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Kiváló sportolókat köszöntött a megyei önkormányzat
Tolna megye legjobb sportolói gyűltek össze a Vármegyeházán, akiket
Fehérvári Tamás elnök, és Kozmann György sportért felelős helyettes
államtitkár köszöntött a Megyei Önkormányzat és a Sportszövetségek
Szövetsége hagyományos díjátadó rendezvényén. 2015-ben félszáz
sportkiválóság ért el előkelő helyezést hazai és világversenyeken egyaránt.
Fehérvári Tamás elismerését fejezte ki a sportolók eredményeit illetően,
amelyek eléréséhez nélkülözhetetlen volt a kiváló szakmai háttér, és nagy
segítséget jelentettek a támogatók is. Kozmann György örömét fejezte ki,
hogy a megyében számos sport immár sikersportnak is tekinthető. Mint
elmondta: a kormány stratégiai ágazatként tekint a sportra.

Foglalkoztatást elősegítő együttműködést kötöttek
Közös sajtótájékoztató keretében írtak alá foglalkoztatást elősegítő
együttműködési megállapodást a megyei önkormányzat, a
kormányhivatal és a megyeszékhely vezetői. Fehérvári Tamás elnök,
dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott és Ács Rezső polgármester a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében kiírt
foglalkoztatással összefüggő pályázati felhívások (TOP-6.8.2, TOP5.1.1.) kapcsán fejezték ki együttműködési szándékukat, annak
érdekében, hogy összehangoltan munkával, együtt javítsák Tolna
megye munkaügyi helyzetét.

A márciusi ifjúság hőstetteiből új, még erősebb nemzet sarjadt
Kajdacson is megemlékeztek a 168 éve történt márciusi eseményekre,
mely alkalomból Fehérvári Tamás mondott ünnepi beszédet. A
hagyományoknak megfelelően az iskola és az önkormányzat idén is
együtt szervezte a rendezvényt, melyet koszorúzással zártak. Az
elnök szerint az 1848/49-es forradalom emléke kiemelkedik, és
meghatározza a magyar sors további alakulását. Sokat köszönhetünk
azoknak, akik a bátorság és szabadság jegyében példát mutattak
nekünk, utódoknak. A márciusi ifjúság hőstetteiből új, még erősebb
nemzet sarjadt, ami a mai napig egységesen cselekedik, ha közös
értékeinket oltalmazni kell – hangsúlyozta az elnök.

Áder János részvételével került sor a jeges árvíz emlékezetére
Tolna megyébe látogatott a Víz Világnapján Áder János köztársasági elnök, aki az
1956-os dunai jeges árvíz 60. évfordulója alkalmából rendezett emlékülésen hívta fel
a figyelmet a klímát befolyásoló tényezőkre. A Vármegyeházán megtartott
eseményen beszédet mondott Fehérvári Tamás is, rávilágítva a víz sors- és
kultúraalakító szerepére a megyében. Bogyiszlón koszorúzással folytatódott a
program, és az érintett polgármesterek elmesélték, hogyan hatott az árvíz a
települések életére. A köztársasági elnök beszédében kiemelte: az ipari fejlődés
következtében eljutottunk oda, hogy a Föld legtöbb folyója nem tud sem táplálékot,
sem fogyasztható vizet adni a mellette élőknek. Nemzedékek óta foglalkoztatja az
emberiséget: hogyan tudjuk megvédeni a vizet, és megvédeni magunkat a víztől.
1956 márciusában a Duna megmutatta, hogy a folyó hogyan válhat félelmetes
ellenséggé. Fehérvári Tamás szerint a települések számára a jeges árvíz nem csupán
egy komoly katasztrófa volt, hanem egy meghatározó emlék is. A megye szívügyének
tekintette, hogy felhívja az ország figyelmét a 60 éve bekövetkezett eseményre. Az,
hogy Tolna megye vizekben gazdag vidék, nem pusztán adottság, ennél sokkal több.
Egyfajta kincsként is tekintünk arra, hogy hagyományaink alakulásában, valóban a víz
az úr.
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