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ELŐSZÓ 

 

Oszkó község hosszú évtizedek távlatába visszatekintve is a Vasi Hegyhát egyik 

meghatározó jelentőségű települése. Országos ismertséggel és elismertséggel rendelkező 

civil szervezet működik a faluban (Hegypásztor Kör), a helyi közigazgatás összetétele stabil, 

munkája megbízható és a lakosság támogatását élvezi, ennek ékes bizonyítéka, hogy immár 

több egymást követő választási ciklusban is azonos személyt választották az itt élők a 

település polgármesterének, a munkáját segítő képviselő testület személyi összetétele is 

szinte állandó. A falu kulturális élete sem ismeretlen a kistérségben. A település néhány éve 

egy Integrált Közösségi Szolgálati Tér (IKSZT) felépítésére és működtetésére is sikerrel 

pályázott. Ez az intézmény a helyi kulturális és közösségi élet központja. A falu vállalkozói 

rétege is említésre méltó, több sikeres és ismert vállalkozás is működik Oszkóban, nevük 

nemcsak az itt élők, de az ország távolabbi régióiban is ismerősen cseng (pl. Birkás Pálinka) 

A fentiek fényében kijelenthető, hogy a községben jelen vannak az alapjai egy sikeres, 

virágzó életet élő település létrehozásának. Ennek megvalósítása érdekében jött létre ez a 

stratégiai terv, melynek elkészülésében a falu életének minden meghatározó szegmense 

képviseletet kapott. A létrejött stratégia a közösség egyetértésével és együttműködésével 

készült el. A cél közös: Oszkót olyan minőségű élettérré alakítani, mely nemcsak a most itt 

élők, de a jövő generációi számára is vonzó és kedvező feltételeket kínál, és mintául szolgál 

a térség más települései számára is.  

Ez a stratégiai terv, mint egy integrált, alap stratégia összefoglalja azokat a korábban 

lebonyolított terveket, projekteket, amelyeket a falunak sikerült megvalósítania és azokat, 

amelyeket ezekre építve a továbbiakban kíván megvalósítani.  
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I. Oszkó község küldetése és jövőképe 

A munkafolyamat kezdeti szakaszában a résztvevők által közösen létrehozott jövőkép, mely 

lépcsőzetesen, több egymásra épülő szakaszban csiszolódott, míg végül az alábbi jövőkép 

leírásban kristályosodott ki: 

 

Oszkó 2030-ban egy olyan falu: 

Amelynek gyarapodó közössége tud és akar helyben boldogulni. Értékeit és hagyományait 

ismeri és megőrzi. Kulturális, sport- és rekreációs programjaival, természet-közeli 

turizmusával nem csak az itt élők, hanem az egyre nagyobb számban ide látogatók életébe 

is harmóniát visz. 

A helyi gazdaság egyik alappillére a helyi termékek előállítása, a keresőképes emberek 

többsége helyben talál munkát, de nem okoz gondot a távolabbi munkahelyekre való eljutás 

sem.  

Oszkó a Vasi Hegyhát szíve – a nyugalom szigete, de egyúttal a térség egészére kiható 

kezdeményezések középpontja, ahol a természeti- és kulturális örökség megőrzése a 

megújulás záloga is egyben. Az itt élő generációk megértik egymást, az idősek tapasztalata 

és a fiatalok lendülete egybefonódva formálja a település életét.  

Az ide érkezők számára a hazatérés élményét jelenti, mert ennek a helynek íze van, az 

értékek- és élmények nap-mint nap megtapasztalhatók - a vendég visszatér és egyre inkább 

otthon érzi magát. 

A „Szívből jövő” boldogulást a jó levegő és a természetes életmód, a szép táj, a 

hagyományőrzés a jó közösség garantálja. 

Oszkó az Élhető és Éltető falu, amely a közösség teremtő erejével építi jövőjét. 
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II. SWOT elemzés 

A munkafolyamat második fontos mérföldköve volt a jelenlegi helyzet felmérése, értékelése. 

Ennek módszerül az úgy nevezett SWOT analízis elkészítése szolgált. Ebben az 

elemzésben sorra számba vettük a település erősségeit, gyengeségeit, lehetőségekés 

veszélyek keresésének forrásait gazdasági, társadalmi, kulturális, infrastrukturális, 

természeti szempontokból. Ezek összegzésével láthatóvá válhatnak a település jövőjét 

segítő vagy akadályozó tényezők. 

Az elemzés létrejötte során minden kategóriában (Erősségek – Gyengeségek – Lehetőségek 

– Veszélyek) a csoport teljes véleményét tükröző erősorrendek alakultak ki. A sorrend alapja, 

hogy a munkafolyamatban résztvevők közül hányan, és milyen mértékben tartják azt az adott 

tényezőt fontosan. Ezeket az értékeket („szavazatokat”) minden egyes felmerülő szempont 

után szereplő számjegy jelzi. Az alábbiakban az így létrejött erősorrendek olvashatók a négy 

kategóriára lebontva. 

 

1. Erősségek – jó adottságok, melyekre építhetünk, számíthatunk: 

 jól működő kultúrház, IKSZT 9 

 rendezvényszervezés  4 

 helyben élő vállalkozók, gazdálkodók 4 

 aktív civil szervezetek  4 

 jól működő óvoda  3 

 tehetséges, jó énekhangú, jól táncoló fiatalok, idősek  3 

 szőlőhegy kultúra programok  2 

 Pannon helyi termék klaszter programjai  2 

 barátságos emberek  2 

 erdei iskola és turistaszállás 1 

 vinotéka, közösségi ház  1 

 az itt lévők kreativitása  0 

 játszótér, focipálya 0 

 kézműves műhely  0 

 tiszta környezet, jó levegő  0 

 fiatalok számára nyáron is munkalehetőségek  0 

 vendégszerető közösség  0 
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2. Gyengeségek – amelyeket le kell küzdenünk, amin változtatnunk kell 

 óvodában helyi logopédia hiánya 6 

 helyi étterem (pizzéria, stb.) hiánya 6 

 gyermek, ill. szakorvosi ellátás 5 

 tömegközlekedés, kerékpárút hiánya 5 

 sport centrum hiánya  4 

 templomfűtés 3 

 anyagi hiányosság (önerő) 2 

 fiatalok elvándorlása 2 

 turizmus 1 

 nyelvtudás hiánya  1 

 információáramlás  1 

 internethálózat  1 

 átmenő forgalom – bűnözés, kamerarendszer  1  

 

3. Lehetőségek – kihasználható külső adottságok, segítő körülmények 

Társadalmi 

 sok gyerek van az oviban, akik majd sok oszkói lakost szülnek  5 

 mozgó szakorvosi szolgálat  5 

 hagyományőrző csoportok, közösségek kialakulásának segítése, ösztönzése  3 

Gazdasági 

 iskola, mozi fejlesztési támogatást írnak ki és újra indul a suli 7 

 a helyi, itt élő vállalkozóknak biztosítsunk lehetőséget fejlesztési terveik  

megvalósításához, ne külső, idegen vállalkozót támogassunk  5 

 jó pályázati lehetőségek kiaknázása 4 

Technológiai 

 nálunk legyen elérhető először a sportlétesítmény, uszoda,  

mert a környék lakosságát vonzza  6 

Technikai 

 internet, tömegközlekedés fejlesztése központi forrásból  3 

Földrajzi 

 a helyi ember észreveszi a helyi értékeket  

és ezt át is tudja adni az ide érkezőknek  1 
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4. Veszélyek – fenyegető külső körülmények, kockázatok, melyekre fel kell készülnünk 

 lakosság elöregedése 5 

 pályázati források megszűnése  4 

 környező munkalehetőségek megszűnése  3 

 emberek passzivitása  3 

 helyi vállalkozás megszűnése  2 

 természeti hatások  0 

 kedvezőtlen infrastruktúra  0 

 technológiai lemaradás 0 

 gazdasági válság  0 

 idő hiánya  0 

 

 

III. A TELEPÜLÉS ÉRTÉKDEKLARÁCIÓJÁNAK KIALAKULÁSA 

 

A résztvevők három munkacsoportra oszlottak, melyek összetétele az alapján épült fel, hogy ki milyen 

területet képvisel a közös munkafolyamatban. Ez alapján az alábbi három csoport jött létre: 

 

Vállalkozói csoport – Civil csoport – Önkormányzati csoport 

 

Az egyes csoportok megalkották a saját értek rendjüket, majd ezek összevetésével konszenzusos 

alapon létrehozták Oszkó község értéksorrendjét, mely a következő lett: 

 

1.  BIZALOM - ETIKUSSÁG 

2. PARTNERSÉG – KÖZÖSSÉG – EGYÜTTMŰKÖDÉS – DEMOKRÁCIA 

3. JÖVŐ GENERÁCIÓ 

4. ÉRTÉKKÖZPONTÚSÁG (komplex) 

5. FELELŐSSÉG, ÁTLÁTHATÓSÁG 

6. FORRÁSTEREMTÉS 

7. HATÉKONYSÁG – EREDMÉNYKÖZPONTÚSÁG – KREATIVITÁS 

8.  ESÉLYEGYENLŐSÉG – SZOLIDARITÁS – BEFOGADÁS 
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IV. Stratégiai céljaink 

 

1. Belső együttműködés, információáramlás és közös tervezés erősítése 

Ez a témakör a jelenleg is rendelkezésre álló humán bázisú erőforrások: (a település 

intézményei, civilszervezetei, vállalkozásai és az itt élő emberek) által elérhető lehetőségek 

fejlesztését, ezen erőforrások munkájának - a közös célok elérése érdekében történő - 

összehangolását járja körül.  

A település olyan humán erőforrásokkal rendelkezik, melyek már eddig is bizonyították 

rátermettségüket, eredményességüket, ezért nagyon fontos, hogy ezek a humán bázisú 

erőforrások ne egymás mellett, hanem együtt, egymás munkájának ismeretével és a másik 

segítésével működjenek.  

A témakör a fentiek elérése érdekében kitűzött célokat, feladatokat tartalmazza. 

2. Térségi rendezvény központ létrehozása 

Ebben a fejezetben a településen igénybe vehető sport és személyi szolgáltatások bővítése, 

fejlesztése, kialakítása kerül felsorolásra. Lépcsőzetes megvalósítási lehetőségekkel, 

komplex szemléletben, azaz nem csak a fejleszteni vagy létrehozni kívánt szolgáltató 

bázisokat tartalmazza, de az azok hatékony működtetéséhez szükséges háttér feltételeket is 

számba veszi.  

A kitűzött cél: a település a kistérségben olyan szolgáltatási feltételrendszerrel rendelkezzen, 

mely nem csak az itt élők, hanem a tágabb környezetből is vonzza az érdeklődőket. 

 

3. „Szőlőhegyek Gazdagsága” program helyi fejlesztései 

Oszkó a Vasi Hegyhát több településéhez hasonlóan gazdag és kiterjedt bortermesztési 

kultúrával rendelkezik. A Hegypásztor Kör kezdeményezésével és koordinálása mellett már 

hosszú évek óta zajlik a régi paraszti élet körülményeit is bemutató szőlőhegyi pincesor 

felújítása, nagyközönség előtti bemutatása. A hegyen évente többször is hagyományőrző 

jellegű, nagy látogatottságnak örvendő rendezvények kerülnek lebonyolításra.  

A témakör olyan célkitűzéseket tartalmaz, melyek a már megkezdett munkát folytatják, illetve 

bővítik ki. A település lakói gondosan ápolják a felmenők hagyományait, a stratégia 

elkészítésekor is fontos szerepet kapott ezeknek a régi hagyományoknak a megőrzése, 

életben tartása, illetve bemutatása a mai kor emberének.  

A felsorolt célkitűzések megvalósulásával egy olyan hagyományok bemutatására és 

ápolására épülő szolgáltatási rendszer jöhet létre, mely a jelenben él, de a múltról szól.  
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4. KNEIPP egészség programhoz kapcsolódó fejlesztések az 5 pillér rendszerében 

Oszkó község is része a hegyháton végigvonuló KNEIPP útnak. Ebben a témakörben az 

ehhez kapcsolódó célkitűzések, illetve magával az egészségtudatos életmóddal, annak 

népszerűsítésével kapcsolatos tervek kerülnek felsorolásra. 

A település kedvező földrajzi fekvésének köszönhetően kiválóan alkalmas egy „egészség-

sziget” létrehozására, a települést övező szemet gyönyörködtető természeti környezet, a jó 

levegő, a béke és nyugalom feltételként adott, a stratégia célja, hogy ezeket a feltételeket, 

illetve a már jelenleg is rendelkezésre álló lehetőségeket bővítse, fejlessze, az 

egészségturizmus egyik kedvelt célállomásává téve a falut. 

 

5. Helyi Érték – Helyi Termék 

Ez a fejezet konkrétan a helyben élőket veszi célba. Cél a helyi erőforrások felmérése, a 

helyi termelők segítése, a helyi termékek ismertté tétele. A településen több őstermelő, 

vállalkozó is foglalkozik „helyi receptúra” alapján létrehozott termékek előállításával. A falut 

már korábban már is említett hagyományőrző, hagyománytisztelő jelleg garancia a szó 

valódi értemében vett „Helyi termék” előállítására. Fontosnak tartjuk, hogy ezek az értékek 

ne vesszenek el, legyenek részesei mindennapjainknak, és az idelátogatóknak is legyen 

lehetősége megismerni őket.   

 

6. „Vár a Vidék” – Oszkó a befogadó falu 

Oszkóban is jelen van a térségre jellemző népesség elöregedési mutató, egyre több a 

gazdátlan üres ház, a település lélekszáma stagnál. Ezen programcsoportban olyan célok 

kerülnek felsorolásra, melyek a település lassú sorvadásának kívánnak gátat vetni. Részben 

a fiatalok helyben tartásával, részben pedig máshonnét ide költöző „újsütetű” oszkóiak 

számának gyarapításával. Mint ahogy a többi pont, ez sem kezelhető teljes értékűen pusztán 

önmagában, hiszen a stratégiai komplex, egymásra épülő és egymást kiegészítő részekből 

épül fel, ez magyarázza, hogy a falu vonzerejének, megtartó erejének növelésére irányuló 

törekvések nem csak e pontban, hanem szinte az összesben tetten érhetők. 

 

7. Közösségi Kezdeményezések – Kezdeményező Közösségek 

A helyi közösségi élet aktivitása, pezsgése nagyban befolyásolhatja egy kistelepülés 

mindennapjainak hangulatát, az „itt élés örömének” érzetét. A jelenleg is működő közösségi 

élet segítésével, illetve további klubok, önszerveződő közösségek létrejöttének 

támogatásával szeretnénk, ha minél többen részt tudnának és szeretnének is venni 

valamilyen klub, kötetlen összejövetel, vagy akár az egész települést érintő nagy rendezvény 

lebonyolításán.  
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8. „Oszkó az Éltető, Élhető és Elérhető falu” – fenntartható infrastrukturális 

fejlesztések 

Oszkó természeti környezet szempontjából kedvező fekvésű, infrastrukturális szempontból 

azonban sajnos ez az állítás egy cseppet sem állja meg a helyét. Nehézkes 

tömegközlekedési lehetőségek, kedvezőtlen internet lefedettség, csak hogy néhány példát 

ragadjunk ki az – amúgy a hegyhát többi települését is sújtó – nehézségek közül. 

Ez a programcsoport az infrastrukturális fejlesztési lehetőségeket és szükséges lépéseket 

vonalazza körül, melyek a település lakóinak általános komfortérzetének javításához 

szükségesek.  
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V. Programok és célok 

A korábbiakban részletezett stratégiai célok konkrét feladatokra való lebontása, részletezése 

olvasható az alábbiakban. Az egyes programcsoportok önálló egységekként jelennek meg, 

de a teljes stratégiai terv értelmezésében komplexen, egymásra épülve, egymást kiegészítve 

értelmezendők. 

A stratégiai 
tervezés 
időtávja 

Programok és feladatok 

R: rövidtávú, 1-2 
évre szóló célok 
K: középtávú, 
2-5 évre szóló 
célok 
H: Hosszú távú, 
5 évnél 
hosszabbidejű 
célok 

1.Belső együttműködés, információáramlás és közös tervezés erősítése 

R 
Helyi kooperációs műhely indítása a HKA bázisára építve 2014 

februárjától 

R Közös projektek megfogalmazása, előkészítése 

K Falu-újság újraindítása (helyi média központ) 

K 
Helyi önkéntes programok kidolgozása a fejlesztendő területekhez 

kapcsolódva 

R A program szerkezeti és humán kapacitásának fejlesztése 

  

2. Térségi rendezvény központ létrehozása 

R/K 
Sportolási lehetőségek fejlesztése, térségi sport és rendezvény központ 

létrehozása 

K Művelődési központ közelében zöldövezet, játszótér bővítése fejlesztése 

R 
Egységes programajánlatok kidolgozása, fejlesztése 

(esküvők, konferenciák, tréningek, képzések) 

R Egységes marketing és PR tevékenység 

K 
Infrastrukturális háttér bővítése (kávézó, étterem, közösségi 

szálláshelyek) 
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3. „Szőlőhegyek Gazdagsága” program helyi fejlesztései 

K Szőlőhegyi infrastruktúra kialakítása (utak, villany földkábellel) 

K 
Gazdák bevonásával nyitott pincék rendszerének kialakítása 

(pincés kemencés helyek) 

K Közösségi feldolgozó létrehozása 

R Vinotéka fejlesztése (új programok, szervező központ) 

R „Nagyapám háza” népi építészeti táborok, programok 

H Alternatív energia-park kialakítása 

R 
Szőlőhegyi rendezvények fejlesztése (kulturális, hagyományőrző, 

turisztikai) 

  

4. KNEIPP egészség programhoz kapcsolódó fejlesztések az 5 pillér rendszerében 

K 
Mozgásra, sportolásra alkalmas lehetőségek a faluban 

(sport és rekreációs központ fejlesztése) 

R 
Természeti túra utak kijelölése, minta–túrák szervezése 2015 tavaszától 

(szervező központ szerep erősítése) 

K 
Helyi gasztronómiai események a közösség bevonásával 

(recept-gyűjtés, verseny, főzőtanfolyamok, stb.) 

K Gyógynövény kertek területének bővítése, gyógynövény feldolgozás 

H Források, patakmedrek kitisztítása, természetes taposók kialakítása 

K 
Rendszeres egészség-fórumok természetes gyógymódokról, erre épülő 

szolgáltatások 

K KNEIPP szoba funkcióinak fejlesztése (pl. egészség pont) 

K Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (szakorvosi ellátás, védőnő) 

  

5. Helyi Érték – Helyi Termék 

R 
Értékek felmérése (épített, természeti, kulturális), értéktérkép készítése a 

falu lakóit bevonva 

R 
Helyi értéktár bizottság létrehozása (kapcsolódás a térségi, országos 

folyamatokhoz) 

R Értéktár létrehozása 

K 
Értékek bemutathatóvá tétele, megismertetése (bemutatóhely, honlap 

fejlesztés) 

K 
Helyi termelők segítése (információs fórumok, tanácsadás, szakmai 

rendezvények) 

R Közvetlen értékesítés lehetőségeinek bővítése 

R/K 

Helyi Termék Központ létrehozása az IKSZT közvetlen 

szomszédságában (régi iskola területén), közösségi cukrász- és 

gyümölcs feldolgozó műhely, kézműves műhelyek (a már elindult 

fejlesztés folytatása) 

K Új termékek fejlesztése a helyi gazdák bevonásával 

K Nyitott falusi porták kialakítása (kertek, gazdaságok) 

K Falusi Tájház kialakítása 
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6. „Vár a Vidék” – Oszkó a befogadó falu 

K 
Üres házak felmérése, tulajdonosokkal egyeztetés a bérbeadás, eladás 

lehetőségeiről 

H 
„Közösségi távmunka-központ” létrehozása az IKSZT fejlesztésével, 

informatikai kapacitás-bővítés 

K 
Szolgáltatási kínálat kialakítása, elsősorban fiatal családok és aktív 

idősek számára 

K Aktív falumarketing 

  

7. Közösségi Kezdeményezések – Kezdeményező Közösségek 

R 

Közösségi klubok létrehozása, működésének segítése  

(pl. filmklub, médiaklub, hagyományőrző klub, bakancs-túra klub, 

nótaklub, stb.) 

R Baba-mama színtér, programok 

R Esélyteremtő programok, önkéntes megmozdulások 

  

8. „Oszkó az Éltető, Élhető és Elérhető falu” – fenntartható infrastrukturális 

fejlesztések 

K Templomfűtés korszerűsítése 

K Közintézmények megújuló energiára alapozott fejlesztése 

K Környezettudatos közlekedési lehetőségek fejlesztése (kerékpárút) 

K Utak, járdák felújítása 

K 
Közlekedési eszközök összehangolása (tömegközlekedési lehetőségek 

javítása) 

R Tanfolyamok, népfőiskolai felnőttképzési programok 

K Internethálózat bővítése, fejlesztése 
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ZÁRSZÓ 

 

A község stratégiai terve természetesen nem ér itt véget, sőt tulajdonképpen most kezdődik. 

A fentiekben megfogalmazott tervek, célok iránymutatásul szolgálnak a jövőt illetően.  

A tervezés fázisát a tettek ideje kell, hogy kövesse.  

Már a műhelymunkák alkalmával is felvetődött annak igénye, melyet most konkrétan meg is 

fogalmazunk, miszerint a tervet összeállító csoport a továbbiakban rendszeresen tart 

találkozókat, ahol megvitatják az aktuális feladatokat, javaslatokat dolgoznak ki a következő 

lépésekre, valamint gondoskodnak a településen élők tájékoztatásáról az elért, illetve 

várható eredményekről.  

A csoport másik feladata a lakosság informálása a programhoz való csatlakozás 

lehetőségeiről. Bízunk benne, hogy a program megismerése után sokan érzik majd 

magukénak ezt a tervet, melyet maga a község készített, a lehető legbővebb módon 

képviselve az itt élőket. Éppen ezért reálisnak érezzük annak lehetőségét, hogy lesznek, akik 

bár az előkészítő munkában nem vettek részt, a későbbiekben szívesen csatlakoznának a 

programok megvalósításához. Reméljük, hogy minél több ilyen „szunnyadó erőforrást” 

sikerül a programnak megnyernie és a későbbiek során tevékeny résztvevőként a jelenlegi 

csoport tagjainak sorába áll. 

A csoport a stratégiai tervben megfogalmazott programokat részletesen előkészíti, mielőtt a 

település képviselő testülete elé kerülnek. Nem csak az előkészítésben, hanem az elvégzett 

munka értékelésében is részt vesz, értékes visszacsatolást nyújtva ezzel a helyi 

döntéshozatal számára. 

A program elkészítése, lebonyolítása közös erővel zajlott, illetve zajlik majd, a lakosság 

folyamatos informálásával pedig a stratégiai lépések végrehajtása is a település közössége 

előtt történik majd. Ezek alapján a „Tegyük Oszkót a Vasi Hegyhát Szívévé” fantázia névre 

hallgató stratégiai terv valóban Oszkó község szellemi tulajdona, s remélhetőleg a 

későbbiekben helyzetének előremozdítója is lesz majd. 
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A program összeállításban részt vettek: 

 

 Dr. Szakács Gábor egyetemi docens, kutatócsoport vezető 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Életpálya és Emberi Erőforrás Intézet, Emberi 

Erőforrás Gazdálkodási Kutatócsoport 

 Streli Zita projekt szakmai koordinátor, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető-és 

Továbbképzési Intézet 

 Tagscherer Mária képzésszervező, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető-és 

Továbbképzési Intézet 

 

 Gregorits Erika Szombathelyi Város Önkormányzata 

 Bokorné Horváth Anita Szombathelyi Város Önkormányzata 

 Németh Melinda Velemi Kirendeltség vezetője 

 Soós Zsuzsanna Vas Megyei Kormányhivatal törvényességi referens 

 

 Baánné Tóth Anikó Oszkó 2000Egészségügyi BT (asszisztens) 

 Barabás Istvánné óvónő, Oszkó 

 Birkásné Méhes Éva Birkás Pálinka Kft (ügyvezető) 

 Bíró Tibor Oszkó Közös Hivatal (jegyző) 

 Fülöp Gyuláné nyugdíjas, Oszkói Borbarát Kör 

 Horváthné Tóth Zsanett  Oszkói Polgárőr Egyesület 

 Hosszuné Végh Henriette Oszkó Közös Hivatal (igazgatási előadó) 

 Hosszú Zoltán Önkormányzat Oszkó (polgármester) 

 Kovács István Hegypásztor Kör (elnök) 

 Kovács Mónika Oszkó Község Önkormányzata (települési ügysegéd) 

 Molnár Tibor IKSZT (teleházvezető) 

 Molnárné Hosszu Klaudia  IKSZT (rendezvényszervező) 

 Mozsárné Vojnovics Diána védőnő, Oszkó 

 Németh Lajos Önkormányzat Oszkó (alpolgármester) 

 Németh T. Ibolya COOP Vasvár Kft. boltvezető 

 Ódor Bettina Szivárvány Színjátszó Csoport (vezetőségi tag) 

 Ódor Zoltánné Egyházközség vezetőségi tag 

 Offenmüller Diána  Művelődési Ház Oszkó 

 Papp Józsefné  Nőszövetség Oszkó 

 Papp Veronika Művelődési Ház Oszkó 

 Stipkovits Annamária Oszkó Közös Hivatal (aljegyző) 

 Szabó Jánosné Tegyünk Együtt Oszkóért 

 Szabó Lívia Oszkó Község Önkormányzata (technikai munkatárs) 

 Szép József nyugdíjas, Oszkói Daloskör, Oszkói Borbarát Kör 

 


