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A település önkormányzata a kerektemplom történetét bemutató 

információs táblát helyezett ki az Ösbő Vezér Parkban. Köszönjük az 

elkészítéshez nyújtott segítséget Siki Józsefnek, Nemes Ferencnek, Kuncz 

Albertnek és a hivatal dolgozóinak! 

                                                                                                   Sevinger Balázs 

                                                                                         önkormányzati képviselő 

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az Ösküi Közös 

Önkormányzati Hivatal  nyári igazgatási szünet okán zárva tart 

2021. augusztus 09. és 2021. augusztus 19. közt. 

 A nyári zárva tartás a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 232. § (3) bekezdése alapján a közös hivatalt alkotó képviselő-

testületek hozzájárulásával történik, melyre a szabadságok kiadása miatt van szükség. 

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatalban az ügyfélfogadás az alábbiak szerint történik: 

az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal Öskü székhelyén az igazgatási szünetben minden hétfő és szerdai 

napon 9.00 órától 15 óráig a Hivatalban az ügyintézés ügyelet tartása mellett valósul meg. 

Halaszthatatlan anyakönyvi ügyek esetében hívják a 0688/588-560 telefonszámot! Az igazgatási szünet 

idején a Veszprém Megyei Kormányhivatal Várpalotai Járási Hivatalának ügysegédje sem tart 

ügyfélfogadást. Járási Hivatalt érintő ügyekben a Várpalotai Járási Hivatal Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 

szám alatt várja ügyfélfogadási időben az ügyfeleket. 

Augusztus 23-án (hétfőn) ismét a megszokott ügyfélfogadási rend szerint várjuk kedves ügyfeleinket. 

 

Együttműködésüket köszönjük!          

                                                                                                                                                                              Czaltik Éva 

                jegyző 

  

Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi 

ügyintéző munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama határozott idejű 2022. augusztus 31. –ig tartó közszolgálati 

jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Veszprém megye, Öskü 8191, Szabadság tér 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 22. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czaltik Éva nyújt, a +3688588560 -os 

telefonszámon. 

Öskü Község Önkormányzatának Hivatalos Lapja  

2021. augusztus 
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A pályázatok benyújtásának módja: 

•  Postai úton, a pályázatnak a Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (Öskü 

8191, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot: Ö-838-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző. 

•  Elektronikus úton Czaltik Éva részére a jegyzo@osku.hu E-mail címen keresztül 

•   Személyesen: Czaltik Éva, Veszprém megye, 8191 Öskü, Szabadság tér 1. . 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 26. 

Bővebb információk: www.osku.hu oldalon. 

 

 

Tisztelt Lakosság!  

 

Az idei év nehézségeit félretéve került 

megrendezésre a rendhagyó ösküi falunap. 

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, 

akik támogatásukkal segítették a program 

színvonalas megvalósítását.  

Külön kifejezzük köszönetünket a GosTech Kft.-nek, Palota-Vidék 2000 Zrt.-nek, Cadwood Kft.-

nek, Müller Róbertnek, Molnár ABC-nek, Juci Cukinak, Öskü Község Fejlődéséért Alapítványnak, 

Harnos Lászlónak és Kun Lászlónénak!        

                                                                               Ángyán Tamás 

                                                                                 polgármester  

Szent István Ünnepe 

Államalapítási megemlékezés 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a következő rendezvényen: 

 Augusztus 19.-én ( csütörtökön) 16:30-tól tartandó ünnepi programon.  

Részletes információkat a későbbiekben teszünk közzé. 

 

 

 

A Kerektemplom 

Öskü országos hírű nevezettessége, a helyiek által Török Mecsetnek nevezett 

kerektemplom, amely éppen ezért mindenképpen megérdemli, hogy részletesen 

foglakozzunk vele. A falu központjából, néhány perces sétával, a Mecset utcán lehet 

eljutni a sziklás dombhoz, melynek szélén emelkedik a rotunda. Nem lehet 

eltéveszteni, mivel minden irányból, már messziről kiválóan látható. Maga a domb 

az 1872-es vasútépítési munkálatokig, a vele átellenben lévő kiemelkedés egyik nyúlványa volt, ekkor választották 

le róla. Az épület impozáns megjelenésű, vaskos, erőteljes falaival, belső átmérője a bejárattól a szemközti falig 8,2 

méter. A hengeres formájú, alul kiöblösödő falú hajót, fazsindelyekkel borított kupolás tető koronázza. A 

feltételezések szerint, a középkorban csúcsos tetőzete lehetett, a ma látható tetőhéjazat, a XVIII.századi újjáépítésig 

vezethető vissza. Bejárata a déli oldalon nyílik, de hogy eredetileg milyen lehetett, ma már megállapíthatatlan. A 

napjainkban látható, Bántapusztán bányászott homokkőből készült ajtókeret, a XVIII. századból származik. A 

bejárat felett, kopott, vörös márványtábla állít emléket az 1878-as tatarozásnak,a betűk valaha aranyozottak  

voltak, de ennek már nyoma sincs. A latin nyelvű felirat a következő: 

PROGRAMOK 

 

AKTUÁLIS HÍREK 

TÖRTÉNELMI Rovat 

http://www.osku.hu/
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„HOC  MOHAMEDANORUM QUQONDQM FANUM DEINCEPS USQE AD ANNUM MDCCCXXXXVIII TEMPLUM 
ROMANO CATHOLICORUM EXINDENEGLECTUM FERME CORRUENS AB ILL. COMITE 

ANTONIO SZTÁRAY 
DE SZTÁRA ET NAGYMIHÁLY ET CONIVGE 

ILL. COMITISSISSA 
FRANCISCA BATTHYÁNY 

DE NÉMETHÚJVÁR RESTAURATUM ANNO DOMINI 
MDCCCLXXVIII” 

 

Jelentése:”Ezt az egykor mohamedán mecsetet, majd 1847-ig római katolikus templomot, mely ettől fogva 

elhanyagoltatván összeomlásnak indult, sztárai és nagymihályi Sztáray Antal gróf és felesége németujvári 

Batthyány Franciska grófnő restauráltatta az Úr 1878.esztendejében.” 

A homlokzaton fennmaradtak az eredeti lőrésszerű ablakok, az északi 

oldalon pedig egy kisméretű körablak. A feltételezések szerint eredetileg, a 

szentély is lőrésszerű ablaknyílással, vagy nyílásokkal volt megvilágítva, de 

mivel falai az elhagyatottság évszázadai alatt szinte teljesen elpusztultak,az 

újjáépítéskor nem eredeti formájába állították vissza Mérete 3,9X3,4 méter. 

A ma látható szögletes ablak kerete és a csak kívülről látható, a falba 

beépített kőtömbbe bekarcolt vakablak szintén bántai kőből lett kifaragva. 

/hogy ezt valódi ablaknak szánták, vagy befejezetlenül maradt nem tudjuk/ 

A hajó déli homlokzatán, közvetlenül az eresz alatt egy kisméretű faajtó 

vezet belső kupola boltozata feletti padlástérbe. 

A templombelső meglehetősen puritán,a XVIII. században készült barokk 

berendezés ma már nem látható. A masszív, mintegy nyolc és fél méter 

magas kőkupola eredeti, amely túlélte az idő és a történelem viharait, 

közepén még ott van,az egykori csillár felfüggesztésére szolgáló fémkampó. 

A falakat az egész épületben fehér meszelés borítja. Mivel esetleges, egykori 

freskók kutatására nem került sor, így nem tudható, voltak-e valaha és nem rejtőzik-e a mészrétegek alatt valami. 

Mindössze a kupola belső peremét díszíti körben, rozsdavörös és sárga csík. A diadalív fölött, kör alakú keretben a 

Zichy család erősen megkopott címere látható, melyet azonban csak a  XVIII.században festhettek meg és az épület 

korához képest „fiatalnak” mondható. A kerektemplom legkésőbbi része, a szentélyből nyíló kisméretű, 1.4X1,4 

méteres sekrestye, melyről a hetvenes években zajlott felújítási munkálatok során derült ki, hogy az 1878-as 

felújítás idején toldották hozzá./korábban XV. századinak tartották, de mint kiderült falai XIX.századi téglákból 

készültek./ 

 

 

Loksa-Huber Regina Vanda vagyok a Bántai út 13 szám alatt lakom. Férjemmel 

együtt 2019-ben költöztünk Ösküre azóta megszületett kisfiúnk Marcell. 

Párommal, Gáborral egyik régi álmunkat szeretnénk valóra váltani, ami nem más, 

mint egy saját pékség nyitása. Régóta tervezzük már és most jött el az ideje, hogy 

létre is hozzuk ezt. Községünkben még nem volt pékség, ezért reméljük kicsit 

fellendíti Ösküt és a körülötte lévő települések érdeklődését. Sajátot szerettünk 

volna, ami csak a miénk, így nálunk a Bántai út 13 szám alatt fogtok megtalálni minket a közel jövőben kora hajnali 

nyitástól késő délutánig. Minden finomságot megtaláltok majd, a kenyértől kezdve a croissanon át a pizzás csigáig 

egyaránt édes és sós termékeinket is. Ugyan nem helyben sütjük a termékeinket, de a frissességet és finom ízeket 

így is garantálni fogjuk. Reménykedünk hogy nemsokára sokan ellátogattok hozzánk egy friss ropogós kifliért vagy 

kenyérért.  

A pontos nyitási dátumról még tájékoztatni fogunk mindenkit!  

Loksa-Huber Regina Vanda 

  FIZETETT HIRDETÉS 
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Lapzárta: augusztus 27. 

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 

VEGYES MÉZ ELADÓ 

Bódis Györgyné 

Öskü, Kert utca 7. 

 

Tel.: 06 88/497216 

06 30/ 454 95 45 

LOKSA GÁBOR 

Villanyszerelő 
 

Tel.:  
06 30/ 951 76 55 

E-mail: 
loksa90@citromail.hu 


