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Járványügyi intézkedéseket jelentett be szerdán Gulyás Gergely kancelláriaminiszter. 

A kormány döntése értelmében a munkaadók előírhatják a koronavírus elleni védőoltást a munkavégzés feltételeként, 

ha a dolgozók biztonsága ezt kívánja - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki 

Kormányinfón. Ezt az állam mint munkaadó is érvényesíteni fogja, az önkormányzatoknál pedig a polgármester dönthet 

az oltás előírásáról.  

November 1-től maszkot kell viselni a közösségi közlekedési eszközökön - sorolta a kormány döntéseit, amelyeket a 

járvány fékezése érdekében hozott. Emellett látogatási tilalmat rendelnek el az egészségügyi intézményekben. A 

szociális intézményekben erről a vezető dönthet.  Hangsúlyozta: az intézkedések célja, hogy minél többen olttassák be 

magukat. 

             Forrás: Vehir.hu 

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 

 

Szociális célú tűzifa támogatásra 
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy az idei évben is lehetőségünk van a szociális célú 

tűzifa támogatás nyújtására. Öskü Község Önkormányzat Képviselő–testületének 

11/2021.(X.12.) önkormányzati rendelete szabályozza a szociális tűzifa támogatás 

igénybevételének feltételeit. 

Ezen rendelet célja: Az Öskü Község területén állandó lakcímen vagy tartózkodási helyen 

életvitelszerűen lakó, szociálisan rászoruló lakosok támogatása.  A természetben nyújtott szociális ellátást, mint egyszeri, 

vissza nem térítendő tűzifa juttatás feltételeit a fent említett rendelet szabályozza. 

A támogatás feltételei: 

Szociálisan rászoruló személyek, akiknél:  

-a közös háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 350%-át (99.750,-Ft) 

-egyszemélyes háztartás esetén a 450 %-át (128.250,-Ft)valamint a háztartás egyik tagjának sincs vagyona  

Öskü Község Önkormányzatának Hivatalos Lapja  

2021. november 

FELHÍVÁS 
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Háztartás: Egy lakásban együtt lakó és ott bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek 
közössége. 

Előnyt élvez:  
a, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint: 

- aktív korúak ellátására, 
- időskorúak járadékára, 
- települési lakásfenntartási támogatásra jogosult személy 

b, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos 
gyermeket nevelő. 
Nem jogosult támogatásra 

- aki erdőtulajdonos, erdőgazdálkodó vagy fakitermelést végzett az elmúlt 2 évben 
- az ingatlan tűzifával nem fűthető, valamint nem lakik benne életvitelszerűen senki 

Ugyanazon lakott ingatlanra, csak egy támogatás állapítható meg, függetlenül a háztartások számától. 
A támogatás igénylése: 
A kérelmeket 2021. október 18-tól - 2021. november 12. napjáig az Ösküi Község Önkormányzatához, a 
szociális ügyintézőhöz lehet benyújtani. 
A támogatás elbírálásáról a polgármester dönt a beérkezett kérelmek összesítése alapján, 2021. november 23. 
napjáig. 
A kérelem igényléséhez szükséges nyomtatványt és további információkat a szociális ügyintézőtől lehet kérni, 
valamint a község honlapján is tudnak tájékozódni. 
 

Ángyán Tamás 
polgármester 

 

MÁRTON-NAP 2021 

HELYSZÍN: Öskü, Művelődési Ház  
Öskü Község Önkormányzata és az Öskü Községi 

Kertbarátok Egyesülete sok szeretettel meghívja Önt 
és kedves családját a Márton Napi Vigadalomra. 
 
Programok: 
16.00 Köszöntőt mond: Harnos László, ÖKKE Elnöke 
16.05 Ügyességi vetélkedő 
16.30 Csukárdi Társulat: A Hallgatás 
           (Rejtő Jenő kávéházi kabaré) 
17.00 Megemlékezés Szent Mártonról,  
           valamint az Új Bor Ünnepéről  
           /Megyesi Ferenc plébános/  
           Borok szentelése, áldása  
          /Szabó Vilmos Béla lelkész, Megyesi Ferenc 
plébános/ 
17.40 Lámpás felvonulás – Kovács Krisztián/dob/ 
18.00 Szentgáli Banda Népzenei Együttes műsora 
           Dékmárné Forgács Zsuzsa Táncház 
Kísérő programok: 
16.00-19.00 Népi játszóház: kosárfonás, bőrdíszmű, 
szalmafonás, szövés 
Lámpás készítés –kézműveskedés 
 

                                                                                   18.00 Ludaskása / KERTBARÁTOK Vacsora/  
    

PROGRAMAJÁNLÓ 
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Továbbra is várjuk a fotópályázatra készült képeket, 
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. 

 
 

Az EFOP-pályázatunk futamideje november 15-én 
lezárul. 
A lapzártakor már véglegesített hátralévő programok: 
Nov. 5. péntek 18 óra, IKSZT:  
- a pályázati eredmények megosztása 1. 
Nov. 8. hétfő 18.30 óra, Plébánia Közösségi Ház:  
- Bálint Bánk pszichológus előadása 
Nov. 10. szerda 18 óra, Plébánia Közösségi Ház: 
- Merva Péter pszichológus előadása 
Nov. 15. hétfő 18 óra, IKSZT: 
- a pályázati eredmények megosztása 2. 
 
Minden Kedves Érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

 

TESZEDD AKCIÓ 
Iskolánk idén is csatlakozott a TeSzedd országos szemétszedési akcióhoz. A falu 

belterületét jártuk be az iskolától indulva minden irányban. A gyerekek nagyon 

lelkesek voltak, és szerencsére nem találtunk nagy mennyiségű gyűjthető hulladékot, 

de tapasztalatom szerint a falu szélét érdemes lenne még a 8-as út mentén, a vasúti 

átjárón túl Hajmáskér irányában és Bánta felé is megtisztítani. 

 Kérünk mindenkit, hogy vigyázzunk a falu tisztaságára!  

Sokkal egyszerűbb, ha a gyűjtőkbe dobjuk a szemetet. 

                                                                                                                                   Bíró Erika                                                                                                                                                                                                         

/Kép: Tasner Antal Általános Iskola 3. osztályos tanulói/ 

 

 

 

U14 és U18 Sumo Országos Bajnokság,  U16 válogatóverseny, 

U12 és gyermek felkészülési verseny 

 

A Szigetszentmiklóson megrendezésre kerülő szumó versenyen 

13 csapat sportolója, 144 mérkőzésen döntötte el a bajnok 

címek sorsát. Csapatunk remekül szerepelt, hiszen 19 érmet 

szerzett, amelyből kilenc aranyérem és öt-öt ezüst-, illetve 

bronzérem került sportolók nyakába.   

 

FOTÓPÁLYÁZAT 

ÖKFA HÍREK 

CENTRUM SE  

ISKOLAI HÍREK 

mailto:oskumuvelodes@gmail.com
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Ösküi sportolóink eredményei: 

         Gyermek korosztályban Nagy Dominik első helyen végzett. 

                 U12 korosztályban Szalay Adrián első helyezett lett. 

                 U14 korosztályban az országos bajnokságon Szalay Adrián a 

második helyen zárt. 

                 U16 korosztályban Márkus Roland megnyerte a válogató 

versenyt. 

         U18 korosztályban országos bajnoki címet zsebelt be Márkus Roland.  

 

Gratulálunk sportolóinknak!                                     

                                                                                                        Janku Ferenc 

                                                                                                              elnök                                                                                                                      

 
 

 

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: november 26. 

29. Kiadó: Öskü Község Önkormányzata 

Felelős szerkesztő: Csincsi-Kauker Andrea 

E-mail: kaukerandrea.osku@gmail.com 

  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 

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 

 

CSILLA MASSZÁZS 

Izomregeneráló 
Nyirokmasszázs 
Talpmasszázs 

Ajándékozzon karácsonyra kényeztető pihenést! 
        Ajándék kártya 10% kedvezménnyel! 

Szeretettel várom kedves vendégeimet! 
Telefon:   06 20/21-99-600 

HÍRDETÉSEK 


