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ÖSKÜ IPARI ZÓNA fejlesztések 
Hamarosan látványos fejlődésnek lehetünk részesei az ösküi ipari 
zónában. 
Március 21-én 10db bérleti szerződést írt alá Ángyán Tamás 
polgármester úr, Öskü Község Önkormányzata nevében 
vállalkozásokkal, akik hamarosan megkezdhetik beruházásaikat. 
Többek között építőipari, áruszállítással foglalkozó, kereskedelmi és 
fémmegmunkálással foglalkozó cégek választották otthonuknak 
településünket. Több, mint két év megfeszített munkájának eredményei 

kezdenek ezzel beérni. 
További 8-10 céggel folytatnak előrehaladott tárgyalásokat, így 
hamarosan a 40 hektárnyi Ösküi Ipari Zóna teljes mértékben benépesül, 
új lendületet adva a térség és Öskü gazdaságának, fejlődésének! 
 
 
 

A FORRÁS NÉPDALKÖR HÍREI 

 

Oroszlányban, március 12-én a Vass Lajos Népzenei Szövetség lehetőséget 

biztosított arra, hogy a tavalyi Kárpát-medencei döntőben „Vass Lajos 

Kiemelt Nívódíjat” elnyert népdalkörök és szólisták ismét bemutatkozhassanak, és továbbképzésben is részesüljenek. Az 

Országos Népművészeti Találkozó és Szakmai Nap című rendezvényen dél-alföldi aratódalokat adtuk elő tekerőlant 

kísérettel, illetve, a népdalos és a citerás műhelyfoglalkozáson egyaránt részt vettünk. 

Fellépésünk nagy sikert aratott, annak ellenére, hogy csoportunk létszáma nagyon megfogyatkozott, mindössze kilencen 

vagyunk (a citeraegyüttesünk vesztesége a legnagyobb, mert a Sziránszki-család egyik tagja sem tud már közénk járni). 

A közmondás szerint: kicsi a bors, de erős! A szakmai színvonalból nem engedünk, hála a pályázati támogatásoknak (lásd 

a lenti logókat) és minden kedves segítőnknek! Baksa Kata népdalénekes oktató művészeti vezetőnk munkáját immár 

Farády Tamás hangszeres oktatása-koordinálása egészíti ki, aki a citera mellett a tekerőt is művészien szólaltatja meg.  

 

Próbáinkat az IKSZT-ben (8191 Öskü, Mecset u. 3.) szerdánként 18 órai kezdettel tartjuk. Szeretettel várjuk 

mindazokat, akik szeretnek énekelni (netán citerázni is szeretnének megtanulni)!Néhány tagunk véleménye szerint 

vannak Öskün akik énekelni ugyan szeretnének, de fellépéseken nem akarnak remegő lábakkal pánikolni… Szeretnénk 

megnyugtatni őket is: jöjjenek közénk bátran, nem lesznek bedobva a mély vízbe! Megköszönve támogatóinknak, 

segítőinknek a bizalmát: a Forrás Népdalkör tagjai 
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Sorozat a Védőnői Szolgálat és a Család és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével 

1 rész Családalapítás 

A párválasztás, családalapítás felnőtt életünk egyik, talán legfontosabb feladata. Nemcsak a mi életünket, hanem 

leendő gyermekeink életét is meghatározza. Fontos kérdések, hogy hol szeretnénk letelepedni, milyen anyagi 

feltételeink vannak ehhez. A pár élete, életformája kialakulhat próba – szerencse alapon is, de a felelősen vállalt és 

előreláthatóan szervezett életnek része a közös családtervezés.  

A párválasztásnál felmerülő kérdések közt kell, hogy szerepeljen; mindketten szeretnénk e gyermeket, 1-et, vagy 

többet és mikor? Lehetőségünk van mindezeket befolyásolni, de azt figyelembe kell venni, hogy nincs olyan, hogy 

minden tökéletes legyen (legalább is kevés embernek adatik meg)! A felelős gyermekvállaláshoz elengedhetetlen, 

hogy párkapcsolatunk harmonikus legyen, egymás iránt feltétel nélküli szeretetet érezzünk, ismerjük és elfogadjuk 

egymást. Csak ebben a kiegyensúlyozott légkörben tudunk lelkileg is egészséges gyermeket nevelni.  Az anyagiak 

figyelembevétele, elengedhetetlen, viszont nem lehet, hogy a gyermekvállalásnak mozgatórugója vagy gátja legyen. 

Amennyiben körülményeink adottak és úgy érezzük, hogy életünk azon szakaszában vagyunk, mikor felkészültnek 

érezzük magunkat, fontos, hogy a lelki tényezőkre is gondoljunk. Azzal, hogy gyermeket vállalunk, nem csak egy a 

hagyományos értelemben vett családdá alakulunk, hanem felelősek leszünk egy személy, egy ember alkotásáért 

annak testi, lelki, mentális fejlődéséért. Örömmel és izgalmakkal teli, 24 órás, heti hét napos kötelező feladatot 

kapunk!  

Theisz Flóra   Hajdu Zsuzsanna 

védőnő   családsegítő 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kedves Ösküi családok!  
 
Készülődjünk együtt a Húsvéti ünnepekre  április 14-én  
15.00 órától – 18.00 óráig 
Részletes program a hamarosan megjelenő plakátokon és az 

IKSZT Művelődési Ház  Facebook oldalán! 

PROGRAMAJÁNLÓ 

  EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGES CSALÁDOKÉRT 

AKTUÁLIS HÍREK 

TESTÜNK A CSODA KIÁLLÍTÁS 
Helyszín: ÖSKÜ, MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Időpontok: 

Április 5.(kedd) 08:00-18:00 

Április 6.(szerda) 08:00-18:00 

Április 7.(csütörtök) 08:00-17:00 

Várunk minden érdeklődőt sok szeretettel!  

BELÉPÉS INGYENES! 

  HÚSVÉTI PROGRAMOK 

AKTUÁLIS HÍREK 



3 
 

 
I. Húsvéti fészekrakás és fészekrablás 
A fészekrablás játék menete: 
A fészkek pontos lelőhelyét egy térkép alapján kell megkeresni. A térképet a 
fészekrablók számára küldjük csak meg, nem kerül nyilvánosságra.  
Húsvét hétfőn, 04.18. 10:00-12:00 között a térkép alapján lehet elindulni a 
fészkekekt felkeresni. A megtalált fészkekből lehet választani ajándékot, de cserébe 
kell is hagyni valamit. Így a fészekrablóknak is kell készülni valami aprósággal, 
hiszen ez egy adok-kapok játék lesz. 
Jelentkezési határidő: 
2022.04.10. 
Jelentkezés és bővebb információ: 
Kurucz-Hornyák Evelin +3620/246-6748 
Spirk-Horváth Kármen +3670/4316909 
Lócziné Földi Eszter +3620/2518044 

 

 
            JÓTÉKONYSÁGI GÁLA A GYEREKEKÉRT 
 

                     2022. április 29. ( péntek) 18:00 órakor 
                           Helyszín: Öskü, Művelődési Ház 

     Vendégek: 
     ANDREJ akusztikus duó 
              Magic Fitness 

                        Jegyek a helyíszínen kaphatók! 
                   Jegyár: 1000 Ft + ajándék tombolajegy 
 

A tánccsoportunk küldetése, hogy tagjai részére a modern és 
divattánc lehetőségek széles körének biztosításával segítsük 
elő egészségük megóvását, társadalmi öntevékenységüket és 
ezzel a közösségi élet kibontakoztatását. A csoportunk 
elsősorban Show- és látványtánccal foglalkozik modern tánc 
alapokra fektetve. A gyerekek több fajta táncstílussal és 
különböző tánctechnikával ismerkednek meg az órákon, 
hogy minél színvonalasabb koreográfiákat mutathassunk be 
a közönségnek.  
Kedvenc idézetük:  
„... fejezd ki tánccal mindazt az energiát, ami felszabadult 
benned. Az egész tested tele lesz energiával, hagyd, hogy 
ez az energia a táncon keresztül fejeződjön ki. Igen fontos 
a tánc ..." (Osho)  Szeretnénk megosztani örömünket a 
tehetséges, helyi gyermekek eredményeiről. 

 
2022.03.19-én, Pakson jártunk az INTERNATIONAL STARLIGHT versenyen! 
 
Idén újra elkezdhettük a versenyszezont.  
A gyerekek mindent beleadtak és ez meghozta az eredményeket!  
14 koreográfiával indultunk a versenyen. Ebből 7 táncunk ezüstérmet és 7 táncunk aranyérmet érdemelt.  
Aranyérem:  

 Zámbó Zorka, Angyalkonyha 
 Gyömbér szörp trió: Sárai Kata, Tokos Dorina, Mekota Csenge  
 Tokos Dorina, Tinker Bell  
 Happy Colors formáció  

Különdíjat kapott  
A legkreatívabb koreográfia  
Táncolja: Tokos Dorina, Sárai Kata, Mekota Csenge, Hornyák Doroti, Toldi Kitti, Kmecz Réka, Rábel Zorka, 
Palaczky Vanda, Gáspár Maja, Sándor Anikó, Márkus Viktor  

  

AKTUÁLIS HÍREK 

MAGIC DANCE SPORTEGYESÜLET 

  

AKTUÁLIS HÍREK 
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 Toldi Kitti, Dream it Possible  

 Rábel Zorka, Walk with Me  

 Különdíjat kapott  

A legjobb előadásmódért. 

 Police Girls trió 
Toldi Kitti, Kmecz Réka, Rábel Zorka  

Ezüstérem:  
 Spring Fairies trió 

Tokos Dorina, Gáspár Maja, Palaczky Vanda  
 Wedding csapat  

Palaczky Vanda, Gáspár Maja, Sándor Anikó, Márkus Viktor  
 Palaczky Vanda, Bella Ciao  
 Gáspár Maja, Artemis  
 Sándor Anikó, Smooth Criminal  

Kmecz Réka, Demons, Game of Thrones  

Egymást segítve tartatok ott, ahol most vagytok!  Igazi kincsek! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirdetési felület Áfa/Megjelenés 

4,5 cm x 4,5 cm 500 Ft + Áfa 

1/16 oldal 600 Ft+ Áfa 

1/8 oldal 1200 Ft + Áfa 

1/4 oldal 2400 Ft + Áfa 

1/2 oldal 4400 Ft + Áfa 

1/1 oldal 8000 Ft + Áfa 

Lapzárta: április 29. 

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 

 

FORGÁCS GUMISZERVÍZ 

Tel.: 06 20/ 284 6660  

E-mail: 

forgacsgumiszerviz.osku 

@gmail.com 

Cím: 8191 Öskü, Ipartelep 

Jó állapotban lévő, 

bontott, kis méretű 

vagy nagy méretű 

téglát vennék! (400-

450db) 

Ny.L.Zsolt 

Öskü 

Tel: +36 30/ 956 21 80 
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