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A SZŰZ MÁRIA SZOBOR VISSZATÉRÉSÉVEL ÜNNEPELTÉK AZ ÁLLAMALAPÍTÁST ÖSKÜN 

Egy több mint 270 éves szobor tökéletes mása került vissza a helyére. 

Augusztus 20. és környéke mindig is többszörösen kitüntetett nap volt Öskü életében. Augusztus 20. az államalapítás 

ünnepe, 19. pedig Öskü megalapításáé. Az idei év még egy szempontból is különleges marad a helyi közösség életében, 

ugyanis visszakerült helyére az 1960-as években eltűnt Szűz Mária szobor tökéletes mása. 

Az ösküi Szabadság téri emlékparban lévő Szentháromság-

oszlopot gróf Zichy Borbála állíttatta 1746-ban, amin egy Szűz 

Máriát ábrázoló szobor is helyet kapott. A mészkőből készült 

oszlopot szerkezete miatt azóta többször restaurálták. Az 

1960-as években a pilléren álló Szűz Mária szobor állapota 

annyira leromlott, hogy eltávolították az oszlopfőről, viszont 

nem helyezték azt vissza, és később eltűnt. Kuncz Albert 

helytörténész kezdeményezésére, Ovádi Péter országgyűlési 

képviselő és a Nemzeti Együttműködési Alap közbenjárásával, 

valamint az Öskü Község Fejlődéséért Alapítvány 

együttműködésével Rákos Péter restaurátor-kőszobrász 

nemrégiben elkészítette az eltűnt szobor tökéletes mását, és csütörtök délután fel is avatták azt. 

– Egy több évtizedes álom vált valóra, hisz a Szentháromság szobor visszanyerte eredeti formáját – mondta ünnepi 

beszédében Ángyán Tamás polgármester, majd kiemelte, a nap amiatt is különleges, hogy a falu ismét együtt lehet és 

közösen emlékezhet. Öskü jövőre ünnepli a település első írásos említésének 940. évfordulóját. – Sok idő eltelt azóta. 

Rengeteg csapás, veszedelem járt a vidéken, mégis itt vagyunk. Van mire visszaemlékeznünk és van kikről 

megemlékeznünk – fogalmazott a polgármester. 

Ovádi Péter országgyűlési képviselő beszédében az államalapítás ünnepével kapcsolatban azt mondta, 

„Ha szétnézünk a világban azt látjuk, hogy más országokban az effajta ünnepek kezdenek a háttérbe szorulni. Helyette 

különböző politikai ideológiák és fellobbanó mozgalmak szerveznek felvonulásokat, ezek előtt tisztelegnek, vagy akár 

térdepelnek az emberek, holott egyik ilyen megmozdulás sem érhet fel egy nép életében arra a szintre, amikor a nemzet 

megszületését ünneplik. 

Magyarország szerencsére nem ilyen. Magyarországon még érzik az emberek annak a döntésnek a súlyát és fontosságát, 

amit több, mint 1000 éve Szent István királyunk hozott meg, amikor a kereszténység felé kormányozta országunkat.Ez 

volt a kulcsa annak, hogy a hódító magyar népre ezután már ne barbárként tekintsenek, hanem mint egy erős és 

egységes államra Európa szívében.” 

Ovádi hangsúlyozta, az évszázadok alatt a Kárpát-medencében is jöttek-mentek a különböző hódítók, betörtek, majd 

kivonultak más népcsoportok, de a magyaroknak egyszer sem kellett megtagadni magyarságukat. 

„Ha el is akarták pusztítani identitásunkat, a legrosszabb esetben is csak meggyengíteni sikerült, ami után újult erővel 

még erősebben élt bennünk ez a szellem. Az országunk, amit Szent István megalapított mindig is a helyén állt és állni is 

fog a jövőben. Ez pedig nem vízió, hanem a realitás, tisztelt hölgyeim és uraim! 

Éppen ezért államalapításunk ünnepe egyben a stabilitás és az erő ünnepe is”– fogalmazott.                         Forrás: Vehir.hu 

Öskü Község Önkormányzatának Hivatalos Lapja  
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ERDŐLÁTOGATÁSI KORLÁTOZÁS 

Szeptember beköszöntével, a gímszarvas 

párzási időszakára tekintettel a Keleti-, és a 

Déli-Bakony erdeiben gazdálkodó VERGA Zrt. 

ismételten erdőlátogatási korlátozást vezet be 

a csatolt térképeken feltüntetett 

vadászterületeire. A korlátozások szeptember 

1. és október 15. között kerül bevezetésre, 

délután 16 órától reggel 9 óráig. Az intézkedés 

miatt kérjük a túrázók megértését.  

A korlátozás célja, hogy a gímszarvas állomány számára oly fontos párzási időszakban az erdő- és 

vadgazdák megfelelő nyugalmat és csendet biztosítsanak a vadak számára. A felfokozott idegállapotban 

lévő szarvasbikák ilyenkor mellőzik az egyébként tőlük megszokott óvatosságot, nemcsak az éjszakai 

órákban, de a nappali világosban is űzik, kergetik a gímszarvas teheneket. A terület nyugalmának 

megtartása alapvetően szükséges ez az intézkedés, mivel a szarvasbőgés időszakában egyre többen 

indulnak maguk bőgést hallgatni, éjszakai túrákat szerveznek, felkeresik a vadbúvó helyeket, ami adott 

esetben meghiúsítja a szarvasbőgést, és ezáltal  a biztonságos vadgazdálkodást is. Éppen ezért a VERGA 

Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytáraság a szeptemberi szarvasbőgés időszakára 

hivatkozva erdőlátogatási korlátozást rendelt el. A hatályos jogszabályok értelmében azonban az 

erdőterületet a nappali időszakban gyalogosan, emberi erővel hajtott kerékpárral és lóval bárki 

látogathatja. A korlátozás érinti a kijelölt turista- és kerékpárutakat is, azonban nem érinti a Gulya-dombi 

Parkerdő és a Veszprém 21-es erdőtag területét. A korlátozás időszaka szeptember 1. és október 15. 

között a késő délutáni és az éjszakai órákra szó (16:00 – 9:00 között). Az intézkedésről a VERGA Zrt. 

értesítette az érintett önkormányzatokat, természetjárókat és a vadászatra jogosultakat, a főbb 

megközelítési útvonalakon figyelmeztető táblákat helyezett ki, valamint társaság honlapján 

(www.verga.hu) felhívást tett közzé. A szervezett túrákat, rendezvényeket előzetes egyeztetés és 

hozzájárulás után a korlátozás ideje alatt is megrendezhetik. 

Fontos tudnivaló, hogy a Bakony déli és keleti területei több mint 100 éve lőtéri területek. A szeptemberi 

időszakban is aktív katonai igénybevétel és éleslövészetek zajlanak a különböző szektorokban, ezért 

mindenképp célszerű tájékozódni az érintett katonai szervezettől (MH Bakony Harckiképző Központ) a 

túrázási lehetőségekről. 

 

Értesítjük a Tisztelt Eb tulajdonosokat, hogy Öskü 

községben az ebek 2021. évi összevezetéses veszettség elleni 

oltására a következő időpontokban és helyen kerül sor: 

Eboltás:     2021. szeptember 15-én      8,00  - 10,00 óráig 

Pótoltás:    2021. szeptember 23-án     14,00 – 15,00 óráig 

Az oltások  helye: Művelődési ház melletti parkoló 

 

Az ebek oltását 3 és 4 hónapos kor között kell elvégeztetni, azt 6 

hónap múlva megismételni, majd ezt követően évente. 

Fontos! A rendelet (115/2012. sz. Korm. Rend.) szerint 4 hónapos 

kor feletti eb csak akkor oltható, ha az állat rendelkezik egyedi 

transzponderes  (chip) jelöléssel. 

 

FELHÍVÁS 



3 
 

 A chipeltetés a helyszínen nem lehetséges. 

Azon ebek, melyek az oltást megelőző 14 napban humán (emberi) sérülést  okoztak, vagy betegek, nem 

olthatók, azt később kell elvégeztetni. 

Az összevezetéses eboltás díja féregtelenítéssel együtt 4500 Ft. + 200 Ft/10 kg súlyonként (féregtelenítő) 

Azon eb számára, mely nem rendelkezik oltási könyvvel (fiatal kor, elveszett), a helyszínen 

kell megvásárolni, melynek díja a fenti összegen túl: 1000 Ft. 

Kérjük az ebtartókat, hogy saját, valamint embertársaik érdekében a továbbra is kötelező 

(elmaradása esetén szankcionálandó) és fontos oltást végeztessék el. 

Öskü Község Jegyzője 

 

A Kerektemplom /II. rész/ 

Az elmúlt évszázadok folyamán 

rengetegen próbálták meghatározni a 

rotunda eredeti funkcióját és építésének 

idejét. Hosszú ideig tartotta magát az a 

feltételezés, hogy római őrtorony volt 

eredetileg, vagy esetleg annak alapjaira 

építették. Ez az elmélet manapság már 

túlhaladottnak számít, mivel erre utaló 

nyomokat nem találtak a helyreállítási 

munkálatok során. 

Ugyancsak sokáig tartották, a korábban 

már említett Újlaki Miklós által építtetett 

vár öregtornyának, vagy őrtornyának, 

azonban erre vonatkozóan sem került elő bizonyíték így ez sem valószínű. 

Így aztán szinte biztosra vehető, hogy eredetileg is templomnak épült és az Árpád-kori rotundák 

egyikéről van szó, amely szerencsés módon többé-kevésbé eredeti formájában vészelte át a viharos 

évszázadokat. 

XI.századi eredete ellenére, nagyon későn említi először írásos dokumentum. Ez egy 1700-ra keltezett 

szerződés, amelyet Zichy István gróf kötött Heller György székesfehérvári ácsmesterrel, melyben „olasz 

formájú” kupolás tetőhéjazat építésére ad megbízást. A szükséges anyagok beszerzéséről is 

fennmaradtak a feljegyzések /szegek, faanyag, gerendák, fazsindely/. Biztosra vehető, hogy az ekkor 

végzett munkálatok során kapta, jellegzetes formájú tetejét a templom, azzal a különbséggel mai 

állapotához képest, hogy a lélekharang elhelyezésére, kisméretű, fából készült tornyot építettek csúcsára. 

Így hagyták hátra a sváb telepesek, miután a kurucok 1704 táján elűzték őket lakhelyükről. Az 1718 után 

helyükre érkező tót földművesek első csoportja lutheránusvallású volt, ezért bár kérelmezték, mégsem 

vehették használatba a rotundát /az ösküi evangélikusoknak, csak 1784-től lesz saját állandó 

templomuk/.Ezt majd a telepesek második, -immár katolikus –csoportja tehette csak meg.1725-ben 

Zichy János gróf az ő számukra készíttetett Georg  Milner városlődi faragóasztalossal új oltárt. 

Az ösküi plébánia végül 1746-ra lett önálló, Padányi Bíró Márton veszprémi püspök segítségével. Padányi 

a következő évben meglátogatta a plébániát, amely ekkor már a Szent Kereszt Megtalálása/másik 

változat szerint Feltalálása/ nevet viselte. A látogatás során készült jegyzőkönyvből ismert a korabeli 

berendezés leírása. Eszerint a nyugati oldalon a falba ágyazott gerendákra helyezett fából készült, karzat 

volt, rajta kisméretű, kézzel fújtatott orgonával. A diadalív északi oldalára ugyancsak fából készült 

szószéket építettek, melyre lépcsőn lehetett feljutni. Ebben az időben festhették a diadalív feletti kör 

 TÖRTÉNELMI Rovat 
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alakú keretbe, a korábban már említett Zichy címert. /azt  ma már nem lehet megállapítani ,hogy az 

épület belső terében, bejárat feletti kisebb, ugyancsak kör alakú keretben milyen ábrázolás lehetett,mivel 

már nyoma sem maradt/ A kerektemplomban, ebben az időben három oltár állt. A diadalív két oldalán a 

Szent Anna, illetve a Szent Péter-Pál mellékoltárok, valamint a szentélyben a Szent Kereszt főoltár. A 

későbbi egyházlátogatási jegyzőkönyvek is ezt az állapotot rögzítik, valamint megemlítik a temetőt, 

amely az épület körül húzódott és még 1754-ben is használatban volt. 

A XIX.század elejére, a gyarapodó lakosság miatt, az egyházközség kezdte kinőni a rotundát és 

kérelmezték a Zichy uradalomtól egy új plébániatemplom építését. Erre ígéretet kaptak, de miután az 

építkezést évről évre csak halogatták, az egyházmegyei hatóság a Budán székelő Helytartótanácshoz 

fordult az ügyben. A lefolytatott vizsgálat a panaszt jogosnak ítélte, de ennek ellenére a munkálatok végül 

csak 1843-ban kezdődtek el és három év múlva fejeződtek be,1847-ben. A régi templom berendezésének 

és felszerelésének használható részeit átvitték az új épületbe, beleértve a harangot is./ezután bontották 

le a kis tornyot a tetőről/Az elkészült új plébániatemplom átvette a Szent Kereszt Megtalálása elnevezést, 

a rotunda pedig a Keresztelő Szent János Kápolna néven kerül ezután említésre. 

Lapzárta: szeptember 24. 

Kiadó: Öskü Község Önkormányzata 

Felelős szerkesztő: Csincsi-Kauker Andrea 

E-mail: kaukerandrea.osku@gmail.com 
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