mókuskerékből. De ne feledjük, továbbra is az a feladatunk, hogy saját magunkat, illetve a környezetünket is 

védjük a megbetegedéstől. Vigyázzunk egymásra, de azért vigyázzunk a lelkünkre is! 

 

                                                                                                                                                                                   Helt Ákos 

                                                                                                                                                                   önkormányzati képviselő 

 

 

KÖZÉRDEKŰ Jó Tanácsok 
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  MENETRENDEK Buszjáratok 
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Hirdetési 
felület 

Áfa/Megjelenés 

4,5 cm x 4,5 
cm 

500 Ft + Áfa 

1/16 oldal 600 Ft+ Áfa 

1/8 oldal 1200 Ft + Áfa 

1/4 oldal 2400 Ft + Áfa 

1/2 oldal 4400 Ft + Áfa 

1/1 oldal 8000 Ft + Áfa 

Lapzárta: február 29. 

Kiadó: Öskü Község Önkormányzata 

Felelős szerkesztő: Csincsi-Kauker Andrea 

E-mail: kaukerandrea.osku@gmail.com 

  HIRDETÉSEK 

      
      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 

SZLOBODA PÉTER 

 

Árufuvarozás 1,5T-ig  

Billencs kisteherautóval 

Tel.: 06 20 444 9167 

HULKA ISTVÁN 
E-ON regisztrált 

villanyszerelő mester 
Új bekapcsolás, 

teljesítménybővítés 
teljes körű E-ON 

ügyintézéssel. 
www.hulka-vill.hu 
06/70 701-1377 

 

www.hulka-vill.hu

