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Örömmel tájékoztatjuk az ösküi lakosokat, hogy az Öskü Község Polgárőr Egyesület újjá 

alakult, új vezetőséggel. Az egyesület célja, hogy a közbiztonság és közrend fenntartásában részt venni kívánó, a 

környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára a polgárőrség szervezeti rendjében hatékony 

cselekvési lehetőséget biztosítson. Alapfeladata: a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a rendezvények 

biztosítása. Jelenleg 13 tagunk van, melynek tervezzük a kibővítését, ezért tagfelvételt hirdetünk. Várjuk azon ösküi 

polgárok jelentkezését, akik büntetlen előéletűek és vállalnának járőrözést vagy szolgálatot, melyhez kellő szabadidővel 

rendelkeznek. Nincs korhatár, ifjú polgárőr is lehet, lányok, asszonyok jelentkezését is várjuk a fiúk és férfiak mellett. 

Jelentkezni az oskupolgarorsegkukaceurope.com email-címen, vagy Tóth István szolgálatvezetőnél a 06704565902  

telefonszámon lehetséges. 

                                                                                                                                                                          Polgárőrség Vezetősége 

Tisztelt Ebtartók, Tisztelt Lakosság! 
 
Az Ösküi Hírek korábbi számában már felhívtuk a lakosság figyelmét egyszer az ebek megfelelő tartására. 
Sajnos a helyzet azonban nem javult, ezért ismételten kérem az Ebtartókat a következők betartására. 
A településen gondot okoz a közterületen gazdátlanul kóborló ebek számának megnövekedése, amivel 

veszélyeztetik mind a járókelők, mind az ebek testi épségét. 
 Ez nem minden esetben kóbor kutyát jelent, hanem sajnos legtöbbször felelőtlen emberi magatartást. A kutyák gazdái 
nem gondoskodnak arról, hogy állataik csak a saját lekerített ingatlanjaikon maradjanak; hanem gondatlanságból, az 
ebeket közterületen, mások ingatlanán hagyják kóborolni. 
 Kérjük a tisztelt kutyatulajdonosokat, hogy nagyobb odafigyeléssel akadályozzák meg, hogy kutyáik kijussanak más 
ingatlanra, vagy közterületre! 
 Több esetben az iskolába, óvodába induló gyermekeket és szüleiket ijesztik meg az utcán kóborló ebek, kérek 
mindenkit, hogy legyen tisztelettel a másokra is figyeljenek a kutyáikra!!! Számos esetben nem is szerzünk tudomást a 
kóbor állatról így intézkedni sem tudunk. 
 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében az állattartó 
gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének 
megakadályozásáról. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet értelmében, aki az állatok 
védelmére és kíméletére vonatkozó jogszabály rendelkezését megsérti, állatvédelmi bírságot köteles fizetni. Az 
állatvédelmi bírság alapösszege 75 ezer Ft, ez az összeg jogszabályban meghatározott szorzók szerint növelhető. A 
határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás. 
 A fentiekre tekintettel kérjük minden állattartótól, hogy legyen jó gazda, gondoskodjon a kedvence szökésének 
megakadályozásáról, ez mindannyiunk közös érdeke! 

Kérem fentiek tudomásul vételét, és a település nyugalma érdekében segítő együttműködésüket! 
 
                                                                                                                                                                               Czaltik Éva sk.  

                                                                                                                                                                                    jegyző 
 

Öskü Község Önkormányzatának Hivatalos Lapja  
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A Rendőrség és a Polgárőrség felhívja a Tisztelt ösküi lakosok figyelmét arra, hogy halottak napja közeledtével, 
ha személygépkocsival a temetőbe érkeznek, a személygépkocsit minden esetben zárják be, értéket ne 
hagyjanak látható helyen, vagy egyáltalán ne is vigyenek magukkal, az esetleges károkozások, gépkocsi 
feltörések megelőzése miatt. A polgárőrség sűrűen járőrözni fog, de mindig ők sem tudnak jelen lenni. 
 
                                                                                                                                                         Polgárőrség Vezetősége 
 

 

Október 16.án megrendezésre kerül a TÖKÖS NAP, ahol a 

tökfaragáson és a kézműves foglalkozáson kívül, sok finomság is 

várja a kicsiket és nagyokat!  

Várunk mindenkit sok szeretettel!     

 

 

Fotópályázat indul KEDVENC 
HELYEM ÖSKÜN címmel.  
 
A pályázatokat az 
oskumuvelodes@gmail.com e-
mail címre várjuk. 
A beküldött fotókat értékeljük, a 
legjobb művek alkotóit 
jutalmazzuk. 
Beküldési határidő: 2021. 
November 20. 

 

 

 
Hogyan legyünk ellenállóbbak és rugalmasabbak a 
mai világban? 
Hogyan javíthajuk a folyton változó világhoz való 
hozzáállásunkat? 
Mit tehetünk magunkért és mit tehet értünk az írott 
szó? 

 

Nyitott foglalkozás keretében ezeket a valamennyiünket érintő 
kérdéseket járjuk körbe November 6-án szombaton, déltuán 4 
órakor az IKSZT-ben, ahova szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt, akiben valaha felvetődtek már a fenti gondolatok, 
vagy kiváncsiak. 
 
Az esemény ingyenes, a részvétel azonban regisztrációhoz 
kötött. További információ és jelentkezés a 06 70/ 709 88 40 
–es telefonszámon, október 15-ig. 

          Lakner Tünde 
     művelődésszervező  

NYITOTT FOGLALKOZÁS 

FOTÓPÁLYÁZAT 

PROGRAMAJÁNLÓ 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY 

mailto:oskumuvelodes@gmail.com
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 A Generali Biztosító „Szimba” intézményi pályázatán 150.000 Ft értékű 

Közlekedésbiztonsági Élményprogramot nyert iskolánk, melynek célja, hogy a 

gyermekek élményszerűen sajátíthassák el a biztonságos közlekedés alapjait. 

Szeptember 20-án a 3-4-5-6. osztályosok próbálhatták ki egy-egy órában a kerékpáros 

akadálypályát, a torzító szemüveges gyalogos akadálypályát, és két különleges 

meghajtású járgánnyal is kísérletezhettek az iskola udvarán. Ezen kívül egy olyan 

közlekedésbiztonsági eszközcsomagot és pedagógiai segédletet is kaptunk, amellyel 

hosszú távon gyarapíthatjuk a gyerekek közlekedési ismereteit. Szeretnénk azonban a 

szülők figyelmét felhívni arra, hogy a legtöbbet a szülőkkel, napi szinten, tudatosan 

közlekedve tanulhatnak a gyerekek! Kísérjék figyelemmel gyermekük gyalogos, 

kerékpáros közlekedési szokásait, hívják figyelmüket a veszélyhelyzetekre, mutassanak 

jó példát nekik közösen közlekedve bármilyen járművel utaznak! 

               Biró Erika 

           

 

 

 

 

 

 

Nehéz, de sikeres időszakot tudhatnak maguk mögött a birkózók 
A Covid vírus sok nehézséget hozott magával, ami jelentősen megnehezítette az Ösküi birkózók életét. Sokáig nem 
tudtak edzeni sehol, mert a pandémiai intézkedések miatt le kellett állítani a foglalkozásokat. 
 Próbálkoztunk mindenféle helyiségekben, játszótéren, réten, de azért ez közel sem felel meg egy teremsportág 
elvárásainak. Szerencsénkre Ángyán Tamás polgármester úr felkarolta a csapatot, így lehetőséget kaptunk arra, hogy a 
csapat megkapja a homokkal borított röplabda pályát a strandbirkózó országos bajnokságra való felkészüléshez, majd 
később a Kultúrházban folytathatta a felkészülést csapatunk – mondta el Janku Ferenc a csapat edzője. 
Újra elkezdtük az edzéseket, de ekkor meg a gyerekek nem jöttek, pedig minden előírásnak megfelelve tartottuk a 
foglalkozásokat: maszkban érkeztek és távoztak a gyerekek, edzés előtt kézfertőtlenítést végeztek, lázlapon vezették a 
szülők a gyerekek hőmérsékletét, mi lázat mértünk az edzések előtt, az egyéni feladatoknál betartottuk a 1,5 méteres 
távolságot és azonos edzőpartnerekkel folyt a birkózás, hogy tudjuk követni a betegség útját, ha elkapná valaki a vírust. 
Szóval felkészültek voltunk és nem is volt beteg gyerekünk a teljes pandémiás időszak alatt. Megértjük a szülők félelmét, 
de előbb fogják egy nagy létszámú iskolai közegben elkapni egymástól a betegséget, semmint nálunk egy edzésen, ilyen 
szigorú megelőző intézkedések mellett. 
Újratervezés után sikerült talpra állítani a csapatot és szép eredményeket értek el mind a birkózó, mind a szumó 
bajnokságban sportolóink. Értékes Országos Bajnoki címeket és EB válogatókat nyertek versenyzőink, így válogatott 
kerettagságot szerzett Gáspár Bence, Márkus Roland és Szalay Adrián is. Bence sajnos egy betegség miatt nem tudott 
reszt venni az utolsó válogatóversenyen, ahol eldőlt, hogy ki utazhat az EB-re, így ő nem indulhatott a kontinens 
viadalon, másik két társa viszont ötödikként zárta az Európa-bajnokságot. 
Kis pihenő után ismét a küzdelmek következtek! Előbb a szumó országos bajnokságon bizonyított Szalay Adrián, aki a 
korosztályában a legjobbnak bizonyult és első helyet szerzett. Egy korosztállyal feljebb is megmérette magát és itt sem 
kellett szégyenkeznie, hiszen második helyen zárta a küzdelmeket. 
Az elmúlt héten pedig szabadfogású birkózó diákolimpia területi döntőjén szerzett harmadik helyezést Adrián. Nagy 
öröm ez számunkra, hiszen Adrián fiatal versenyzőnek számít, azonban szorgalmával és bátorságával rendre beküzdi 
magát a nagy versenyrutinnal rendelkezők közé.  
Bízunk benne, hogy rövidesen újabb tehetségek csatlakoznak csapatunkhoz. Hétfőn és szerdán 17:00 órától várjuk a 
Művelődési házban azokat a fiúkat és lányokat, akik szeretnének erősödni, ügyesedni és sikeres sportók lenni- zárta 
szavait az edző. 

ISKOLAI HÍREK 

CENTRUM SE  
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             MINDENSZENTEKI KOSZORÚK, TÁLAK,  
                       TEMETŐDÍSZEK KÉSZÍTÉSE  
                     TERMÉSZETES ANYAGOKBÓL 
                                   Horváth Lenke ev. 
                                  Tel.: 06 70/ 622 6629 
                                        06 88/788 689 
                        Cím: 8191 Öskü, Ady Endre utca 41. 
 
Sok szeretettel várom leendő vásárlóimat  
október 20-tól minden hétköznap a  
Művelődési Ház előtti téren. 
Időpont: 08.00-12.00 
Hétvégén (30., 31.én) is van lehetőség a vásárlásra  
a fent megadott időpontban. 

 

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: október 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@gmail.com 

SZLOBODA PÉTER 

Árufuvarozás 1,5T-ig  

Billencs kisteherautóval, 

gépi földmunka 

Tel.: 06 20/ 444 9167 

VEGYES MÉZ ELADÓ 

Bódis Györgyné 

Öskü, Kert utca 7. 

 

Tel.: 06 88/497216 

06 30/ 454 95 45 

ONLINE EDZÉS FACEBOOK ZÁRT 

CSOPORTBAN 

Keddenként 18:00 alakformáló LIVE 

Szerdánként 18:30 gerinctorna LIVE 

/az órák visszanézhetők bármikor/ 

HULKA BRIGITTA 

Tel: 06 20 586 80 57  

hulka.brigi@gmail.com 

 

POÓR LÁSZLÓ E.V 

 

Gépi földmunka-

Fuvarozás 

Cím:  

8191 Öskü, Bántai út 30. 

Tel.: 06 20 / 958 15 02 

 

FORGÁCS GUMISZERVÍZ 

Tel.: 06 20/ 284 6660  

E-mail: 

forgacsgumiszerviz.osku 

@gmail.com 

Cím: 8191 Öskü, Ipartelep 

mailto:forgacsgumiszerviz.osku@gmail.com
mailto:forgacsgumiszerviz.osku@gmail.com

