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Tüdőszűrő vizsgálat 
 

2022. március 24., 25.  

8:00-12:00, 12:45-18:00 

Helyszín: Művelődési Ház 

Kérjük hozza magával: 

- TAJ kártyáját 

- Személyi igazolványát 

- Lakcímkártyáját 

 

A vizsgálat lehetőséget ad a TBC mellett egyéb 

mellkasi betegségek időben történő 

felismerésésre. 

További információk a szórólapokon és a 

www.osku.hu oldalon! 

 
 

METSZÉSI BEMUTATÓ 

 

Az Öskü Községi Kertbarátok Egyesülete 2003-ban alakult 29 

fővel. Jelenleg a tagjaink száma 44 fő.  

Az egyesületünk rendszeresen tájékoztatja a tagokat a korszerű 

kertművelésről és az időszerű szakmai, valamint egyesületi 

kérdésekről. Szaktanácsadással segítjük a termeléshez szükséges 

feltételek biztosítását, valamint a tevékenységhez szükséges 

anyagok és eszközök beszerzését. Lehetőségeihez mérten segítjük 

a község területén adódó kertészeti feladatok megvalósulását. 

Rendszeresen tartunk metszési bemutatót szakemberek 

vezetésével, amikor új metszési módszereket sajátíthatunk el. 

Illetve a régi módszereket is ismételjük a jó gyakorlatok 

megerősítése érdekében. 

Öskü Község Önkormányzatának Hivatalos Lapja  

2022. március 

  ÉRTESÍTÉS 

AKTUÁLIS HÍREK 

  ÖKKE  
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A metszés, a növénytermesztés nagyon 

fontos feladata. A metszés a fát igen 

egyszerű módon alakítja, ugyanis ezzel 

irányítjuk és befolyásoljuk növekedését, a 

formáját, virágzását, vagy a termés 

mennyiségét. A gondosan végzett metszés 

elősegíti a célszerű, erősen elágazó, vonzó 

példány kialakítását, ami lehetővé teszi a 

gazdag virágzást, a termések könnyű 

hozzáférhetőségét. Ilyenkor a növény 

ágrendszere szabályos elágazódású, az 

ágak egymástól meghatározott 

távolságban állnak. A megfelelő korona 

kialakítása fiatalabb korban sokkal 

könnyebb, mint amikor már vastagabb 

ágakkal kell birkóznunk. A fiatal növények helyes metszésével időt takarítunk meg hosszú távon. 

             Ebben az évben Ángyán Tamás polgármester úr adott otthont a metszési bemutató megtartásának. 

Azonban a szomszédos Hulka István telkére is átlátogattunk, ahol más fák metszési módszereit 

ismerhettük meg.  

A metszési bemutató elején mindig van egy kis elméleti rész, melyben a bemutatót tartó szakember 

fontos tájékoztatást ad a felhasználható eszközökről és módszerekről. 

             Így történt ez most is! Majd az elméleti rész után következett a metszés gyakorlati bemutatója. 

A bemutatót Szíjgyártó Dénes kertészeti szakember tartotta nagy érdeklődés mellett. 
A bemutatók során mindig fontos szempont a sokféleség, minél több növényen kell látni a módszereket, 

így többet tanulhatunk.  

Bízunk benne, hogy hasznos tanácsokkal tudtunk szolgálni az érdeklődőknek. 

Az eredményes és hasznos bemutató után vendéglátónk finom falatokkal várt bennünket. Az étel, ital 
elfogyasztása során kellemesen beszélgettünk. 
Jól éreztük magunkat. Kellemes és hasznos délutánt töltöttünk el. 
Köszönjük vendéglátónknak a szíveslátást! 
                                   Harnos László  

                                           elnök 

 

Kedves Anyukák, Apukák, Nagyszülők! 
 
RINGATÓ foglalkozások minden hónapban egy alkalommal!  
Közös éneklés, játék, móka, sok-sok hangszerrel, vidámsággal. 
0-3 éves korig várjuk a legkisebbeket!  
 

Miért jó a Ringató foglalkozás? 
Mert a stabil anya-gyerek kapcsolat kialakulásában szerepet játszanak az ölbeli játékok. 
Mert a gyermekek saját zenei anyanyelvükkel találkoznak. 
Mert szép értékes dalanyaggal és élő énekszóval, hangszerjátékkal vesszük körül őket. 
Mert az első közösségi élményeket édesanyjukkal élhetik át. 
Mert a zenei képességek fejlődnek. 

  FELHÍVÁS 

AKTUÁLIS HÍREK 
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Mert a zenei képességek fejlődése hat az érzelmi 
intelligenciára, az értelmi képességek (emlékezet, 
figyelem, képzelet, kreativitás…) fejlődésére, a beszéd - és 
a mozgásfejlődésre is. Mert a szülők is átélik a közös 
éneklés örömét. 
És mert olyan útravalót kapnak, mely egész életükben 
elkísérik őket, A ZENE SZERETETÉT! 
A foglalkozásokat Rábaközi Rita védjegyes Ringató 
foglalkozásvezető vezeti. 
 
 
 

Ásványkiállítás és előadás  

a Művelődési Házban 

 

Időpont: Március 21. ( hétfő) 8.00-17.00-ig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
A kiállításon Megtekinthetőek: 
 
Ősmaradványok(mamut fog, kardfogú tigris fejlenyomat, 
dinoszaurusz  
lenyomatok, ősrákok, megalodon fog) 
 Híres világásványok( színarany, piritek,ametisztek, geodák……)  
Ásvány Ékszerek(karkötők,medálok,nyakláncok, fülbevalók) 
Ajándéktárgyak( üvegdíszek, briliáns csiszolatok, szerencsefák) 
 

 Az előadás időtartalma 15-40 perc. 
 Az előadások témája: 
- Univerzum kialakulása 
- Föld kialakulása 

  PROGRAMAJÁNLÓ 

AKTUÁLIS HÍREK 
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- Ásványok élettani hatásai 
- Dinoszauruszok 
- Óriás állatok  
- Környezetvédelem(Szelektív hulladékgyűjtés, Műanyaghulladék, Ételhulladék, Vízhiány) 
 
 

 

Kedves Ösküi családok!  

Készülődjünk együtt a Húsvéti ünnepekre április 14-én 15.00 órától!  

Részletekkel a későbbiekben jelentkezünk! 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Lapzárta: április 1. 

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 

 

Kérjük adója 1%-ának felajánlásával  

támogassa Kornélt,  

aki egy tartósan beteg kisfiú!!  
 

Egy Darabot A Szívedből Alapítvány  

Számlaszám:73608044-10183780 

Köszönettel:  

Esztergályos Kornél 

 

  HÚSVÉT 


