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Öskü Község Önkormányzatának Hivatalos Lapja

LEGYEN ÜNNEP

Kedves Ösküiek!

AKTUÁLIS HÍREK

Szeretettel kívánom
Mindannyiunknak,
hogy békében, egészségben,
szeretetben teljen
advent időszaka.
Vigyázzunk szeretteinkre
és egyben
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánok!
Ángyán Tamás
polgármester

Áldott, békés
karácsonyi
ünnepeket és
sikerekben gazdag,
boldog új évet
kívánunk!

AKTUÁLIS HÍREK

Öskü Község Önkormányzata,
Tasner Antal Általános Iskola és
a Napsugár Óvoda és Bölcsőde,
Főzőkonyha dolgozói
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ADVENTI Játék
AKTUÁLIS HÍREK

Naponta újonnan bekapcsolódó ablakok
díszei az adventi időszak végéig minden
este kigyúlnak.
Ezúton is köszönjük minden lelkes
ablakdíszítőnek a kreatív közreműködést!

JÁTÉKRA FEL!
PROGRAMAJÁNLÓ
AKTUÁLIS HÍREK

KÖSZÖNJÜK!
AKTUÁLIS HÍREK
Idén két vállalkozó szellemű “rémszarvas”
és egy kismanó indult útnak,
hogy szaloncukrokkal lepjen meg Mindenkit!
Vidámságot és mosolyt csempésztek bele
a szürke hétköznapokba számos utcát bejárva.
Ezúton is köszönjük szépen a kedvességet
Mekota-Trungel Renátának
és lelkes csapatának, segítőinek!
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ISKOLAI HÍREK
„Tekerj egyet a Mikulással!”
Az időjárás évről-évre egyre gyakrabban megengedi, hogy télire se kelljen „szögre akasztani” a kerékpárunkat. A
Mikulás legtöbbször nem is talál összefüggő hótakarót, hogy szánon érkezhessen, így Ösküre szombaton biciklivel
jött! Hívására a Tasner Antal Általános Iskola sportudvarába gyülekeztek a bicajos gyerekek és felnőttek, nemcsak
Ösküről, hanem a szomszédos Hajmáskérről is.
A Mikulás köszöntése után,
mindenki sorsot húzott.
Akinek
aranyszínű
szaloncukor jutott, agancsot
kapott a Mikulás puttonyából
és így rénszarvas lett, a zöld
szaloncukorért
pedig
ördögszarv járt és így a
tulajdonosa krampusz lett a
Mikulás táborában.
A Mikulás először a római
katolikus
templommal
szembeni
bringaponthoz
vezette csapatát, ahol Balaton-szeletet „vételeztek”.
A turisták a bringaponttól legtöbbször a Balaton felé folytatják útjukat – persze, csak miután megnézték Öskü
nevezetességeit, elsősorban a Kerektemplomot, ezért a Mikulás is arra vezette tovább a kerékpártúrát. Az Ösbő
Vezér Emlékparkban kerékpáros ügyességi pálya várta a résztvevőket. A park 7-8 centiméteres hórétege
nehezítette a szlalomozást, és így nemcsak az ügyességre, de az erőnlétre is szükség volt! Kerékpár-bukósisakos
hóembert is meg kellett kerülni, hogy a másik bringaponthoz és a játszótérhez elérhessünk.
Utolsó
útszakaszunk
a
művelődési házhoz vezetett. A
betlehemi életképnél, a kis Jézus
jászolánál már a Karácsonyra
hangolódtunk:
a
Mikulás
szaloncukrot
osztott
puttonyából, mielőtt visszaindult
Lappföldre.
A művelődési házban közben
elkészült a zsíros kenyér, a meleg
tea és a forralt bor, nehogy bárki
éhesen,
szomjasan,
átfázva
fejezze be a bringatúrát. A
vendéglátásba
bekapcsolódott
Ángyán Tamás, Öskü község
polgármestere is.
Hazabringázás előtt összeálltunk még egy csoportképre, és hogy meghallgassuk Pénzes Erzsébet asszony, a
Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) elnökségi tagja, szakmai vezetője gondolatait a bringázás
és a „bringás életforma” előnyeiről.
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A
MAKETUSZ,
Öskü
Község
Önkormányzata, az Öskü Község
Fejlődéséért Alapítvány és a Tasner
Antal
Általános
Iskola
nevében
megköszönjük a részvételt, a szervezők
és a segítők munkáját!
A fotókat készítették: Biró Erika,
Gyapayné Mekota Irén
Biciklizni jó – és nemcsak a
Mikulással!!!

ÖKKE HÍREK
Pályázati tájékoztató!
A „Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében civil
közösségi tevékenységek és feltételeinek javítása című pályázati
kiírásra, az FCA-KP-1-2021/1-001337 azonosítószámon, „Az Ösküi
Kertbarátok rendezvényeihez tároló faház telepítése „ címmel
benyújtott pályázatunk megfelelt a pályázati kiírásban
meghatározott tartalmi, értékelési szempontoknak, ezért az
Öskü Községi Kertbarátok Egyesülete 999 990 Ft, azaz
kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencven forint támogatást nyert el!
Ennek a pályázatnak a segítségével szervezetünk a tagság rendezvényeihez szükséges
anyagok és eszközök elhelyezését teszi lehetővé megvédve azokat az időjárás
viszontagságaitól.
A megpályázott faházat az István utca végén a saját tulajdonunkban lévő szabadidő
parkban helyezzük el.
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 Egyesület
ÖKFA Sarok
Tevékenységünk idei szíves támogatását, a segítséget, részvételt,
SZJA 1 % felajánlásokat tisztelettel megköszönve,
Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánunk!
Öskü Község Fejlődéséért Alapítvány (adószám: 18749786-1-19)
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GRATULÁLUNK!
NÉPDALKÖRI HÍREK

„Hagyományos régiók – Régiók hagyománya”
XIII. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei Döntő
Vass Lajos népzenekutató, karnagy nevét országosan ismertté a Magyar Televízióban 1969-70-ben
megrendezett „Röpülj Páva” vetélkedő tette, amelynek szervezője és műsorvezető-riportere is volt.
A Vass Lajos Népzenei Szövetség folytatja névadójának a nemzetet megénekeltető elképzelését: immár
tizenharmadik alkalommal kelt nemes dalversenyre a Kárpát-medence magyarsága. Hagyományosan, a
két éves versenysorozat első évében zajlanak a regionális elődöntők, a következő év tavaszán az országos
középdöntők, végül októberben kerül sor az ifjúsági, novemberben pedig a felnőtt kategória Kárpátmedencei Döntőjére.
A verseny egyedülálló szakmai lehetőséget biztosít a résztvevőknek. A több száz versenyző számára
kiváló szakemberekből álló zsűri ad tanácsokat, fordulóról fordulóra. A versenyzők tudása is
megmérettetik: a legnagyobb szakmai elismerést jelenti a Kárpát-medencei Döntőbe, a legjobb 100
előadó közé kerülés!
Az idei döntőkben 45 ifjúsági és 54 felnőtt szólistát illetve csoportot értékelt a zsűri.
A felnőtt kategóriában az ösküi Forrás Népdalkör és Hajnal Citeraegyüttes egy balatoni népdalokból álló
csokrot adott elő, amelyet még a két éve elhunyt Horváthné Bakos Ilona tanított be nekünk, és Baksa Kata
jelenlegi művészeti vezetőnk csiszolt tovább:

Műsorunkat a zsűri „Vass Lajos Kiemelt Nívódíj” elismerésben részesítette!
Népdalkörünk tagja, Sziránszki Zsófia Lili a budapesti Csiripály Énekegyüttessel “Vass Lajos Nagydíj”
elismerésben részesült.
Sokat tanultunk a zsűritől és egymástól. Köszönjük kedves támogatóinknak, segítőinknek és
„szurkolóinknak” a bizalmát!
Forrás Népdalkör és Hajnal Citeraegyüttes tagjai
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HÍRDETÉSEK

POÓR LÁSZLÓ E.V
Gépi földmunkaFuvarozás
Cím:
8191 Öskü, Bántai út 30.
Tel.: 06 20 / 958 15 02

SZLOBODA PÉTER

LANTOS KATALIN E.V

Árufuvarozás 1,5T-ig
Billencs kisteherautóval,
gépi földmunka

Kárpitszövet varrás
auto/motor,
bútorszövet varrás,
tetőkárpit javítás
Tel.:06 30/ 449 5251
kisbufurc05@gmail.com

Tel.: 06 20/ 444 9167

CSILLA GYÓGYPEDIKŰR

FORGÁCS GUMISZERVÍZ

Tel.: 06 20/ 284 6660
E-mail:
forgacsgumiszerviz.osku
@gmail.com
Cím: 8191 Öskü, Ipartelep

Láb betegségeinek kezelése és fájdalommentesítése.Tyúkszem
kezelése és eltávolítása,benőtt és gombás körmök
kezelése,bőrkeményedés eltávolítása,cukorbeteg és neuropatias lábak
körültekintő ellátása,szemölcs kezelés.Egyidőben csak egy vendéget
fogadok,így a diszkréció garantált!

Várom férfi és női vendégeimet sok szeretettel!
Bejelentkezés: 0620/4659020

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: december 31.
Kiadó: Öskü Község
29. Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Csincsi-Kauker Andrea
E-mail: kaukerandrea.osku@gmail.com
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