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 NAPELEMPARK ÉPÜL ÖSKÜN 

Öskü elköteleződött a fejlődés irányába és további 
beruházások előtt áll. A cél, hogy jelentős gazdasági 
potenciálú településsé váljon az elkövetkező 2-3 
évben.  
 

A 20 hektáron létrejövő beruházás mintegy 4 
milliárd forintba kerül - közölte Kiss Ernő, a 
Magyar Napelem Napkollektor Szövetség 
elnöke az alapkőletétel alkalmából február 5én 
ünnepélyes keretek között. Az elnök elmondta, 
hogy a 10 megawatt teljesítményű 
napelempark április végére készül el, és akár 
5500 család éves energiaellátását fedezheti 25 
éven keresztül. Ángyán Tamás a beszédében 
elmondta, hogy 6 évvel ezelőtt fogalmazódott 
meg egy olyan gazdasági program, amelynek 
alapja a gazdasági fejlesztések prioritása, a 
beruházások, befektetések számára ideális 
környezet kialakítása itt Öskün. 
 
 

 

 

 
TÁJÉKOZTATÓ AZ ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL 

Tisztelt Ingatlantulajdonos! 

Kérem olvassa el az alábbi tájékoztatót arról az új hulladékgyűjtési rendszerről, amely hamarosan az 
Ön ingatlanát érintően is bevezetésre kerül: 
A 385/2014. Kormányrendelet előírása szerint kötelező a háztartásokban keletkező hulladékot a 
elkülönítetten, szelektíven gyűjteni. Ehhez az alábbiakban kívánunk segítséget nyújtani.  

Mi a teendője? 
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a hulladékszállítási szerződéssel 
rendelkező lakossági ingatlantulajdonosok számára pályázati forrásból díjmentes használatra 
biztosít szerződésenként 1 db új, tájékoztató matricával ellátott, 120 literes, kerekes gyűjtőedényt, 
amelybe az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot kell elhelyezni.  
Ennek érdekében Önnek mindössze annyi a teendője, hogy a kijelölt időpontban az edényt átvegye, a 
jövőben a megfelelő hulladékot abba gyűjtse, a szállítási napokon kihelyezze az ingatlana elé, 
valamint  az edényzet állagát megóvja és azt rendeltetésszerűen használja! 
Az új gyűjtőedény átvételi helye és ideje az Ön településén: 

 
Kérjük, hogy az átvételkor a lakcímkártyáját és személyazonosító okmányát hozza magával! 

Amennyiben az ingatlanhoz tartozó edényt nem tudja személyesen átvenni, úgy kérjük, állítson ki 

írásos meghatalmazást az átvétellel megbízott személy számára. (A meghatalmazást az Ösküi Hírek 

újsághoz mellékelten csatoljuk.) Ha a lakcíme nem a szolgáltatással érintett ingatlanba van 
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bejegyezve, akkor vigye magával a szolgáltatási szerződését, vagy egy hulladékgyűjtési díjról szóló 

számláját is. 

Az új gyűjtőedényekből az elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladék a hulladéknaptár 

szerinti szelektív gyűjtési napokon kerül elszállításra. Arról, hogy ebben az edényben milyen 

hulladékok gyűjthetők, a mellékelt szórólap és az edény oldalára ragasztott tájékoztató segít 

eligazodni. 

A vegyes települési hulladékot az eddig használt, meglévő edényzetében gyűjtse. Ennek elszállítása a 

legtöbb településen továbbra is a korábbi hulladékgyűjtési napokon történik. Ott ahol ez változik, 

közszolgáltatója idejében tájékoztatni fogja. 

Bővebb információt találhat a hulladékszállítást végző közszolgáltatója honlapján: www.deponia.hu 

Köszönjük együttműködését! 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási  

Önkormányzati Társulás 

 
 
TISZTELT LAKOSSÁG! 
 
Felhívom az állattartó lakosok figyelmét, hogy 2021. január 1. napjától szigorodtak az állatvédelmi 
előírások.  
Az alábbi állatvédelmi szabályok betartásával szabad állatot tartani! 
Az állattartó köteles: 
- a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő 
életfeltételekről gondoskodni, 
-gondoskodni az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről, 
-az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének 
megakadályozásáról, 
-biztosítani a megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is a 
zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét. 
Tilos az állatot: 
-kínozni, emberre vagy állatra uszítani, illetőleg állatviadalra idomítani, 
-kényszertakarmányozásra fogni, kivéve az egészségügyi megfontolásból való kényszerű táplálás 
esetét, 
-a kíméletét nem biztosító módon mozgatni és szállítani, elhelyezni, 
-a teljesítőképességét felismerhetően meghaladó teljesítményre kényszeríteni, 
-természetellenes és önpusztító tevékenységre szoktatni. 
-elűzni, elhagyani,kitenni, 
-állatot a nemi vágy kielégítésére irányuló cselekmény során felhasználni. 
Azon állattartó részére, aki tevékenységével, vagy mulasztásával az állatvédelmi előírásokat megsérti a 
helyszínen, egy összegben kifizetendő állatvédelmi bírságot fogok kiszabni. 
Az állatvédelmi bírság alapösszege hetvenötezer forint. Az alapösszeg a jogszabálysértés súlyosságától 
függően hatványozódik.  
Ha az állattartó az állatvédelmi előírások szándékos vagy ismételt megsértésével állatának maradandó 
egészségkárosodását vagy elpusztulását okozza, újbóli állatvédelmi bírság kiszabása mellett az állat 
kedvtelésből való tartásától a jogsértés súlyától függően 2–8 évre eltiltom. 
Állatvédelmi bírság kiszabásával egyidejűleg az állattartót a hiányosságok kijavítására, pótlására fogom 
kötelezni, továbbá indokolt esetben az állatok gondozásával, a velük való helyes bánásmóddal kapcsolatos 
állatvédelmi oktatáson való részvételre kötelezem, melynek költségeit az állattartó köteles viselni. 
Kérem, hogy a fentiek figyelembe vételével vegyen magához állatot, és gondoskodjon róla, különös 
tekintettel az állat szökésének megakadályozására! 
                                                                                                                                                                                            Czaltik Éva 
                                                                                                                                                                                            aljegyző sk. 

TÁJÉKOZTATÁS ÁLLATVÉDELEM 
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A Tasner Antal Általános Iskola végzős diákjainak palotás táncát idén, a járványügyi helyzetre való tekintettel, 
video formában van lehetőség megtekinteni az iskola hivatalos oldalán és a  Facebookon.                       

 
 

A táncot betanította: 
Harnos Lászlóné 

     
Ezúton gratulálunk 
nekik a színvonalas 
produkcióért! 

 

 

 

 

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ 
A „Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében civil közösségi 
tevékenységek és feltételeinek javítása című pályázati kiírásra, az FCA-KP-1-
2020/3-001355 azonosítószámon, „Eszközbeszerzések támogatása az Ösküi 
Kertbarátok rendezvényeihez „címmel benyújtott pályázatunk megfelelt a pályázati 
kiírásban meghatározott tartalmi értékelési 
szempontoknak, ezért az  

Öskü Községi Kertbarátok Egyesülete 999 740 Ft, azaz kilencszázkilencvenkilencezer-hétszáznegyven 
forint támogatást nyert el! 
Ennek a pályázatnak a segítségével szervezetünk olyan beszerzéseket tud megvalósítani, amelyekkel lehetővé 
válik, hogy rendezvényeinket bármilyen időjárási viszonyok 
között is megtartsuk. Az események minőségi fejlesztéséhez szükségesek a beszerzendő eszközök is, ezeket az 
István utca végén a saját tulajdonunkban lévő szabadidő parkban rendszeresítenénk, melyek a következők: 8db 
összecsukható rendezvényasztal+32db ö.cs. rendezvényszék, 2db napelemes lámpa távirányítóval és 1db 
tűzálló sátor viharvédelemmel. 
Magyarország Kormányának a Magyar Falu Program keretén belül nyújtott támogatása a településünket is 
vonzóbbá, komfortosabbá teszi, és a helyi közösségek megelégedésére szolgál. 
 
Harnos László Elnök, Öskü Községi Kertbarátiok Egyesülete 
 
 

Beszámoló az ÖKFA 2020. évi tevékenységéről 

Öskü Község Fejlődéséért Alapítvány 

Adószám: 18749786-1-19 

Tisztelettel megköszönjük Kedves Segítőinknek a pályázati úton, az SZJA 1 % 
felajánlásával, feladatokra címzett összegekkel, természetbeni támogatásokkal, 
személyes közreműködéssel, és az egyéb módokon biztosított segítségüket, 
amellyel lehetővé tették tavalyi tevékenységeinket! 

 
Külön köszönetet mondunk Öskü Község Önkormányzati Képviselő Testületének a civil szervezetek 
támogatásának rendjéről szóló 11/2017. (IX.22.) rendelete alapján Ángyán Tamás polgármester úr 
által megítélt 400.000,- Ft összegű támogatásért! 

Szintén külön köszönet jár az SZJA 1 százalékát felajánló Kedves Adózók  
313.938,- Ft összegű támogatásáért! 

 

ISKOLAI HÍREK 

ÖKFA  HÍREK 
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ÖKFA 2020. évi munkaprogramja közcélú elemeinek végrehajtása 

Alapító Okirat szerinti cél / 
tevékenység 

Feladatkör Feladat Kiadás, Ft 

Óvodai nevelés 
támogatásával kapcsolatos 

feladatok 

Mozgáskultúra fejlesztése 
"OVI-FOGI" torna-sorozathoz 

terembérlet biztosítása 
36 300 

Hagyományismeret- / 
készségfejlesztés 

Óvodások szüreten való részvétele 7 815 

Általános iskolai oktatás / 
sport tevékenységek 

támogatásával kapcsolatos 
feladatok 

Mozgáskultúra- / 
képességfejlesztés 

Diáksport támogatása: sumó / 
birkózó edzések 

122 500 

Önszerveződő tevékenységek 
fejlesztése 

Diákönkormányzat feladataiban 
történő együttműködés (SULIZSÁK) 

31 355 

Hagyományőrzéssel 
kapcsolatos feladatok 

Népzenei hagyományok ápolása, 
a Forrás Népdalkör és Hajnal 
Citeraegyüttessel kötött 

együttműködési megállapodás 
alapján 

Fellépésekhez szállítási költség 
biztosítása 

94 850 

Csoóri Sándor Program, stb. 
támogatások kezelése: művészeti 

vezetés, -oktatás, tekerőlant 
beszerzés, citera-felújítás, stb. 

1 214 800 

Kulturális feladatok 
Közösségi kulturális 

rendezvények szervezése 

„Nőnap csak NŐKNEK!” rendezvény, 
"A zene gyógyító ereje" koncertek, 

stb. 
358 768 

Egészségfejlesztéssel 
kapcsolatos feladatok 

Közösségi egészségfejlesztési 
rendezvények szervezése, ill. 
Vöröskereszt, Árvalányhaj 
Szabadidő és Egészség Klub, 

ÖKKE rendezvényeinek 
támogatása 

Természetgyógyász-, fogászati 
megelőzési-, Egészség Fesztivál, 
"Kertészkedj okosan!" programok 

szervezése, ill. tüdőszűrés, 
egészségfejlesztési klubtevékenység, 
kertbarát programok támogatása 

194 330 

Szervezeti fenntartási 
feladatok 

Működési feladatok 
feltételeinek biztosítása 

Könyvelés, pályázati bérszámfejtés, 
szolgáltatások vásárlása, 

beszerzések, stb. 
288 500 

"ÖSKÜ: Összefogás Sikeres Közösségek Üzenetével" című 
EFOP konzorciumi pályázattal kapcsolatos szervezési 

feladatok 

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

konzorcium keretén belül 

elkülönítet-
ten 

Összes kiadás (az EFOP-pályázati programon kívül): 2 349 218 

A fentieken túl, a rendezvényeink, programjaink megvalósítását segítő szervezetek és szerveződések részére 
a tagságukkal történő együttműködés segítségével, több tízezer forint nagyságrendű forrást tudtunk teremteni. 
Megtisztelő SZJA 1 % felajánlásaikat, szíves támogatásukat, segítségüket, részvételüket idén is 
tisztelettel kérjük, és előre is megköszönjük! 

Öskü Község Fejlődéséért Alapítvány 
Adószám: 18749786-1-19 
okfa.osku@gmail.com 06/70/33-49-474 
Az ÖKFA Kuratórium képviseletében, köszönettel és tisztelettel: Gyapay Zoltán elnök 

 
 

HAMAROSAN 30 ÉVES AZ ÖSKÜI HÍREK!  
Immár közel 30 éve annak, hogy az Ösküi Hírek első kiadása megjelent. Öskü Község 

Önkormányzata mindig is tisztelte a hagyományokat, és ennek a különleges évfordulónak 

is tisztelegni kíván. Gyapay Zoltánnal egyeztetve és az ő koordinálásával, valamint Sárfi 

Lajos közreműködésével az eddig összes megjelent lapszám a napokban digitalizálásra 

kerül, melynek elérhetőségéről tájékoztatni fogjuk a falu lakosságát. Ezen kívül ünnepi 

kiadás megjelentetését is tervezi a közeljövőben az önkormányzat.   
                                                                                                                                             Ángyán Tamás 
                                                                                                                                                                               polgármester 

ONLINE TÉR 

mailto:okfa.osku@gmail.com
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A járványügyi helyzet miatt, hogy a közösségünket megtartsuk és 
élményekkel töltsük fel, áthidaló megoldásként, online felületeken történik 
többnyire a kapcsolattartás. Forgács- Bóday Júlia, Öskü kultúrális rendezvény 
szervezőjeként kiemelte, hogy a jövőre nézve szeretne új programokat és 
hagyományokat teremteni, természetesen nem elfelejtve az elmúlt idők 
tradícióit, amik széppé tették a falu életét. Külön kihangsúlyozta, 
megköszönve az Ösküi Szabadidő Klubnak, a Napsugár  Óvoda és a Tasner 
Antal Általános Iskola dolgozóinak, szülői munkaközösségének a sok  
segítségnyújtást és a falu programjain való aktív részvételt.  

Reméli minél előbb lesz lehetőség újra rendezvényeken való találkozásokra is. 
 
 
 
BARANGOLÁSOK ÖSKÜ MÚLTJÁBAN II.RÉSZ 
 

Korai évszázadok –itt élő népek és emlékek 

A római eredetű emlékek, alapvetően Öskü két részére koncentrálódnak. Az egyik a már korábban említett Sólyi–

dűlő, amelyet ma kettészel a vasút. Két oldalán a földmunkák és a vasútépítés közben peremes téglákat, habarcsba 

ágyazott köveket, valamint színes edénytöredékeket találtak. A régészek véleménye szerint nagy kiterjedésű 

település, vagy villagazdaság állt a lelőhelyen. A helyiek csak római villa néven emlegetik a falu határának ezt a 

részét. Annak ellenére, hogy valószínűleg jelentős nagyságú épületek rejtőznek a föld alatt feltárásukra eddig nem 

került sor. A másik ennél is nagyobb és a szakemberek által részben már kutatott és feltárt régészeti lelőhely, a falu 

tágabban vett határában, a Várpalota felé eső részen, Bántapusztán, a már korábban is említett Aranyoskúti-dűlőnél, 

illetve ennek körzetében található. Az elnevezés az itt fakadó számos, tiszta vizű karsztforrástól ered. A jó minőségű 

ivóvíz már a rómaiak letelepedése előtt is vonzotta az embereket, hiszen mint korábban említésre került,innen már 

korábbi kultúrák emlékei is előbukkantak. 

A manapság meglehetősen kopár, eléggé egyhangú táj földjéből, egymás közvetlen közelében több, jelentős, 

településre utaló emlék került elő, az elmúlt száz esztendő során. A feltételezések szerint itt állhatott az Osones, vagy 

Osonibus nevű római telep, amelynek irányába Rhé Gyula szerint a római főút egyik leágazása vezetett. 1911-ben 

trombitafejű bronzfibula/a ruha rögzítésére szolgáló tű/került elő és egy vaskulcs. 1920-ban faragott köveket, 

oszloptöredékeket, tetőcserépdarabokat találtak, ezenkívül különböző korú pénzleletek is előfordultak. Az egyik 

legjelentősebb tárgyi emlék az 1957-ben előkerült kőszarkofág volt. A tárgyak Veszprémbe, a Bakony Múzeumba/ma 

Laczkó Dezső Múzeum/ kerültek. Osones/Osonibus/ feltételezett helyének közelében, a felszínen is elő-előbukkanó 

törmelék/fal és edénytöredékek,tetőcserepek/ arra utalnak, hogy még legalább egy, de lehet, hogy két különálló 

római villa is állhatott a közelben. Valószínűleg mezőgazdálkodással foglalkozhattak, mint a vidéki 

villagazdaságokban általában, de hogy kik birtokolták ezeket, nem lehet meghatározni. Azonban lehet róla némi 

elképzelésünk, mivel két igen érdekes tárgyi emlék alapján levonhatunk következtetéseket. A falu határában /ebben 

az esetben a pontos helyet és időpontot nem említik/ találtak egy Kr.u.110-ből származó úgynevezett „Missio 

honestat”, vagyis elbocsátó bronzplakettet, amelyet Trajanus császár adott az itureaus törzsbéli Thenusnak, az Ala.-

Aug.Ituraeorum katonájának, miután leszolgálta 25 évét a hadseregben. /Thenus a Közel-keletről, az akkori Syria 

provinciából származott, így feltételezhetően íjász volt, mivel a római hadsereg ezen fegyvernemének harcosait 

szülőföldjéről toborozták/ Még egy hasonló,de későbbi elbocsátó bronz tanúsítvány is előkerült. /Ennek pontos 

lelőhelye sem ismert, de azt tudjuk, hogy 1785-ben találták Öskü határában/ Ezt a kelta asalus törzsbeli Ursio, 

Basturio fia kapta Antonius Pius császártól, 25 éves hűséges katonai szolgálatának letelte után, Kr.u.158-ban. Ursio 

pannóniai származású volt /az asalusok nagyjából a mai Komárom-Esztergom megye területén éltek/ és valószínűleg 

lovas katona, aki Claudius Maximus legatus /magas rangú, a hadvezér törzskarába tartozó főtiszt/ parancsnoksága 

alatt, a II. Cohors Pannoniában szolgált. Ezek az úgynevezett veteranusok /a 25 éves szolgálati időt letöltött 

legionáriusok/ a kor szokásának megfelelően szolgálataik elismeréseként földbirtokot kaptak és letelepedtek. 

Elképzelhető,hogy az egykori villagazdaságok hozzájuk,vagy leszármazottaikhoz kötődtek. 

                    Forrás: Nemes Ferenc   

                                                                                                                                        

TÖRTÉNELMI ROVAT 

Csincsi Attila 
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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: március 26. 

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 

HULKA ISTVÁN 
E-ON regisztrált 

villanyszerelő mester 
Új bekapcsolás, 

teljesítménybővítés 
teljes körű E-ON 

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

 

 

SZLOBODA PÉTER 

 

Árufuvarozás 1,5T-ig  

Billencs kisteherautóval 

Tel.: 06 20 444 9167 

TISZTELT ÖSKÜI LAKOSOK! 

Az Ösküi Íjászok Egyesülete, ebben az esztendőben is sok szeretettel várja az 
érdeklődőket.  
Hogy hol és mikor? Keressetek bennünket a Facebook oldalunkon, vagy a 
+36304725971-es telefonszámon. 
Tisztelettel az Ösküi Íjászok 
 

 

  CZALTIK-SIMON RITA 
 

Pedikűr 
Manikűr 

Műköröm 
Gél lakk kézre/lábra 

0620/3277275 
 

Fb.: RitArt nails & callux 
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