2022. május

Öskü Község Önkormányzatának Hivatalos Lapja

HÍREK
Új öltözővel bővült
az ösküi futball infrastruktúrája, amit vasárnap délután, a megyei II. osztályú labdarúgóAKTUÁLIS
HÍREK
bajnokság rangadója előtt avattak fel a településen.

Öskü még tavaly nyert el egy belügyminisztériumi pályázatot, amelynek köszönhetően
lehetősége nyílt a településnek, hogy felújítsa a futballpályája melletti öltözőt.
A 20 millió forintos beruházásból így 17 milliót a pályázat finanszírozott, mostanra pedig
elkészült a vadonatúj épület és
már csak a környezet rendezése
van hátra, de a csapat már így is
birtokba vehette a létesítményt.
Vasárnap délután, amikor Öskü, aki jelenleg a második helyet
foglalja el a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság tabelláján
az éllovas Csabrendeket fogadta, a mérkőzés előtt pedig
megtörtént az öltöző felavatása is.
Az ünnepségen Ángyán Tamás, Öskü polgármestere
megköszönte mindazoknak, akik támogatták a települést ebben
a fejlesztésében, többek közt Ovádi Péter, országgyűlési
képviselőnek, valamint Finta Péter, az MLSZ Veszprém megyei
igazgatósága vezetőjének.
Ovádi Péter az ünnepségen azt mondta, Öskün szemmel látható a töretlen fejlődés, aminek egy újabb bizonyítéka a
most átadott öltözőegység is. Mint fogalmazott, immáron az infrastruktúra is felnőtt az ösküi futballhoz, a képviselő
reményei szerint pedig az Öskü FC hamarosan már a megye i-ben fog szerepelni.
Forrás: Vehir.hu

ÖKFA SAROK
AKTUÁLIS HÍREK
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FORRÁS NÉPDALKÖR HÍREK
Népdalkörünk
AKTUÁLIS
HÍREK(kilencből) nyolc tagja Oroszlányban, március 12-én, a Vass Lajos Népzenei
Szövetség Országos Népművészeti Találkozó és Szakmai Nap című rendezvényén:

Baksa Kata művészeti vezetőnk és Farády Tamás hangszeres oktatónk között
Próbáinkat az IKSZT-ben (Mecset u. 3.)
szerdánként 18 órai kezdettel tartjuk.
Szeretettel várjuk mindazokat,
akik szeretik a népdalokat!

Megköszönve támogatóinknak,
segítőinknek a bizalmát: a Forrás
Népdalkör tagjai

PROGRAMAJÁNLÓ
AKTUÁLIS HÍREK

Kézelemzés előadás
2022.május 13-án (péntek) 17:00 óra
Helyszín: Öskü, IKSZT
Előadó:
Bankó Magda Reiki tanársegéd
Elmondja bánatunkat, az örömünket, a céljainkat, a céltalanságainkat, az
eltévelyedésünket, mesél a vágyainkról, a szerelmeinkről és még ezer dologról
beszél, de nem mindenkinek.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
A belépés ingyenes!
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GYEREKNAP MÁJUS 29. Vasárnap
Helyszín: Öskü, Művelődési Ház előtere
Részletek a hamarosan megjelenő plakátokon, www.osku.hu oldalon és a Művelődési Ház Facebook oldalán!

MESELÁDÁK KÉSZÍTÉSE
Egyszer volt, hol nem volt tekergő meseládikók.
Kedves szülők, nagyszülők!
Segítség szeretnénk kérni meseládikók elkészítésében.
Dédelgetett álmunkat szeretnénk megvalósítani Öskün, a szülők, nagyszülők segítségével.
Kicsiny országunkban különböző településeken vannak mese ösvények, mese utak meseterápiás jelleggel, meseládák
gyermekek és családok részére. Szeretnénk mi is a faluban meseládákat elhelyezni.
Arra gondoltunk, hogy első körben 3-4 ládát készítenénk, majd helyeznénk el különböző helyeken. A ládákat könnyen
megközelíthető helyekre szeretnénk kitenni, hogy egy-egy séta alkalmával, akár célként szolgálhassanak a családoknak.
A meséket minden hónapban frissítenénk és szeretnénk a ládákba otthoni kreatív ötletajánlókat is tenni,
korosztályoknak megfelelően. Egy láda pedig mesekönyv csere-bere állomás lenne.
A meseládák elkészítésében várjuk elsősorban a segítséget. A ládák alapanyagához már kaptunk raklapokat, a tetejükre
pedig szintén egy kedves felajánlásból bádogtető fog készülni.
Kérjük ügyes kezű apukák és nagypapák jelentkezését, akik összebarkácsolnák az előre letisztított raklapokból a nyitható
ládikákat. Ezek után az ügyes kezű anyukákat, nagymamákat várjuk, hogy megfessék, feldíszítsék a ládákat.
A meseládák kihelyezését szeretnénk a gyermeknapra időzíteni, ezért az elkészítésüket hamarosan megkezdjük.
A pontos időpontról és helyszínről rövidesen jelentkezünk.
Köszönjük előre is a segítséget!
Evelin, Kármen, Eszter
A képeken látható ládák a Noszvaj Meseút ládái.
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ÖSKÜI ÍJÁSZOK HÍREI
Egyesületünk Május 1.-én országos szinten is magasan rangsorolt 6 órás 3D íjász versenyen vett
részt.
Az igen rangos mezőnyben, tagjaink közül ketten korcsoportjukban és kategóriájukban az előkelő
harmadik helyen végeztek, Valastyán Áron, és Sárai Márton. Természetesen, azért akad negyedik,
ötödik, és hatodik helyezés is. Minden résztvevőnek gratulálunk és további sikereket kívánunk.

HÍRDETÉSEK
SZLOBODA PÉTER
Árufuvarozás 1,5T-ig
Billencs kisteherautóval,
gépi földmunka
Tel.: 06 20/ 444 9167

LANTOS KATALIN E.V
Kárpitszövet varrás
auto/motor,
bútorszövet varrás,
tetőkárpit javítás
Tel.:06 30/ 449 5251
kisbufurc05@gmail.com

FORGÁCS GUMISZERVÍZ

Tel.: 06 20/ 284 6660
E-mail:
forgacsgumiszerviz.osku
@gmail.com
Cím: 8191 Öskü, Ipartelep

POÓR LÁSZLÓ E.V
Gépi földmunkaFuvarozás
Cím:
8191 Öskü, Bántai út 30.
Tel.: 06 20 / 958 15 02

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: május 27.
Kiadó: Öskü Község29.
Önkormányzata
Felelős szerkesztő: Csincsi-Kauker Andrea
E-mail: kaukerandrea.osku@gmail.com
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