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MINDENKIT VÁR ÖSKÜ! 
 

Ángyán Tamás, Öskü polgármestere május 19.én az RTL klub, Reggeli cimű műsorában járt. 

 

A futball jelentős szerepet tölt be a falu életében és 

Istenes Bence igazolásával még nagyobb rivaldafényt 

kapott, ám Öskünek a több ezer éves múltját, természeti, 

rejtett kincseit sem szabad elfelejteni.  

Ezeket az értékeket kiemelve, képekkel prezentálva 

kapott egy kis szeletet a Reggeli stábja és az otthonülő 

tévénézők nagy része a településről. 

“Öskünek van egy jelene, meg egy nagyon komoly 

múltja.” –kezdte a beszélgetést Ángyán Tamás. 

Az interjúban kitértek a 2000 

évvel ezelőtti római kori 

régészeti leletekre is, amiben 

kiemelt jelentőséget kapott a 

hely védelme és az itt élők 

összefogása. 

Azon dolgozunk, hogy egy 

széleskörü geofizikai kutatást 

végezzünk a területen és 

feltérkepezzük a közel 20 

hektárnyi területet, ahol 13 

épület nyomait találták meg a 

kutatók. – mondta  Ángyán 

Tamás. 

 

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2021.június 16-tól az alábbi,Öskü települést 

érintő menetrend módosítás lép életbe a  

7311 Veszprém-Hajmáskér-Várpalota autóbuszvonalon.  

A Veszprémből munkanapokon 17:00 órakor Várpalotára közlekedő járat 

csatlakozás biztosítása céljából 10 perccel később, 17:10 órakor közlekedik. 

Öskü Község Önkormányzatának Hivatalos Lapja  

2021. június 
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Tisztelt Lakosság!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Lakosság! 

A kormány által létrehozott korlátozások enyhítése ránk is vonatkoztak, 

így az IKSZT épületében az edzőterem, a szabadidő terem és a könyvtár 

megnyitja azok előtt a kapuit, akik rendelkeznek védettségi 

igazolvánnyal.  
Ezek felmutatása érkezéskor kötelező, továbbá a kézfertőtlenítés és a 

maszk használata is szükséges. 

                  Forgács-Bóday Júlia  

kulturális rendezvényszervező 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS 

FELHÍVÁS 

 

A csoport sport és látványtánccal 

foglalkozik modern táncalapokra 

fektetve. 

A gyerekek több fajta táncstílussal 

és különböző tánc technikával 

ismerkednek meg. 

 

Öskü 

Művelődési Ház 

Minden csütörtökön 16.15-től ovis, 

4 éves kortól 

17.15-től 7éves kortól felnőttig 

Elérhetőség: 

Karbi Vanda 

+36/ 20- 229 9103 

karbi3@gmail.com 

MAGIC DANCE SPORTEGYESÜLET folyamatosan várja a jelentkezőket. 

 

Idén a pandémia és az ellene vívott folyamatos intézkedések 

áthúzták  a terveinket. 

Az “Ösbő Vezér napok” szervezését és megvalósítását sajnos el 

kellett engednünk, így idén a FALUNAP ELMARAD. 

Természetesen, mivel az élet nem áll meg, mi is új lehetőségek 

és programok kivitelezésén szorgoskodunk, bizakodva, hogy 

élménydússá tehetjük mindannyiunk nyarát. 

Az első ilyen falunapot helyettesítő program előre láthatóan 

júliusban várható, amiről a későbbiekben  pontos 

információkkal  szolgálunk majd minden érdeklődőnek. 

 

Addig is a szíves megértésben reménykedve kívánok 

mindenkinek jó erőt és egészséget!  

Találkozzunk júliusban!  

     Ángyán Tamás 

      polgármester 



3 
 

 

NAPKÖZIS TÁBOR  

Mindannyiunk nagy örömére a járványügyi helyzet adatainak 

javulása miatt engedélyezték a táborok szervezését. Nagyon 

vártuk már ezt a jó hírt, hiszen az előző évben kimaradt az 

életünkből. A hagyományos csavargó tábor helyett azonban idén 

egy olyan tábort szervezünk, amelyben nem keveredünk más 

iskolás csoportokkal, ezért például nem tervezzük a strandolást, 

múzeumlátogatást. Azért így is sikerült változatos programokat 

összeállítani, lesz buszos kirándulás, vonatozás, túra, sok 

mozgás, íjászat, ügyeskedés, főzés, és kreatív alkotásban is 

kipróbálhatják magukat a gyerekek. 

                                                                                                                                                                                                                          Biró Erika 

 

SUMO ORSZÁGOS FELKÉSZÜLÉSI VERSENY:  
 
U12 korosztály:  
Gáspár Bence és Szalay Adrián első helyen végzett.  
 

SUMO EB VÁLOGATÓ VERSENY:  
U14 korosztály: Szalay Adrián második,  
                                Gáspár Bence harmadik helyezett lett.  
U16 korosztály: Márkus Roland első helyezett.  
U18 korosztály: Márkus Roland első helyezett.  
 
 

Mindhárom sportoló fegyelmezetten és magabiztosan küzdött, olyannyira, hogy Márkus 
Roli teljesítményét Ancsin László a Sumo Szakszövetség elnöke és Szakály László 
nemzetközi főbíró is kiemelte.               

                                                                                                                  Janku Ferenc 
                                                                                                                                                                                                     edző 
 

GARBODA  PV ÖSKÜ               
       
 

 

A szezon végéhez érve, az utolsó 
mérkőzésen, hazai pályán fogadtuk 
az Ősi csapatát.  
 
A végeredmény : Öskü - Ősi felnőtt 
mérkőzés 3:1 
 

           GRATULÁLUNK!   
                 HAJRÁ ÖSKÜ! 

 

 

SPORT 

ISKOLAI HÍREK 
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Lapzárta: június 25. 

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 MÁRK EV. 
Öskü-Veszpém-Várpalota 

és környékük 
Fűnyírás/Fűkaszálás 

Metszés 
Permetezés 

Kertgondozás 
Kertfenntartás 

Tel: 06 20 284 6660 
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