
Oszkó Község Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom a megújult faluközpont 
egész napos avató ünnepségére, melyet 2011. július 24-én vasárnap tartunk 14.00 órás kez-
déssel.

Az orvosi rendelő felújítása a Nyugat-dunántúli Regionális Program keretén belül meg-
hirdetett 5.2.1/A „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó 
központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése” című pályázati felhívás 
keretén belül valósult meg. 
Projekt azonosító: NYDOP-5.2.1/A-09-2010-0034

A közösségi ház felújítására az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtan-
dó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált 
közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások 
jogcímre benyújtott, 2057143895 azonosító számon nyilvántartott pályázat keretében ke-
rült sor.
Az integrált játszótér és pihenőpark kialakítására ugyancsak az EMVA keretén belül, a falu-
megújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatások jogcímre benyújtott, 2057113582 
azonosító számon nyilvántartott pályázat keretében került sor.

Hosszú Zoltán
polgármester

Oszkó Község Önkormányzata

OSZKÓ KOMPLEX FALUFEJLESZTÉSI 
PROJEKT AVATÓ ÜNNEPSÉGÉRE
Ed quisi qui ut doluptur? Quisquas es nectiat emporib eaquam ad estiuntotas 
et alisquat ipis dolenih illacesciam ute rehenis venis sitasimendam quiae 
veribusam esti ium aut as eliquis est odi blanis sectate molessimi, sequi ipsum 
fuga. Ut dolut prorerspis aut aut enderum fuga. Tem. Saperum que into ducipsant 
est et ex exceribus et imus et vellupiciis et voluptate nobis non et estiatem et 
venis dicid et elestem perest volupta niet dolupta turesciis derror aut officillenis 
explam ime debis maximillam di doluptati aut dem.
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Ünnepélyes alapkő letételére (MINTA)
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PROGRAM

14.00 Körzetközponti orvosi rendelő avatása, ünnepélyes szalagátvágás
Hosszú Zoltán Oszkó Község polgármesterének köszöntője
V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár avató beszéde
Kovács Ferenc Vas Megyei Közgyűlés elnökének köszöntője
Ezt követően az épületet Dr. Veres Andrés megyéspüspök áldja meg.

A püspöki áldást követően átvonulás az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és játszó-
tér elé, majd a programok itt folytatódnak

14.30 IKSZT, valamint játszótér és pihenőpark avatása
Hosszú Zoltán Oszkó Község polgármesterének köszöntője
V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár avató beszéde
Kovács Ferenc Vas Megyei Közgyűlés elnökének köszöntője
Ezt követően az épületet és a játszóteret Dr. Veres Andrés megyéspüspök áldja meg.

15.15 Ünnepi kulturális műsor

16.00 A megújult IKSZT épületének és környezetének megtekintése


