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MEGKEZDŐDTEK AZ ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSÉNEK  
ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁLATAI 

2020. nyarán jó hírt kaptunk, Öskü Község Önkormányzata a 
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése c. felhívásra 
benyújtott, TOP 1.4.1-19-VE1-2019-00012 azonosítószámmal 
nyilvántartott támogatási kérelmét támogatásra érdemesnek 
ítélték. 
Ennek alapján Öskün egy kétcsoportos, új építésű bölcsőde 
jöhet létre a település központjában, a posta melletti 
ingatlanon. 
A terület előkészítési munkálatai az elmúlt napokban 
elkezdődtek, a korábbi lakóépületek elbontásra kerültek. 
Az engedélyeztetési és közbeszerzési eljárások lezajlását 
követően kezdődhet majd meg az építés és a tervek szerint 
2022. őszén már birtokba vehetik az új bölcsődét a 
gyermekek.                                                                 
        

                Ángyán Tamás 
                 polgármester 

MŰKINCSRABLÓK FOSZTOGATNAK ARANYOSKÚTON 

 
A Laczkó Dezső Múzeum munkatársai 
területbejárásra hívták Ovádi Péter 
országgyűlési képviselőt, Ángyán Tamás 
ösküi polgármestert és a sajtó képviselőit, 
hogy segítséget kérjenek az Öskü és Bánta 
közötti szakaszon, Aranyos-kút néven ismert 
területen lévő római kori régészeti leletek 
megvédéséhez. A területen minimum a 
balácapusztaihoz hasonló jelentőségű, római 
kori régészeti leleteket rejt a föld, amelyet 
folyamatosan fosztogatnak a műkincsrablók. 
A történelmileg jelentős lelőhely nemcsak 
Öskü és a térségének, de ország számára is 
nagyon fontos lehet, fogalmazott Ovádi 
Péter.  
Az országgyűlési képviselő a területbejáráson egy munkacsoport megalakítására tett javaslatot, amely kivizsgálja, 
hogy hogyan lehetne megvédeni a területet és megoldási javaslatokat tesz. 

 
 
 
 
 

 

Öskü Község Önkormányzatának Hivatalos Lapja  

2021. április 

 AKTUÁLIS HÍREK 
 

AKTUÁLIS HÍREK 

Ángyán Tamás Öskü polgármestere elmondta, hogy már a következő napokban felállítják a munkacsoportot, és a 

földterületek tulajdonosaival, a helyiekkel és a polgárőrséggel egyeztetve megpróbálják hatékonnyá tenni a 

védelmet. Kiemelte azt is, hogy a régészeti szempontból jelentős terület feltáráshoz, és a további lépésekhez 

nagyobb összefogásra lesz szükség. Kitért arra is, hogy Ösküt elsősorban a közel ezeréves kerektemplomáról 

ismerik az emberek, de a római kori leletek különleges színfoltjai lehetnek a térségnek, és hatalmas lökést 

adhatnak a helyi turizmusnak. 

 

AKTUÁLIS HÍREK 

Forrás: VEOL.hu 
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   TISZTELT LAKOSSÁG! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     VÍZ VILÁGNAPJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            A képeket küldte: Bíró Erika 

ISKOLAI HÍREK 

FELHÍVÁS 

Gyermekeink védelme érdekében kérjük Önöket, hogy az Egészséges 

Csecsemők és Kisgyermekek Tanácsadásának idejében, Keddenként 

12:30 és 13:30 óra között az orvosi rendelő váróját a tanácsadásra 

érkezetteknek fenntartani szíveskedjenek. A rendelés 13:30 órától, 

előzetes időpont egyeztetés függvényében a megszokott rendben 

folytatódik.  

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük! 

A Víz világnapja minden év március 22-én 

megtartott esemény. Célja, hogy 

irányítsa a figyelmet a mindenki számára 

elérhető, tiszta víz fontosságára és az 

édesvízkészletek veszélyeztetettségére.  

A Tasner Antal Általános Iskolában 

azonban nem csak erre a napra 

korlátozták, hanem egy egész héten át 

próbálták többen, több oldalról 

megvilágítani a témát a pedagógusok.  

Rengeteg szép munkát mutattak be a 

diákok, amik közül egy-kettő kiemeltünk.  

Ezúton gratulálunk minden kreatív 

diáknak! 

Závori Márton / 3.osztály 

FONTOS INFORMÁCIÓK  

HÁZIORVOSI RENDELŐ ÖSKÜ 

Dr. Kristóf András 

Háziorvostan, igazságügyi orvostan 

szakorvosa 

Rendelési idő:  

Hétfő:  9.00-12.00 

Kedd: 13.30-16.00 

Szerda: 9.00-12.00 

Csütörtök: 13.15- 16.00 

Péntek: 9.00-12.00 

 

Tanácsadás:  Kedd:  12.30-13.30 

Rendelkezésre állás:  8.00- 16.00-ig  

TEL.: 88/497-165 

A társadalombiztosítás egészségügyi 

szolgáltatásaira szerződött rendelés 

 

FIÓKGYÓGYSZERTÁR NYITVATARTÁSA 

2019. szeptember 1-től az alábbiak szerint változik: 

 

Hétfő:  12.30 - 17.00 

Kedd:  12.30 - 16.00 

Szerda:  8.00 - 12.00 

Csütörtök:  13.00 - 16.00 

Péntek:  8.00 - 12.00 

Sárai Marci / 4.osztály 

Meilinger Áron / 4.osztály Jancsek Zétény / 3.osztály 
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„Húsvét ünnepe ebben az évben más, mint a korábbiak. Máshogy ünnepel a világ. Talán magába fordulva, a 

lényeget keresve, s bízva abban, hogy megtalálja végre. Reménykedve nézünk az előttünk álló idők elé, s bízunk 

olyan jövőben, amelyben a szenvedéseket, a nehézségeket megoldva, boldogan élhetünk tovább” – ezek 2020. 

húsvétjára írt gondolatok voltak. 

Sajnos még mindig aktuálisak ezek a szavak, de ne adjuk fel a reményt. Bízzunk abban, hogy az elmúlt hónapok 
sötét emlékeit magunk mögött tudhatjuk hamarosan. 
A következő időszak továbbra is megpróbál majd bennünket. Nem lesz könnyű, de ha egymásra számíthatunk, 
sokkal könnyebben átlendülünk a nehézségeken. Az idei húsvét ezt üzeni mindnyájunk számára. 
  
  

„Töröld le könnyed ember, nem vagy árva, 
Út lett a sir egy szebb, dicsőbb hazába. 
Csak légy erős, csak légy szilárd a hitben, 
Az út felén ne félj, nem hágy el az Isten. 
Ha tán a bűn lett újra rajtad úrrá, 
E mennyei varázsszó szüljön ujjá: 
Feltámadott! Feltámadott!” 
(Balogh Miklós: Húsvét reggelén) 

 Ángyán Tamás  
polgármester 

 

 

 

A TAVASZ GYÓGYNÖVÉNYE, A MEDVEHAGYMA 

Igazi felüdülést jelent a téli hónapok után a járványhelyzet idején a 

medvehagyma erősen zöldellő, illatozó levele. A kora tavasz jellegzetes 

növénye, melynek levelei főként március hónapban jelennek meg. A 

vadfokhagymának is hívott medvehagyma jellegzetes fokhagymaillatát 

távolról is megérezni.  

Elnevezését azonban arról kapta, hogy a téli álomból ébredő medvék 

előszeretettel fogyasztják termését az ásványi anyag készletük feltöltése, 

valamint az emésztőrendszerük  kitisztítása érdekében. 

Igazi gasztronómiai értékkel bíró növény, melynek fő hatóanyaga a kén tartalmú allicin. Baktérium-, és gombaölő 

hatással egyaránt bír. Főbb ismertetőjelei a hosszú nyelű lándzsás levelek, melyek fényes felületűek és akár 30-50 

cm magasra nőnek. A hagyma hosszúkás-tojásdad, buroklevele fehér, egy tövön több hagyma is található.  

Csökkenti a vérnyomást, koleszterinszintet, tisztítja a vesét, vért, valamint az érfalak rugalmassága mellett 

bőrbetegségekre és az emberi emésztésre is jótékony hatással bír. Bár a medvehagyma nem védett növény, 

azonban állományainak nagy része védett területre esik, ahol a gyűjtés a természetvédelmi hatóság engedélyéhez 

kötött. Németországban, Svájcban, Ukrajnában a túlzott mértékű szedése miatt védetté nyilvánították. Fontos 

tudni, hogy a hatályos törvényi szabályozás alapján – a növényállomány megóvása és regenerálódása érdekében 

– magánszemély naponta legfeljebb 2 kg mennyiséget gyűjthet állami, nem védett területen. Gyűjtése során 

a kíméletességre kell törekedni. Levelenkénti és a levelek teljes kifejlődése előtti korai szedése kevésbé kockázatos 

mind egészségügyi, mind természetvédelmi szempontból. A legjobb, ha a kétlevelű növényről csak egy levelet 

szedünk le.  

Ha csak a fejlődő levélkéket tépkedjük, és nem tőből húzzuk ki a leveleket, akkor a levelek még tőből 

tovább nőnek, éltetve ezáltal a hagymát ami még képes egyaránt hagymát, virágot, termést is érlelni. 

Amennyiben a levél már teljesen kinőtt és akkor szedjük le mindkét levelet a hagyma és az egész növény is 

elpusztul. Egyes élőhelyein a súlyosan mérgező májusi gyöngyvirággal együtt, egymás mellett is él.  

 HÚSVÉTI GONDOLATOK 

KÖZÖSSÉGI ROVAT 
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A két növény összetévesztésének komoly egészségügyi kockázata van, hiszen ha véletlenül gyöngyvirág levelet 

fogyasztunk el medvehagyma helyett, az akár halálos mérgezést is vonhat maga után. Viszont a gyöngyvirág levele 

szürkésebb zöld, mattabb színű, levelének fonáka fényes.  A legjobban az illata segít megkülönböztetni, a 

medvehagyma fokhagymaillatát távolról is megérezni, a levelének megdörzsöléséből származó illatmintával pedig 

teljes bizonyossággal be lehet azonosítani. Bátran használjuk feldarabolva, ételekbe keverve, kellemes aromát 

biztosítva ezáltal az ételnek.  

                                          Dr. Matics Tímea 
önkormányzati képviselő 

 
 

 

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS ÖSKÜ  

1848.március 15 

 

Magyarország újkori történetének egyik 

legmeghatározóbb eseménye, a nemzeti identitás 

egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári 

átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a 

nemzeti mitológia részévé vált. 

A megemlékezésről ünnepi videó is készült, ami az “IKSZT Művelődési Ház Öskü” hivatalos Facebook oldalán érhető el. 

ONLINE TÉR  
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A KIKERI-TÓI RÓMAI GÁT      
 

Külön említést érdemel egy régi kőbánya, amely mintegy 200 
méterre ÉNY-ra található a római településmaradványoktól. 
Pontosan nem tudjuk mikor, de az biztos, hogy még az ókorban 
kezdték meg a kőzet kitermelését és aztán évszázadokig 
használatban volt. A felmérések szerint kiterjedése kb. 1,6 km2, 
ebből az alsó bányának nevezett részt használhatták a rómaiak. Az 
itt fejtett homokkő, vagy más néven bántai-kő, már az ókorban és a 
későbbi évszázadokban is kedvelt építőanyag volt.  
/felhasználták Palota középkori várának falaihoz, de a 19 század 
végén az Országház építésénél is / Jellegzetesen sárgás színű és jól 
faragható, bár az időjárást porózus szerkezete miatt kevésbé jól 

bírja,mivel felülete egy idő után vakolás nélkül megszürkül és mállani kezd. 
Az Öskü határában található régészeti emlékek között kiemelt figyelmet érdemel az úgynevezett Kikeri –tói római 
gát, mivel ez az építmény napjainkban is látható és még jelenlegi állapotában is rendkívül impozáns. Ennek 
ellenére kevesen hallottak róla, alig ismert, pedig az egyik legnagyobb ilyen jellegű régészeti emlék az országban. 
Az építmény valószínűleg összefüggésbe hozható a közeli településmaradványokkal és a kőbányával. A Kikeri-tó 
elnevezés kissé megtévesztő, mivel napjainkban a 8-as főút mellet közvetlenül, nincs a szó szoros értelmében vett 
tó, hanem egy füves mező láthatunk, amelyet egy csatorna választ el a közvetlenül mellette fekvő, nádastól. /Maga 
a „Kikeri” szó,valószínűleg a „Kékerű”-ből, talán a sok forrásra utalva, esetleg „Tikeri”,”Tükör”szóból alakult ki, 
utóbbi talán a tó víztükrére utalhatott. Azonban mindez csak feltételezés./ Az egykori mesterséges tó ezt a 
területet borította, amelyet a közeli források és vízfolyások vizéből duzzasztottak. Eredeti mérete több hektárnyi 
volt, partja, valahol Öskü mai szélénél lehetett. Hogy a gát mikor épült meg, nem tisztázott, mivel régészetileg alig 
fordítottak rá figyelmet és közvetlen környezetét csak felületesen vizsgálták. Általában azonban római eredetűnek 
fogadják el, de egyes vélemények szerint a 15.században épült az Újlaki család birtokossága idején. Ennek 
ellentmond, hogy helyenként a későbbi, valószínűleg részben tényleg 15.századi kőburkolat alól, kibukkan az 
eredeti római falazat,amely az egész építmény magját alkotja. Ráadásul Keresztesi József, a Magyar nyelv eredete 
című 1844-ben kiadott művében leközöl egy 1790-ben még kivehető vésett feliratot, amely a gát falába volt 
vésve:”MAXIM. AV. T.P.”Ezt  MAXIMinus(AVgustus Tribunitia Potestate)–ként értelmezte. Szerinte a Kr.u. 235 és 
Kr.u. 238 között uralkodó Maximinus Thrax római császárra vonatkozott a felirat. Ez azonban csak azt bizonyítja, 
hogy a Kr.u.III. században már valószínűleg létezett. Sajnos a felirat helyét nem közli, így azt ma már aligha lehet 
megtalálni. A gát mai állapotában is impozáns megjelenésű, kb. 158 méteres kőfal, amely a tetején futó 8-as főút 
töltése nélkül is, kb. 5 méter magas, de eredetileg jóval hosszabb lehetett. /legalább a mai hosszának kétszerese, 
figyelembe véve, a tó feltételezhető kiterjedését/ Csaknem 100 cm hosszú, a közeli kőbányában kitermelt 
tömbökből épült /napjainkban látható kváderkő burkolata, részben 15.századi javítás, újjáépítés nyomán került a 
helyére/ a  falazaton 2,3 méter fesztávolságú boltozott áteresz található, amelyen keresztül a gátra merőlegesen 
futó csatorna vize áthalad a 8-as főút töltése alatt. Az Öskün keresztülfolyó Pét-patak/Péti-víz/, amelyet a II. 
világháború után betoncsőbe vezettek, megszüntetve a nyílt patakmedret, ugyancsak a gátépítmény alatt halad át, 
de egy másik, mélyebben futó csatornában, a Péti Nitrogénművek számára. Sajnos, amikor a 8-as számú főút épült 
1936-37-ben, a munkálatok során a korábban már amúgy is alaposan megbontott falazatot újra megrongálták és a 
helyükről kiemelt tömböket gondatlanul, teljesen ötletszerűen építették vissza. Teljesen figyelmen kívül hagyták 
eredeti elrendezésüket. Ez látszik az egyes köveken lévő bevágásokon, hornyolásokon, amelyek talán a zsilipkapuk 
számára készített vájatok voltak valaha, ma azonban teljesen rendszertelenül, szétszórva láthatóak a falba építve. 
A gát és a mesterséges tó szerepe is kérdéseket vet fel. Az biztosnak tűnik, hogy a 15.században halastónak 
használták az Újlaki uradalom részeként, bár csak majdnem két évszázaddal később 1690-ben tesznek róla rövid 
említést. A tó feltételezhetően már az ókorban is halastó lehetett és valamelyik villagazdasághoz tartozhatott, de 
vizén szállíthatták a római főúthoz a kőbányában kitermelt építőköveket is. A völgyzáró gát másodlagosan, a víz 
duzzasztásán kívül hídként is szolgálhatott, mivel lehetővé tette az áthaladást, az ezt akadályozó mélyedésen. Így 
ezután a római út Bakony felé irányuló kerülőjét ki lehetett iktatni. Mint arról már korábban szó volt, a Kikeri-tó és 
gátrendszere még a középkorban is használatban volt és rendszeresen javították, de valószínűleg a török 
megszállás idején karbantartás híján idővel pusztulásnak indult. A XVIII.századi térképeken a tó már eredeti 
méretének töredékére zsugorodva látható, a gát kőfalát pedig a környékbeliek építőanyagnak bontani kezdték.  
Egy XIX.századi metszeten már jelentős része hiányzik. 

   Forrás: Nemes Ferenc         

                                                                                                                      

TÖRTÉNELMI ROVAT 

Csincsi Attila 
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Lapzárta: április  30. 

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@gmail.com 

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, 

gépi földmunka 

Tel.: 06 20/ 444 9167 

  CZALTIK-SIMON RITA 
 

Pedikűr 
Manikűr 

Műköröm 
Gél lakk kézre/lábra 

06 20/3277275 
 

Fb.: RitArt nails & callux 

         SZABÓ DÁVID 
 

Szobafestés, mázolás, 
tapétázás és egyéb 

munkák 
Tel.: 06 30 889 6223 

E-mail: 
szabodavid943@gmail. 

com 

                     FORGÁCS GUMISZERVÍZ 

               Centrírozás  
                  Defektjavítás  

         Szerelés  
                        Abroncsrendelés 

                                  Tel.: 06 20/ 284 6660 
      E-mail:  

forgacsgumiszerviz.osku@gmail.com 

file:///C:/Users/Felhasználó/Desktop/Ösküi%20Hírek/február/www.hulka-vill.hu

