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Közel 500 nm-es alapterületű új építésű ingatlan lesz.   

  
 

 

 

 
 

BÖLCSÖDE ÉPÜL ÖSKÜN 

 

2021.április 22. én ünnepélyes keretek között helyezte el az alapkövet, Ovádi Péter országgyűlési 

képviselő és Ángyán Tamás, Öskü polgármestere. 

 

 

 

Régi álmunk, hogy egy új építésű, két csoportos bölcsőde 

létesüljön, ami összhangban van minden olyan korábbi és 

előttünk lévő fejlesztéssel, ami a település jövőjét 

szolgálja. 

Mivel egy csoport az óvodában már működik és nagyon 

hamar teltházas lett, ezért akkor kezdtünk el az új 

kérdéssel foglalkozni, amihez 299 millió Ft állami 

támogatást kaptunk. – mondta Ángyán Tamás. 

 

 

 

Ez egy nagyon szép,  teljesen a mai kor és jogszabály 

előírásainak megfelelő épület lesz és azt gondolom hogy nagyon 

komoly színfoltjává fog válni a falunak. –tette hozzá. 

 

Ovádi Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője kiemelte :  

Egy koncepcióba illik ez a fejlesztés is, hiszen egy olyan úton indult el 

Öskü, ami a fejlődés irányába mutat. A kormány kiemelt figyelmet 

fordít a családtámogatási rendszerre és ennek az egyik alapja, hogy 

megfelelő infrastrukturális környezetben legyenek gyermekeink. 

Ezért újítunk óvodákat, iskolákat és építünk bölcsődéket és nagyon 

örülök annak, hogy Öskü település mindegyik programban részt vesz.  

Gratulálok Öskü településének, lakosságának és sok sikert 

kívánok a beruházáshoz! 

 

Zárásként  Ángyán Tamás a beszédében elmondta: Szeretném 

megköszönni mindenkinek, aki az eddigi munkánkban támogatott és 

az előttünk lévő feladatok teljesítésében is mellettünk fog állni.  

Szolgálja ez a fejlesztés is mind Öskü, mind a térség fejlődését! 

 

Hajrá Öskü! 

Öskü Község Önkormányzatának Hivatalos Lapja  

2021. május 

 AKTUÁLIS HÍREK 
 

AKTUÁLIS HÍREK 
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Anyák napja alkalmából szeretnék utólag kívánni minden 

édesanyának, nagymamának és dédmamának jó egészséget, 

kitartó erőt a mindennapi feladatokhoz. 

Köszönjük, hogy melegséget hoznak otthonainkba, szeretettel, 

törődéssel és odafigyeléssel ajándékoznak meg minket önzetlenül 

nap, mint nap. 

Mi gyermekek pedig, legyünk mellettük, és segítsük őket akkor, 

amikor nekik lesz ránk szükségük.       

       Ángyán Tamás   
 polgármester 

 
Két számla 

Egy este, amikor anya a vacsorát főzte, 11 éves fia megjelent a konyhaajtóban, kezében egy céduláva. Furcsa, 
hivatalos arckifejezéssel nyújtotta át a cédulát az anyjának, aki megtörölte a kezét a kötényében és elkezdte olvasni 
azt. 
-a virágágyás kigyomlálásáért: 500Ft 
-a szobám rendberakásáért: 1000Ft 
-mert elmentem tejért:  100Ft 
-mert 3 délutánon át vigyáztam a kishúgomra: 1500Ft 
-mert kétszer ötöst kaptam az iskolában:  1000 Ft 
-mert mindennap kiviszem a szemetet:  700Ft 
Összesen: 4800 Ft 
Anyja kedvesen ráemelte a fiára tekintetét. Rengeteg emlék toldult fel benne.  
Fogott egy tollat, és egy másik cédulára ezeket írta: 
- mert 9 hónapig hordtalak a szívem alatt:  0Ft 
-az összes átvirrasztott éjszakáért, amit a betegágyad mellett töltöttem:  0 Ft 
-a sok-sok ringatásért, vigasztalásért:  0Ft 
-könnycseppjeid felszárításáért:  0Ft 
-mindenért, amit nap mint nap tanítottam neked:  0Ft 
-minden reggeliért, ebédért, uzsonnáért, zsemléért, amit készítettem neked:  0Ft 
-az ételért, amit mindennap neked adok:  0Ft 
Összesen:  0Ft 
Amikor befejezte, anya mosolyogva nyújtotta át a cetlit a fiúnak. 
A gyerek elolvasta és két nagy könnycsepp gördült le az arcán. Szívére szorította a papírost, és a saját számlájára 
ezt írta: FIZETVE! 
Ezután édesanyja nyakába ugrott és csókokkal halmozta el. 
 

 
 
Öskü Község Fejlődéséért Alapítvány 

Adószám: 18749786-1-19 

okfa.osku@gmail.com 06/70/33-49-474 

Megköszönve az SZJA 1 százalékát felajánló Kedves Adózók 2020. évi 313.938,- 

Ft összegű támogatását, megtisztelő felajánlásukat idén is tisztelettel kérjük, 

és előre is megköszönjük!     

                                                                                                                         Gyapay Zoltán  

                                                                                                    Elnök, ÖKFA Kuratórium  

 

  KÖSZÖNTŐ ANYÁK  NAPJA 

ÖKFA 

mailto:okfa.osku@gmail.com
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Az Öskü Községi Kertbarátok Egyesülete pályázatot nyújtott be a Nemzeti Együttműködési Alap Mobilitás és 

alkalmazkodás kollégiuma által meghirdetett pályázati kiírásra, amely NEAG-KP-1-2021/2-000109 pályázati 

azonosítószámon nyilvántartásba került és a támogatói döntés alapján az „Ösküi Kertbarátok informatikai 

beszerzése” 300 000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

Az egyesületünk rendszeresen tájékoztatja a tagokat és az érdeklődőket a korszerű kertművelésről és az időszerű 

szakmai és egyesületi kérdésekről, szaktanácsadással segíti a termeléshez szükséges feltételek biztosítását, 

valamint a tevékenységhez szükséges anyagok és eszközök beszerzését, lehetőségeihez mérten segíti a község 

területén adódó kertészeti feladatok megvalósulását, részt veszünk közösségi programokon, különböző 

előadásokat szervezünk. 

Az előadások során használunk laptopot és egyéb informatikai eszközöket, de szükségünk van ezekre az 

adminisztrációs feladataink végrehajtásához is. 

A jelen pályázat során támogatást kaptunk az irodai berendezéseink korszerűsítéséhez, ezzel elérhetjük azt, hogy a 

jelen kor követelményeinek megfelelő eszközeink legyenek, és az előadók igényeinek is eleget tudunk tenni, -több 

előadót tudunk meghívni-ezzel elősegíthetjük szervezetünk további fejlődését is. 

Tevékenységünket a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja! 

                   Harnos László  
               Elnök, Öskü Község 
         Kertbarátok Egyesülete 

 

 

 

ÖSKÜHÖZ IGAZOLT ISTENES BENCE 
 
A Garboda PV Öskü elnöke, Hornyák György lapunknak elmondta: 
a csapat egyik labdarúgója, Hornyák Ádám révén került szóba 
Istenes Bence leigazolása. 
– Ádámmal jóban van a Bence és kérdezte tőle, nem jöhetne le 
focizni Ösküre. Edzett velünk, és azt kell mondjam, hogy jól 
mozog, ügyes. Az elmúlt években nem játszott nagypályán, de 
korábban többször is szerepelt különböző csapatokban – tudtuk 
meg Hornyák Györgytől, aki elárulta: Istenes Bence a vasárnapi 
bajnokin húzhat először ösküi mezt. A Garboda PV vasárnap 17 
órakor az Alsóörsöt fogadja a megye II 23. fordulójában.  
Az Öskü jelenleg a második helyen áll a pontvadászatban. A csapat 
folyamatosan fejlődik, az egyesület az infrastruktúra terén is 
igyekszik előrelépni, de az utánpótlás létszámhiánya miatt 
egyelőre nem tudja vállalni a magasabb osztályú szereplést.  
A megye I-es feljutás később cél a klub életében.                                                                                                 Forrás: Veol.hu 
  

ÖSKÜI ÍJÁSZOK HÍREI 
 
2021 április 25.-én az egyesületünk 4 tagja 
Nemesvámoson egy rangos 3D vadász versenyen vett 
részt. Ilyen kategóriájú versenyen még nem indultunk 
eddig. Nagyon jól sikerült a szereplés: 
Sándor Anikó kategóriájában 3. helyezés,  
Márkus Viktor kategóriájában 2. helyezés 
Pelyvás Gusztáv kategóriájában  3. helyezést ért el.  
Gratulálok, minden résztvevőnek!  
 
               Boros József 
                                                            Elnök, Ösküi Íjászok Egyesület 

ÖKKE Pályázati  Tájékoztató 

SPORT Rovat 
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„Mi újság?! ÖSKÜI HÍREK!” 
 

30 éves az önkormányzat havilapja, 
az Ösküi Hírek! 
 
Sokaknak ma már csak történelem, hogy 1990. előtt „helyi tanács végrehajtó 
bizottságok” igazgatták a falvakat és városokat. A rendszerváltoztatás új 
kihívásokat teremtett a helyi közügyek intézése terén is: az újonnan 
megválasztott önkormányzati képviselő-testületeknek ki kellett „taposniuk” 
településük saját útját. 
Az önkormányzatok más-más utat választottak a nyilvánosság biztosítására is 
(akkoriban az internetet még hírből sem lehetett ismerni…). Öskün az 1991. 
április 25-i ülésen került napirendre ez a kérdés. Gáspár László † és Gyapay 
Zoltán önkormányzati képviselők meghívták az ülésre a Csákvári Hírmondó 
felelős szerkesztőjét, Mári Lászlót (iskolánk egykori tanárát), aki ismertette a 
lapkiadás/szerkesztés eljárásjogi, gazdasági és közéleti kereteit, ill. személyes 
tapasztalatait. A feladatok, költségek ismeretében, a képviselő-testület a 
27/1991. számú határozatában „a hírlap beindításával kapcsolatos előkészítő 

munkák elvégzésével Gyapay Zoltán alpolgármestert bízta meg”.  
Harnos László polgármester javaslatára először egy nem hivatalos, tájékoztató kiadvány készült, kihordását az 
iskola tantestülete és diákjai vállalták. A Polgármesteri Hivatalban, Gáspár István † közreműködésével,  a kézzel írt 
cikkek legépelése, kivágása, ragasztgatása (hja, a hőskor!) után fénymásolóval 750 példányban sokszorosítva, ím, 
ilyen lett a címoldal: 
 
Az 1991. májusi tájékoztató mutatványszám sikere 
alapján, a képviselő-testület az 53/1991. (V. 23.) 
számú határozatával elfogadta az Ösküi Hírek 
önkormányzati időszaki lap alapító okiratát, amely 
szerint, felelős kiadó: Harnos László polgármester, 
felelős szerkesztő: Gyapay Zoltán, a szerkesztőség 
tagjai: Gáspár István és Karácsonyi Zsolt †. 
Szerkesztőség egy évtizedig működött, tagként 
közreműködött Bedics Anita tanítónő, illetve Tamasi 
Jánosné Piroska is, akinek külön köszönet is jár: a 
várpalotai KING PRINT Nyomda munkatársaként az ő 
közreműködésével volt elérhető, hogy 2 Ft/db lapáron 
tudtunk szerződést kötni akkor, amikor a következő 
legalacsonyabb nyomdai ár 8 Ft/db volt! Köszönet jár 
a Magyar Posta Ösküi Postahivatala munkatársainak 
is, akik kedvezményesen vállalták a lapkihordást! 
1994 végén polgármesterként Gyapay Zoltán felelős 
kiadó lett; a felelős szerkesztői feladatokat Gáspár 
István vette át, majd 1996 tavaszától Karácsonyi Zsolt, 
illetve 2003-2016 között Leiner Norbert végezte, aki 
korszerű szerkesztőprogrammal dolgozva, 
nyomdakész anyagot tudott küldeni, már a PRI-COMP 
Nyomda számára. 
2006-tól a felelős kiadói feladatokat az illetékes 
bizottság elnökeiként: Gáspár Lászlóné, Vaczula Zsolt, 
Harnos László, Bíró Kálmán képviselők végezték, ill. 
2019. óta maga az önkormányzat a felelős kiadó. 
 
Sárfi Lajos közreműködésével az újság korábbi példányai elérhetők lesznek az önkormányzat honlapján :  

www.osku.hu 
 
 

ÉVFORDULÓ ÖSKÜI  HÍREK 

http://www.osku.hu/
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2021. évi HULLADÉKNAPTÁR 
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Lapzárta: május 28. 

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 

         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

