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VASÚTI ÁTJÁRÓ ÁTÉPÍTÉSE MIATTI FORGALMIREND VÁLTOZÁSOK! 

Tisztelt Lakosság! 

Az Öskü, Fő utcai vasúti átjáró átépítésével kapcsolatban, az elmúlt 
napokban a MÁV FKG Kft-vel, mint a kivitelezésért felelős céggel több 
egyeztetést végeztem. Ezek alapján az alábbiak szerint alakul a települést 
érintő forgalmi rend: 
 

Az Öskü, Fő utcai vasúti átjáró átépítésének az időszakában, (2022.06.24-én 08:00-órától -
2022.06.27-én 17:00-óráig) az útátjárón a közúti forgalom nem lesz biztosítva. A 3,5 tonnánál 
kisebb össztömegű járművek a Mecset utcai útátjárón keresztül, a 3,5 tonnánál nagyobb 
össztömegű járművek a 8. számú főúton, Hajmáskéren keresztül tudnak közlekedni. (Kitáblázva 
csak a Hajmáskéren keresztül vezető terelőút lesz, a belső út használata nem.) 

A gyalogos és kerékpáros forgalom részére, a Fő utcai útátjáró mellett kiépített ideiglenes 
gyalogos átjárón keresztül folyamatosan biztosított lesz a közlekedés. 

A Volánbusz menetrend szerinti járatai a falu két végén (Bartók Béla út autóbusz megálló, Bem 
József utcai autóbusz megálló ) fognak megállni. A két megállóhely között, 2 db 18 személyes 
autóbusz szállítja, „ráhordó járatként”, az utasokat a falu belső útjain, 20 percenkénti indulással, 
a Volánbusz járatok közlekedésének az időszakában. 

· A „ráhordó” járatok menetrendje, 2022.06.24-én 08:00-órától – 2022.06.24-én üzemzárásig 

Öskü: Bartók Béla út – Önkormányzat előtti forduló – Mecset utca – Jókai utca – Bem József utca és 
vissza viszonylatban 

Utas felvétel/leszállás: Öskü Bem József utcai, Öskü Szabadság téri, Öskü Bartók Béla út 
buszmegálló. 

(A fenti időszakban a Mecset utcai, és az Erkel Ferenc utcai útátjáró lesz igénybe vehető, a közúti 
forgalom részére) 

· A „ráhordó” járatok menetrendje, 2022.06.25-én üzemkezdettől – 2022.06.26-án üzemkezdetig 

Öskü: Bartók Béla út – Önkormányzat előtti forduló – Erkel Ferenc utca – Bem József utca és vissza 
viszonylatban 

Utas felvétel/leszállás: Öskü Bem József utcai, Öskü Szabadság téri, Öskü Bartók Béla út 
buszmegálló. 

(2022.06.25-én 05:00-órától – 2022.06.26-án 05:00-óráig csak az Erkel 
Ferenc utcai útátjáró lesz igénybe vehető, a közúti forgalom részére) 

· A „ráhordó” járatok menetrendje, 2022.06.26-án üzemkezdettől – 2022.06.27-én 17:00-óráig 

Öskü: Bartók Béla út – Önkormányzat előtti forduló – Mecset utca – Jókai utca – Bem József utca és 
vissza viszonylatban 
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Utas felvétel/leszállás: Öskü Bem József utcai, Öskü Szabadság téri, Öskü Bartók Béla út 
buszmegálló. 

(A fenti időszakban a Mecset utcai, és az Erkel Ferenc utcai útátjáró lesz igénybe vehető, a közúti 
forgalom részére) 

A kivitelező az Erkel Ferenc utca murvás részét megjavítja, kikátyúzza, a 18 személyes autóbuszok 
közlekedésére alkalmassá teszi. 

Ángyán Tamás 
 polgármester 

 

 

Ösbő Vezér Napok 2022 
 
Öskü Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és Családját az alábbi 
rendezvényeinkre: 
 
JÚNIUS 24. PÉNTEK MŰVELŐDÉSI HÁZ: 
17:00 Ösbő Vezér Napok ünnepélyes megnyitója 
Ángyán Tamás polgármesteri köszöntő  
Ünnepi beszédet mond: Ovádi Péter 
országgyűlési képviselő  
17:15 Napsugár Óvoda néptánc csoportja Lippert 
Ferenc vezetésével 
17:30 Forrás Népdalkör 
17:45 Németh Kyra énekesnő 
 
 JÚNIUS 25. SZOMBATI ÖSBŐ VEZÉR EMLÉKPARK 
09:00 - Főzőverseny 
Főzőversenyzők parasztolimpiája (A 
főzőversenyre jelentkezés és további információ: 
az oskumuvelodes@gmail.com e-mail címen, vagy 
a Művelődési Ház facebook oldalán,) 
 
Szabadtéri színpad: 
16:00 - BAB TÁRSULAT - HÁROM KÍVÁNSÁG 
ELŐADÁS – Déryné program 
17:00 - KID ROCK AND ROLL SE 
17:15 - MAGIC DANCE SE 
18:15 - ANDREJ akusztik duó 
19:15 - OLÁH GERGŐ 
20:00 - HEVESI TAMÁS 
21:00 - SENIOR TÁNCCSOPORT 
21:15 - UTCABÁL : SZIRÁNSZKI KRISZTIÁN 
 
Kísérő  programok:  
08:00-13:00 - Napsugár Óvoda és Bölcsőde családi napja 
09:00 - 13:00 - Ösküi Íjászok Egyesülete - íjászat 
15:00-tól Főzőverseny és parasztolimpia eredményhirdetése 
                   Kézműves foglalkozás az Árvalányhaj Szabadidő klubbal 
                   Öskü Községi Kertbarátok Egyesülete - termékostoló 
09:00 - 12:00 - VÉRADÁS  

  PROGRAMAJÁNLÓ 
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Várandóságra való felkészülés 

Ha már szívünkben megfogant leendő gyermekünk gondolata, szervezetünket is fel kell készítenünk a 

fogantatásra, hogy a legoptimálisabb körülmények között történjen. Sokan a terhességre való 

felkészülést a teszt pozitív eredménye után kezdik meg, és „kedvező” esetben ekkor gondolkoznak 

életmódváltozáson, a dohányzás elhagyásán, és csak ekkor jelennek meg nőgyógyászati vizsgálaton. 

Azonban már sok minden eldőlt eddigre: a hímivarsejt és a petesejt minőségét, a megtermékenyülés 

esetleg nem ideális feltételeit utólag már nem lehet módosítani. Kevesen tudják, hogy néhány alapvető 

óvintézkedéssel és vizsgálattal lényegesen javítani tudják a megszületendő gyermek esélyeit az 

egészséges életre.Ha nem éljük mindennapjainkat a nagykönyvben megírtak szerint, fontos lenne, hogy a 

tervezett fogantatás előtt legalább három hónappal megkezdjük szervezetünk felkészítését is. Elsősorban 

a dohányzás mielőbbi abbahagyásával, hiszen rontja az ivarsejtek állapotát, különösen a hímivarsejtek 

minőségét, mozgékonyságát és épségét, így nehezíti a fogantatást. Mindemellett megnöveli a korai 

vetélés, terhesség alatti vérzés, koraszülés, újszülött kori fertőzés, károsodások és bölcsőhalál esélyét is. 

Az alkoholfogyasztás csökkenti a teherbeesés esélyét, terhesség alatti alkoholfogyasztás pedig gátolja a 

magzat növekedését, idegrendszeri fejlődését.  

Magyar kutatók világszerte elismert felfedezése, a várandóság körüli folsav pótlás jótékony hatása, 

különösen a velőcsőzáródási rendellenességek megelőzésében. A magzatvédő-vitaminok mindegyike 

tartalmazza, sok más vitamin és nyomelem mellett. A gyógyszerek, vény nélkül kapható készítmények 

szedése is, a várandóság alatt kerülendő, vagy csak nagyon szükséges esetben alkalmazható. 

(részletesebb tájékoztató: https://egeszsegvonal.gov.hu/ oldalon) Amennyiben valamilyen krónikus 

betegséggel élünk, különös tekintettel a magas vérnyomásra, cukorbetegségre, vesebetegségre, 

mindenképpen konzultáljuk a fogantatás előtt kezelőorvosunkkal, az esetleges teendők miatt. 

Várandóság előtt célszerű nőgyógyászati vizsgálaton is megjelenni. Ekkor történjen rákszűrés, belső 

vizsgálat, a nőgyógyászati gyulladásos megbetegedések kizárása, szükség esetén kezelése. 

Fogamzásgátlás abbahagyása, szájon át szedendő készítmények esetén minimum a fogantatás előtt 

három hónappal történjen meg, ennyi idő szükséges a hatóanyag szervezetből való ürüléséhez. Méhen 

belüli eszközök eltávolítását követően egy menstruáció után próbálkozhatunk.  

Sok sikert, és örömteli készülődést! 

Theisz Flóra 

    védőnő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 

 

EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGES CSALÁDOKÉRT II.rész 
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A BAKONYKARSZT Zrt. várpalotai telephelyére 

Csőhálózat és berendezés-szerelő, karbantartó, gépkezelő munkakörbe, munkatársat keres azonnali 

munkakezdéssel 

A leendő munkatárs feladatai lesznek: 

- a vízüzemen működő gépek berendezések üzemeltetése, karbantartása, illetve a kompetenciákba 
eső hibák elhárítása. 

- a vízüzemi technológiák nyomon követése és szükség szerinti beavatkozás. 
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: 
- szakirányú - legalább szakmunkás - iskolai végzettség; 
- B kategóriás jogosítvány; 
- pályakezdők jelentkezését is várjuk. 
- előny: földmunkagép kezelői jogosítvány 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, úgy szakmai önéletrajzát a megpályázott munkakör 

megjelölésével  a vizmuvarpalota@bakonykarszt.hu e-mail címre várjuk. 

 

A BAKONYKARSZT Zrt.várpalotai telephelyére 

Csatornaüzemi és szennyvíztisztító-telepi gépkezelő munkakörbe, munkatársat keres azonnali 

munkakezdéssel 

A leendő munkatárs feladatai lesznek: 

- a csatornaüzemen és a szennyvíztisztító-telepen működő gépek berendezések üzemeltetése, 
karbantartása, illetve a kompetenciákba eső hibák elhárítása. 

Szennyvíztisztító-telepi technológiák nyomon követése és szükség szerinti beavatkozás. 
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: 
- legalább szakmunkás végzettség; 
- B kategóriás jogosítvány; 
- pályakezdők jelentkezését is várjuk. 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, úgy szakmai önéletrajzát a megpályázott munkakör 

megjelölésével a vizmuvarpalota@bakonykarszt.hu e-mail címre várjuk. 

 

 

POLGÁRŐRSÉG: 

A polgárőrség hivható az alábbi telefonszámon: 06303196363.  

Amennyiben rendkivüli eseményt észlel,várják hivását. 

  

 

 

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: június 30. 

29. 
Kiadó: Öskü Község Önkormányzata 

Felelős szerkesztő: Csincsi-Kauker Andrea 

E-mail: kaukerandrea.osku@gmail.com 

Fontos elérhetőségek: 

ÁLLÁSHIRDETÉSEK 

mailto:vizmuvarpalota@bakonykarszt.hu

