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Ösküt 1082-ben említik először, egy Szent László király uralkodása alatt 

keletkezett oklevélben a veszprémi káptalan tulajdonaként, “villa Ews” 

néven. Egészen a 15. századig nincs a területén erődítmény. 1439-ben 

azonban a nádor helyszíni vizsgálatra rendelte Veszprém vármegye 

hatóságát, mert a korszak zavaros politikai viszonyait kihasználva Újlaki 

Miklós négyszáz lovasával elfoglalta a veszprémi püspökség és a 

káptalan birtokait. Az elfoglalt falvak között volt Ős falu is ( nem 

összetévesztendő Ősi községgel). Azt nem tudni, hogy mi let a vizsgálat 

eredménye, de az bizonyos, hogy a település ezután már Palota 

várának tartozékaként szerepel és véglegesen Újlaki kezén maradt.  

A következő évekre tehető “castellum Eskew” felépítése. Hogy miért 

emeltetett az ekkoriban látványosan kibővített palotai vár közelében- mely az 1440-50-es évek közötti 

időszakban nyeri el ma ismert négy saroktornyos formáját – egy másik erősséget, nem tudjuk. Lehet, hogy 

vadászkastélynak szánta, mivel a Bakony vadban gazdag erdőssége a közvetlen közelben volt, de lehetséges, 

hogy egyszerűen csak egy újabb mellékrezidenciát építtetett magának. Az épület 1461-ben már valószínűleg 

készen állt, mert Palota és a közelében fekvő, akkor már elhagyott Bátorkő társaságában megemlítik, mint 

Újlaki várkastélyát. Ebből az időszakból ismert a várnagy, Kajári Palkó neve, helyettese pedig egy bizonyos 

István, egyes feltételezések szerint az öccse lehetett.  

A várkastély felépítése után, a mellette elterülő falu neve 

hamarosan kiegészült a “kő” szóval, amellyel általában olyan helyet 

jelöltek, az akkori szokások szerint, ahol vár állt. Így lett Ős-ből 

Őskő, majd ez “ferdült” idővel Öskü-vé. 

 

 

 

 

Forrás:  

Nemes Ferenc - Az elfeledett ösküi castellum 

Öskü Község Önkormányzatának Hivatalos Lapja  

2022. február 

  940 ÉVES ÖSKÜ! 

AKTUÁLIS HÍREK 

Öskü első írásos említése 1082-ben 

történik Villa Ews néven, egy Szent 

László király/ur.1077-1095/uralkodása 

idején készült oklevélben, amely 

szerencsés módon napjainkig 

fennmaradt az Érseki Levéltár 

gyűjteményében Veszprémben. 
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Sok szeretettel vár a Baba-mama Klub! 
  
Kedves Anyukák, ha vágytok egy kis beszélgetésre, 
kikapcsolódásra, társaságra, vagy közös játékra, 
akkor gyertek! 

Ringató foglalkozások, hasznos előadások és kézműveskedések várnak heti rendszerességel minden 
érdeklődőt!  

 

 

  Farsangi mulatság 2022  

  Időpont: Február 26.(szombat) 15.00 óra 

  További információk hamarosan a Művelődési ház 

  Facebook oldalán és  a kihelyezett plakátokon!  

 

 

Baleset-megelőzési előadást tart Pintér 
József főtörzszászlós baleseti 
helyszínelő.  

 
Időpont: 2022.március 1. (kedd) 
Helyszín: Öskü, IKSZT 
Kezdés: 17.00 óra 

 

Várunk minden kedves érdeklődőt!  
A részvétel nem regisztrációhoz kötött. 

 
(Az előadás, az aktuális járványügyi előírások 
betartásával kerül megrendezésre.) 
 

 FELHÍVÁS 

AKTUÁLIS HÍREK 

 PROGRAMAJÁNLÓ 

AKTUÁLIS HÍREK 
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Beszámoló az ÖKFA 2021. évi tevékenységéről 

Öskü Község Fejlődéséért Alapítvány 

Adószám: 18749786-1-19 

Tisztelettel megköszönjük Kedves Segítőinknek a pályázati úton, az SZJA 1 % 

felajánlásával, feladatokra címzett összegekkel, természetbeni támogatásokkal, személyes 

közreműködéssel, és az egyéb módokon biztosított segítségüket, amellyel lehetővé tették 

tavalyi tevékenységeinket! 

Külön köszönetet mondunk Öskü Község Önkormányzati Képviselő Testületének a civil szervezetek támogatásának 

rendjéről szóló 11/2017. (IX.22.) rendelete alapján Ángyán Tamás polgármester úr által megítélt 250.000,- Ft összegű 

támogatásért! 

Szintén külön köszönet jár az SZJA 1 százalékát felajánló Kedves Adózók 322.657,- Ft összegű támogatásáért! 

ÖKFA 2021. évi munkaprogramja közcélú elemeinek végrehajtása 

Alapító Okirat szerinti 

cél / tevékenység 
Feladatkör Feladat Kiadás, Ft 

Óvodai nevelés 

támogatásával 

kapcsolatos feladatok 

Mozgáskultúra fejlesztése 
Néptánc oktatás feltételeinek 

támogatása 
22 500 

Hagyományismeret- / 

készségfejlesztés 
Óvodások szüreten való részvétele 44 450 

Általános iskolai oktatás 

támogatásával 

kapcsolatos feladatok 

Önszerveződő tevékenységek 

fejlesztése 

Diákönkormányzat feladataiban történő 

együttműködés (SULIZSÁK) 
48 750 

Hagyományőrzéssel 

kapcsolatos feladatok 

Népzenei hagyományok 

ápolása, a Forrás Népdalkör 

és Hajnal Citeraegyüttessel 

kötött együttműködési 

megállapodás alapján 

Fellépésekhez szállítási költség, stb. 

feltételek biztosítása 
116 760 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

pályázati támogatásai: CSSP-

ZENEOKTAT-2020-0251 és -2021-

0188 (Csoóri Sándor Program) kezelése 

588 600 

Öskü Települési Értéktár 

kezelésével kapcsolatos 

feladatok 

Szűz Mária szobor készíttetése, a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. CNP-

KP-1-2020/1-000039 pályázati 

támogatásával 

1 013 000 

Kulturális és 

egészségfejlesztéssel 

kapcsolatos feladatok 

Közösségi rendezvények 

szervezése, ill. civil 

szervezetek, szerveződések 

tevékenységének támogatása 

Programok szervezése, járulékos 

költségek, ill. szabadidős 

klubtevékenység, kertbarát programok 

támogatása 

499 320 

Szervezeti fenntartási 

feladatok 

Működési feladatok 

feltételeinek biztosítása 

Könyvelés, pályázati bérszámfejtés 176 000 

Szolgáltatások vásárlása, pályázat-

előkészítési költségek, beszerzések, stb. 
158 391 

"ÖSKÜ: Összefogás Sikeres Közösségek Üzenetével" 

című EFOP konzorciumi pályázattal kapcsolatos 

szervezési feladatok 

Az EFOP-1.3.7-17-2017-00062 

pályázati programok szervezése, 

konzorcium keretén belül 

elkülönítetten 

Összes kiadás (az EFOP-pályázati programon kívül): 2 667 771 

 

Megtisztelő SZJA 1 % felajánlásaikat, szíves támogatásukat, segítségüket, részvételüket idén is tisztelettel kérjük, és 

előre is megköszönjük! 

 

Öskü Község Fejlődéséért Alapítvány 

Adószám: 18749786-1-19 

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

Az ÖKFA Kuratórium képviseletében, köszönettel és tisztelettel: Gyapay Zoltán elnök 

ÖKFA SAROK 

mailto:okfa.osku@gmail.com
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Centrum Sport Egyesület  
A 2022-es versenyévadot sikeresen megkezdte. A januári 
eredmények: 
Országos Bajnokság: 
U12 fiú korosztály 45 kg: 1. helyezett Nagy Dominik Centrum SE 
U16 Férfi korosztály 55 kg : 1. helyzett Márkus Roland Centrum 
SE 
U18 Férfi korosztály 55 kg: 2. helyezett Márkus Roland Centrum 
SE 
 
Nemzetközi verseny: 
U14 fiú korosztály 55 kg: 1. helyezett Szalay Adirán Centrum SE 
Hungary 
U16 Férfi korosztály 55 kg: 1. helyeztt Márkus Roland Centrum 
SE Hungary  
U18 Férfi korosztály 55 kg: 3. helyeztt Márkus Roland Centrum 
SE Hungary  

GRATULÁLUNK!            Janku Ferenc 
                                                elnök 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapzárta: Február 28. 

29. Kiadó: Öskü Község Önkormányzata 

Felelős szerkesztő: Csincsi-Kauker Andrea 

E-mail: kaukerandrea.osku@gmail.com 

  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 

HÍRDETÉSEK 

POÓR LÁSZLÓ E.V 

 

Gépi földmunka-

Fuvarozás 

Cím:  

8191 Öskü, Bántai út 30. 

Tel.: 06 20 / 958 15 02 

 

SPORT 


