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„Légy turista a saját régiódban!”
A Tolna Kincse Turisztikai Egyesület „Study Tour” program
keretében mutatta be Szekszárd és térsége turisztikáját Baranya,
Somogy és Tolna megyei Tourinform irodákban és TDM
szervezetekben dolgozó kollégáiknak. A Tolna Kincse egy olyan
– a Magyar Turizmus Ügynökség által támogatott –
programsorozatban vesz részt, melynek egy-egy tanulmányútja
során a régió szakemberei közelebbről is megismerhetik az adott
térség turisztikai attrakcióit. A szeptember 15-i, egész napos
Study Tour kezdetén Sulyok Balázs, a Tolna Kincse alelnöke és
Bocska Ágnes kaposvári TDM elnök tájékoztatta a sajtót.

Sió-projekt: a folyó, mint „élő vízi út”
A Tolna Megyei Önkormányzat az elmúlt egy évben számos lépést tett
annak érdekében, hogy a Sió-csatornát valódi, élő vízi úttá fejlessze – e
célkitűzés jegyében adott tájékoztatást a Sió-projekt végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátásáról Fehérvári Tamás elnök, a Tolna Megyei
Közgyűlés pénteki ülésén. A testület többek között alapítványi
támogatásokról is döntött az oktatás és kultúra területén.
A Sió vízügyi, gazdasági és turisztikai fejlesztése Tolna megye egyik
kiemelt, széles körű együttműködésben megvalósuló projektje.

Tizenketten vehettek át megyei kitüntető díjat az idei évben
TOLNA MEGYÉÉRT-DÍJ kitüntetést vehetett át Horváth István országgyűlési
képviselő, Tolna megye elismertségéért folytatott, elkötelezett munkájáért. A
közgyűlés BEZERÉDJ ISTVÁN-DÍJat adományozott Dr. Katz Sándor
pedagógusnak, aki több, mint négy évtized óta rendkívüli munkát végzett a
matematika oktatás területén. Dr. Holló Sándor állatorvos kapta a BESZÉDES
JÓZSEF-DÍJat, az új műtéti technikák kifejlesztésében elért eredményeiért. A
BABITS MIHÁLY-DÍJat Csúcs Endre keramikus népi iparművész vehette át. Nagy
Ákos testnevelő-edző kiemelkedő sportolói és testnevelői munkájáért, Bátaszék
sportéletének fellendítéséért kapta meg a SIPOS MÁRTON-DÍJat. A TOLNA
MEGYE KIVÁLÓ KÖZTISZTVISELŐJE címet Bencsicsné Tóth Krisztina, a Tamási
Járási Hivatal foglalkoztatási osztályvezetője, valamint Berta Katalin, a Tolna
Megyei Önkormányzati Hivatal főmunkatársa nyerte el. Összesen négy főt
díjaztak a TOLNA MEGYE KIVÁLÓ KÖZALKALMAZOTTJA címmel. András
Lászlóné Marton Zsuzsanna, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
múzeumpedagógusa, Gergics Józsefné, a Tamási Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola pedagógusa, Fazekas Gáspár, az Apáczai Oktatási Központ
Kaposszekcsői Általános Iskolai Tagintézménye igazgatója, valamint Erdélyi
Margit Gabriella, a Regöly-Majsapusztai Rehabilitációs Intézmény vezető
ápolója vehetett át kitüntetést. Az ÉV TOLNA MEGYEI ÚJSÁGÍRÓJA kitüntető
címet Vida Tünde nyerte el, aki kiemelkedő újságírói, szerkesztő-riporteri
tevékenysége mellett, az Örökségünk mozgalmon keresztül segítette elő a
határokon túl élő magyarság összetartozásának kifejeződését, a magyar nyelv
és identitás megőrzését. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat
Németségért Nívódíjat adományozott Lohn Zsuzsannának, és Wusching
Józsefnek. Míg a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Daubner
Gabriella c. r. alezredes munkáját ismerte el nívódíjával.
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Tolna megye: több mint 98% NEM a kényszerbetelepítésre
Nem csupán Magyarország, hanem a határokon túl élő magyarság
szempontjából is fontos, hogy az október 2-i népszavazáson nemet
mondjunk a kényszerbetelepítésre – jelentette ki Potápi Árpád
nemzetpolitikáért felelős államtitkár dombóvári sajtótájékoztatóján.
Fehérvári Tamás, a közgyűlés júniusi döntésére utalva elmondta: a
megye is mellszélességgel támogatja a kormányt.

Összefogással nőhet az agrárium versenyképessége
A mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén kialakult problémákat csak a
2020-ig tartó időszakban Magyarországnak jutó támogatások racionális
felhasználása útján lehet megoldani. Ehhez a piaci szereplők összefogása,
valamint a piac és a fogyasztók alapos ismerete szükséges - hangzott el a
Tolna Megyei Önkormányzat és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna
Megyei Szervezete közös, „Agrárfejlesztések Tolna Megyében” című
rendezvényén. A megjelent gazdákat és szakembereket Fehérvári Tamás
elnök köszöntötte a Vármegyeháza dísztermében.

Ribányi: helyi munkaerőn alapuló vállalkozásokra van szükség
A vállalkozások segítése a cél, az, hogy időben értesüljenek a fejlesztési
lehetőségekről – húzta alá Naszvadi Balázs terület- és vidékfejlesztési
osztályvezető. A Tolna Megyei Önkormányzat a Széchenyi Programirodával
szervezett közös vállalkozásfejlesztési konferenciát a Vármegyeháza
dísztermében. Ribányi József, a megyei közgyűlés alelnöke köszöntötte a
résztvevőket és hangsúlyozta: a vállalkozások s ezáltal a megye is akkor
erősek, ha a térségben élő emberek számára teremtenek munkahelyeket.

Felújított útszakaszokat adtak át a megyében
Megyeszerte útfelújításokról lehet majd hallani a jövőben – jelentette ki Hirt
Ferenc országgyűlési képviselő Simontornyán.
Tolna Megye Fejlesztési biztosa a 61-64-es útkereszteződésnél tartott
sajtótájékoztatót Becze Szabolccsal, a megyei közút igazgatójával, egyben
átadták a térségben felújított útszakaszokat.
Szekszárdon, az 56-os út bevezető szakaszánál Horváth István országgyűlési
képviselő, Ács Rezső polgármester és Becze Szabolcs vágta át a
nemzetiszínű szalagot.
2010-ben egyértelmű volt, hogy a megye siralmas állapotban lévő útjainak
felújítását meg kell kezdeni – emlékeztetett Hirt Ferenc.
Horváth István is örömteli pillanatnak nevezte az útszakaszok megújulását,
amely Szekszárd és térsége biztonságos, komfortos közlekedését szolgálja.
Ács Rezső szerint szoros és hatékony az együttműködés a Magyar Közút
megyei szervével, melynek köszönhetően már több balesetveszélyes
csomópontot is sikerült átalakítani. A város célja, hogy közép- illetve
hosszútávon csökkentse a belváros forgalmi leterheltségét, ezáltal a levegő
is tisztább lehet, és a kerékpáros közlekedés is több lehetőséghez jut.
Becze Szabolcs tájékoztatása szerint az áprilisban megkezdett útfelújítások
októberig befejeződnek, így összesen 4,8 milliárd forint hazai forrásból, több
mint 50 kilométernyi útszakasz újul meg a megyében. Ebből több mint 31
kilométer főút, 19 pedig mellékút.
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