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TISZTELT LAKOSSÁG! 

Az előttünk álló nyári időszakra szeretném a község egész lakosságát megszólítani. 

Ugyan számos tervünk meghiúsult a pandémia által hozott védelmi intézkedések végett, de természetesen előre 

tekintve, minden erőt megmozgatva azon dolgozunk, hogy Öskü újra induljon és olyan programok valósuljanak meg, 

ahol együtt tölthetjük a szabadidőnket, élményeket biztosítva mindannyiunk számára. 

 Ez a hónap két rendezvényt is magában rejt. Egyrészt július 10.én(szombaton) sok szeretettel várunk mindenkit a 

CSALÁDI ÉS SPORTNAPUNKRA, változatos programokkal és kikapcsolódási lehetőségekkel. 

Másrészt Öskü sem marad ki a környező falunapok forgatagából, így RENDHAGYÓ FALUNAPOT tartunk július 

23.án(pénteken), amiről részletes információkkal a későbbiekben szolgálunk. Viszont annyit előrejáróban szeretnénk 

elmondani, hogy mindenképp érdemes lesz majd kilátogatni, mert délutántól változatos programok, ügyességi játékok 

várják  majd az érdeklődőket és természetesen a színpadon is sorakozni fognak a fellépők.  

Többeközött az MC Hawer és a Tekknő és  a Happy Gang is ellátogat hozzánk.  

 

A magunk mögött hagyott időszak nehézségeit, együtt, ezekkel a  programokkal, könnyebben homályosíthatjuk el, 

találkozzunk újra a rendezvényeken, mindenkit szeretettel várunk!                   

              Ángyán Tamás 

                                                                                                                                                                                          polgármester  

ISMÉT EB ÖSSZEÍRÁS!!! 

Öskü területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján kerül sor az 

ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.  

A törvényi előírások alapján Öskü Önkormányzat megszervezi az eb összeírást, melynek során 2021. július 

hónapban a gazdáknak adatokat kell szolgáltatniuk kutyájukról. A háromévenkénti, kötelező összeírást az 

önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi 

vonatkozásaira való tekintettel kell elvégezni, azaz a nyilvántartás készítésének célja elsősorban a kóbor állatok 

tulajdonosainak könnyebb beazonosíthatósága, valamint az oltatlan ebek kiszűrése. 

Az eb tulajdonosa vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az állatra vonatkozó adatokat a települési 

önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az összeírás kötelező és ingyenes.  

Fontos, hogy minden egyes kutyáról külön adatlapot kell kitölteni, amelyet aláírva kell visszajuttatni a hivatalhoz. 

Akinek az adatai fent vannak a rendszerünkben, azokat is felkeressük frissítés céljából (frissebb védőoltás, más 

egyéb változások). 

Az eb összeírást az önkormányzat alkalmazásában álló 2 fő nyári diák végzi, az Önkormányzati Hivatal által 

kiállított megbízólevéllel és hatósági igazolvánnyal tudják magukat igazolni.  

Amennyiben nem tud eleget tenni személyesen a felhívásnak, kollégánk egy eb összeíró adatlapot és egy értesítést 

hagy Önnél, amit kitöltve minél előbb szíveskedjen eljuttatni az Önkormányzati Hivatalba.  

Az adatszolgáltatás teljesíthető papír alapon és elektronikus formában  is. 

Az adatlap visszaküldésének módja: 

Öskü Község Önkormányzatának Hivatalos Lapja  

2021. július 
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elektronikus úton a czaltik.eva@osku.hu e-mail-címre megküldve,  

postai úton Öskü Község Önkormányzat, 8191 Öskü, Szabadság tér 1. címre küldve, a borítékra, kérjük, írják rá: 

„Ebösszeírás” 

Személyesen a járványügyi előírások betartása érdekében az önkormányzat előterében elhelyezett dobozba 

helyezhető el. 

Akinek nincs kutyája, egy rövid, kétsoros nyilatkozattal írásban, e-mailen a czaltik.eva@osku.hu címre, vagy a 

bedobott értesítőn is jelezheti hivatalunk felé. 

Kérjük, hogy a kutyák oltási könyvét készítsék elő, hogy az ellenőrzés alkalmával rendelkezésre álljon.  Továbbá 

kérjük, hogy szíveskedjenek az eb összeíró kollégákkal együttműködni és a hivatkozott jogszabályi 

rendelkezéseknek eleget tenni! 

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) 

Kormány rendelet alapján állatvédelmi bírsággal büntethető. 

Tájékoztatom az eb tulajdonosokat, hogy 2013. január 1-jétől a négy hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel 

(mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. Az önkormányzat az eb összeírás kezdetekor felhívja a figyelmet: ha 

a kutyatulaj ennek a kötelezettségének még nem tett eleget, az adatlap kitöltése előtt azt pótolja.  

Az eb összeíró adatlapok leadásának határideje 2021. július 31. 

Együttműködésüket köszönjük!         Czaltik Éva 

                                                                                                                                                                                                  jegyző 
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A TASNER ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZIS TÁBORA 

2021.június 21-25. között 43 alsó tagozatos diákunknak szerveztünk változatos, élményeket nyújtó programokat. 

Az időjárás felelős túlteljesítette a jó időre vonatkozó kérésünket, ezért a legnagyobb kihívást a hőséggel való 

küzdelem jelentette, amit sok árnyékkal, fedett helyen töltve, megfelelő folyadék fogyasztásával, vizes 

programokkal igyekeztünk enyhíteni. 

Buszos kirándulásunk célja a Bakony festői szépségű települése: Lókút volt, ahol egy ÖKO-tanyával ismerkedhettek 

meg a gyerekek. Ma már csak kevesen tartanak vidéken is haszonállatokat, a falusi gyerekek nagy része sem ismeri 

testközelből ezeket. Ezért fontos, hogy sok érdekességet tudhattak meg a házi állatok tartásáról, szükségleteiről, 

szokásairól, közben pedig egészen közel is mehettek hozzájuk, amennyire bátorságuk engedte. Láttunk mangalica 

disznókat és malacokat, simogathattunk kecskéket, tehenet, lovat. A legbátrabbak lóhátra is pattanhattak.  

A nagy melegre való tekintettel az eredetileg tervezett pétfürdői gyalogtúra helyett helyben szerveztünk 

hűsöléssel egybekötött programokat. Patakparti pancsolással, papírcsónak hajtogatással és úsztatással, 

filmnézéssel, rajzolással, tornatermi sportjátékokkal tettük színessé ezt a 

napot. Szerdán egészségnapot tartottunk 6 állomáson: gyümölcssalátát, 

mentás, levendulás limonádét, levendula illatosítót készítettek, mozgásos, 

játékos feladatokon vettek részt a gyerekek. Délután hatalmas pancsolás 

volt az udvaron. Csütörtökön nem maradhatott el a hagyományosnak 

mondható túra a Cuha-völgyben. Porva-Csesznekig vonattal utazott a 

csapat, onnan indult a gyalogtúra Vinyére. A korábbi évekhez képest igen 

alacsony vízállás megkönnyítette ugyan az átkelést a patakon, de a nagy 

melegben hiányzott a frissítő lábmosás élménye. Így is gyönyörű volt a 

látvány, és jól esett a túra végén kapott jégkrém. 

Az utolsó napot mozgással és kézműves foglalkozással töltöttük. Köszönjük Boros Józsefnek, az Ösküi Íjász 

Egyesület vezetőjének önzetlen felajánlását, aki Sándor Anikó, volt 8. osztályos tanulónk segítségével az íjászat ősi 

tudományát ismertette meg a gyerekekkel. Ők nem törődve a kék-zöld foltokkal, 

kitartóan edzették izmaikat. Ebédre bográcsban készült a finom pincepörkölt, a 

jó illatok hamar meghozták az étvágyat. A textilfestés is nagyon tetszett a 

gyerekeknek. Megtanultuk a kötözéses batikolás technikáját. Mindenki kapott 

egy fehér pólót, amit saját elképzelése szerint díszíthetett, és a színeket is maguk 

választhatták a gyerekek. A sportpályán egy középkori eredetű, francia játékot: a 

patanque-ot próbálhatták ki. A hét 

csúcspontja azonban a délutáni pancsolás, 

vízibomba játék, görögdinnyeevés és fagyizás 

volt. A rengeteg szóban és a közösségi 

médiában kapott pozitív visszajelzés azt 

mutatta, hogy nagyon jól érezték magukat a 

gyerekek, és jövőre is nagyon várják a táborozást. 

A programok nem valósulhattak volna meg tanítóink-tanáraink-pedagógiai 

asszisztenseink lelkes szervező munkája és a lebonyolításban vállalt önzetlen 

szerepvállalása nélkül. Köszönjük Bódayné Koronczai Judit, Bábosné Forgács 

Judit, Biró Erika, Borda Zsanett, Csóka Andrea, Kövesháziné Orbán Mariann, 

László Ágnes, Lengyel Istvánné, Mits Krisztina, Nagy Róbertné, Nagy Szimonetta, Rácz Nóra,  

Reindl Anikó, Sandáné Szabó Bernadett, Weinhoffer Csaba! Továbbá köszönjük a segítséget az IKSZT dolgozóinak: 

Forgács-Bóday Júliának, Csincsi-Kauker Andreának, Nagy Henriettának, Milei Mariannak valamint Molnár 

Brigittának! 

Biró Erika 

 

ISKOLAI HÍREK 
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Lapzárta: július 30. 

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 

         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 

CSILLA MASSZÁZS 

Izomregeneráló 
Nyirokmasszázs 

Talpmasszázs 
 

Szeretettel várom kedves vendégeimet! 
Telefon: 

06 20/21-99-600 


