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Értesítés 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal  
   
nyári igazgatási szünet okán 
  
zárva tart 2028. augusztus 08. és 2022. augusztus 21. közt. 
  
A nyári zárva tartás a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) 
bekezdése alapján a közös hivatalt alkotó képviselő-testületek hozzájárulásával történik, 
melyre a szabadságok kiadása miatt van szükség. 
  
Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatalban az ügyfélfogadás az alábbiak szerint 
történik: 
az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal Öskü székhelyén az igazgatási szünetben 
  
minden hétfő és szerdai napon 9.00 órától 15 óráig a Hivatalban az ügyintézés ügyelet 
tartása mellett valósul meg. 
  
Halaszthatatlan anyakönyvi ügyek esetében hívják a 0688/588-560 telefonszámot! 
  
Járási Hivatalt érintő ügyekben a Várpalotai Járási Hivatal Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 
szám alatt várja ügyfélfogadási időben az ügyfeleket. 
  
Augusztus 22-én (hétfőn) ismét a megszokott ügyfélfogadási rend szerint várjuk kedves 
ügyfeleinket. 

      Együttműködésüket köszönjük! 
              Czaltik Éva 
                                                                                                                   jegyző 
  

 

 

Öskü Község (korabeli latinsággal Villa Ews - Ős falu) első ismert írásos említése egy 1082-ben, Szent 

László király uralkodása idején kelt oklevélből ismert, így ennek nyomán, 2022-ben ünnepeljük a falu 

940-ik születésnapját. (itt most tekintsünk el attól, hogy településünk valószínűleg már az oklevél 

kibocsátása előtt is létezett) Ebből az alkalomból, a Tasner Antal Általános Iskola tanulói csoportokban, 

látogatást tettek a Kerektemplomban, ahol meghallgatták a nevezetes műemlék és község történetét, 

majd búcsúzóul egy kis ajándékkal is megleptük őket. 

 

Öskü Község Önkormányzatának Hivatalos Lapja  

2022. július 

  FELHÍVÁS 

AKTUÁLIS HÍREK 

 KEREKTEMPLOM PROJEKT 

AKTUÁLIS HÍREK 
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Ösbő Vezér Napok 2022 

 

Az ösküi hagyományok között kiemelt helyet 
foglal el az Ösbő vezér napok. A település 
névadójáról, a honfoglalás-kori magyar vezérről 
elnevezett esemény valóban igazi közösségi 
élmény a település lakóinak, ahol a programok 
között a helyi civilek bemutatkozása mellett 
koncertekkel, főzőversennyel és további 
interaktív programokkal is mindig készülnek a 
szervezők. 
 

 

 

 

 

 VISSZATEKINTÉS 

AKTUÁLIS HÍREK 

Az Ösbő vezér napok hivatalos megnyitóját 
péntek délután tartották a helyi művelődési 
házban, amelyen a helyi lakosok mellett több 
környékbeli polgármester is részt vett, 
valamint Ovádi Péter, a térség országgyűlési 
képviselője is ellátogatott az ösküiekhez. 
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A megjelenteket Ángyán Tamás, 
Öskü polgármestere köszöntötte, 
aki beszédében röviden 
visszatekintett az elmúlt évekre, 
amelyekben számos kihívással 
kellett megküzdenie minden 
embernek. Folytatván a 
gondolatát, kifejtette, hogy a vírus 
után újabb nehézségek 
köszöntöttek be, a háború a 
szomszédban, az infláció, viszont 
minden esetben egy erős 
közösség erőt adhat ezek 
átvészelésére is. 

A polgármester úgy fogalmazott, ilyenkor az önzetlen, jóérzésű emberek munkája mindennél többet jelent, hiszen 
nélkülük széthullana a társadalom. Öskün pedig több ilyen önzetlen ember él, ami a település erejét adja. 

Forrás: Vehír.hu 

A falunap szombati programjáról készült képek elérhetők a www.osku.hu oldalon és a Művelődési Ház 
Facebook oldalán.  
A képekért köszönet az Útirány.hu csapatának! 

 

SPORTNAP 2022 
 
Idén is megrendezésre került a Sportnap az 
ösküi sportpályán.  
Kilenc órától kezdődtek a futball mérkőzések 
korosztályok szerint( öregfiúk, felnőtt, 
utánpótlás) Ezenkívül lehetőség volt 
kipróbálni az íjászatot is, az Ösküi Íjászok 
Egyesülete által és szeretettel hívtak és vártak 
minden érdeklődőt, a Napsugár Óvoda és 
Bölcsőde Szülői közössége is, az általuk 
szervezett jótékonysági futásra. 

A rendezvény célja az volt, hogy együtt tegyen 
a falu közössége az Ösküi óvoda és bölcsőde fejlesztéséért. 
A futás, illetve a rendezvény teljes ideje alatt csillám tetoválás, játszó sarok, ügyességi játékok várták a 
résztvevőket a sportpályán. 
A futóknak ajándék ásványvízzel, müzliszelettel, emléklappal, a gyerekeknek fagylalt jeggyel kedveskedtek, melyet 
a Juci Cukiban lehetett beváltani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képek: Kuncz Albert 
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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: július 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 

 

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 

 

FONTOS ELÉRHETŐSÉGEK: 

VEGYES MÉZ ELADÓ 

Bódis Györgyné 

Öskü, Kert utca 7. 

 

Tel.: 06 88/497 216 

06 30/ 454 95 45 


