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A közbiztonsági helyzet javulása a megyei önkormányzatnak is 
fontos – jelentette ki a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács keddi 

ülésén Fehérvári Tamás, aki az összefogás jegyében létrejött 
találkozón köszöntötte az országos és megyei résztvevőket. A Tanács 
utóbbi két fórumán a mediáció és a megyeszékhely biztonsága 
kerültek a középpontba. A mediációs, vagy „közvetítői eljárás” 
egyfajta szemléletváltást tükröz, amelynek eredményeiről az 
Igazságügyi Hivatal mediátora, Dr. Magyar Erika számolt be 
.ütörtökön. 

Térségi TDM szervezet segíti a megye turisztikai céljait  
A Tolna Kincse Turisztikai Egyesület már egy 85 millió forintos 
fejlesztési pályázatot is benyújtott a GINOP 1.3.4-15 felhívás 
keretében. A forrás hasznosításával többek között turisztikai 
kedvezménykártya rendszer, honlap és egységes információs 
központ valósítható meg, melyek által a tolnai térségek turisztikai 
értékei, kínálata országos illetve nemzetközi szinten is megjelenhet. 
Az Egyesület januárban kezdte meg a munkát, melynek 
eredményeként turisztikai helyzetelemzés, koncepció és stratégia 
készült a térségre vonatkozóan.  

Háromszáz érték szerepel a Tolna Megyei Értéktárban 
A Tolna Megyei Értéktár Bizottság idei első ülését követően két kategóriában újabb hat 
értékkel gyarapodott a Megyei Értéktár, amelyben így kereken háromszáz érték szerepel.  
Kulturális örökség kategóriában került az Értéktárba:  
a Nagydorogi református templom a szégyenkővel és Sztárai kehellyel, Tolnai Lajos 
munkássága, Györkönyi hagyományőrző füzetek, a simontornyai Könyvné Szabó Éva 
munkássága, valamint Finta Mihályné sióagárdi szőttes gyűjteménye. 
Agrár- és élelmiszergazdaság kategóriában került az Értéktárba:  
a Magyar díszposta galamb.  
A megye értékeiről bővebb információk érhetőek el a www.kincsestolnamegye.hu 
weboldalon. 

Folyamatosan halad előre a Sió projekt 
A gazdasági és turisztikai lehetőségekből kifolyólag a Tolna Megyei 
Önkormányzat kiemelt fejlesztésként kezeli a Sió projektet. A projekt 
szerves részét képezi a folyó mentén megépülő kerékpárút, amely a 
Siófoktól akár a Gemencig történő túrákat is lehetővé teszi. Tolna megye a 
kerékpárút-hálózat fejlesztését illetően, hosszútávon a somogyi 
útszakaszig tervezi megépíteni a Sió menti kerékpárutat. A kiindulópont 
Szekszárd, amelytől a töltésen vezet az út egészen Harcig, ahonnan 
alsóbbrendű utakon, kijelölt sávon lehet eljutni Simontornyáig. A 
Simontornya-Ozora szakaszon a biciklizők ún. védett úton közlekedhetnek.  
A Sió projekt megvalósításában partner Magyar Kajak-Kenu Szövetség által, 
a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület közreműködésével, két ütemben 
kerül sor a vízi fejlesztésekre. Az első ütemben – tekintettel az érintett 
településekre – tizenhárom megállóhely lesz kialakítva, ahol mind a vízi, 
mind a bakancsos, mind pedig a kerékpáros turistáknak lehetőségük adódik 
a környező falvakba ellátogatni, különböző turisztikai attrakciókért és 
szolgáltatásokért. A második ütemben egy olyan komplexum kialakítására 
kerül sor, ahol szabadidős és sport foglalkozások, vendéglátás illetve egyéb 
kapcsolódó szolgáltatások is igénybe vehetőek. 
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