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Pályázat – Turizmusfejlesztéssel a 
munkahelyteremtésért 
„Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” címmel, a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) keretében jelent meg 
a legújabb felhívás, amely a térség 
turisztikai fejlesztésével a 
foglalkoztatás növekedését is 
eredményezheti. Célja, hogy a 
turisztikailag vonzó kulturális, épített 
és természeti örökség fejlesztésével 
erősödjön a helyi gazdaság és 
növekedjen a foglalkoztatás. A 
megyében összesen 1 542 millió forint 
pályázható, a kérelmeket 2016. 
február 25-től április 27-ig lehet 
benyújtani. 

„A megye civiljei a mi hőseink” – Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete  
Február 1-jén a Vármegyeháza dísztermében tizedik alkalommal került sor a 

Tolna Megyei Önkormányzat díjátadó ünnepségére, amelyen Fehérvári 
Tamás a helyi hősök szükségességére hívta fel a figyelmet. A rendezvényen 
jelen volt Fülöp Attila helyettes államtitkár, aki a közgyűlés elnökével átadta 
az elismeréseket. Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete pályázat különdíjasa a 
Mözsi Német Nemzetiségi Klub lett, amely immár huszonöt éve alakult meg, 
és nem csak a még fellelhető tárgyi emlékek gyűjtését, hanem a nemzetiségi 
kultúra ápolását is céljául tűzte ki.  Szintén különdíjat nyert a dombóvári 
„Tolna megye természeti értékeiért” Alapítvány, amely már két évtizede 
kiemelkedő ifjúságnevelő és szemléletformáló munkát végez. Ha kell, 
odútelepeket hoznak létre, ha kell, sérült madarakat mentenek. Az Év Tolna 
Megyei Civil Szervezete címet idén a Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek 
Egyesülete nyerte el. A fődíjas szervezet majd húsz éve alakult meg, és 
jelenleg közel kettőszáz tagot számlál megyeszerte. Oktatnak, támogatnak, 
egészségnapokat és ingyenes vizsgálatokat szerveznek. Jelmondatuk: „Egy 
csipet megelőzés többet ér, mint száz mázsa gyógyítás!” A Bazsonyi Arany 
Mecénás díjat idén Amrein Károly vehette át. A Dél-dunántúli Közlekedési 
Központ operatív igazgatója huszonöt éve támogatja a megye közösségeit.  

Foglalkoztatás elősegítéséről is 
döntött a közgyűlés 
Elfogadta költségvetését a megyei 
közgyűlés az idei év első ülésén, 
amelyen döntöttek arról is, hogy a 
megye pályázatot nyújt be 
foglalkoztatást elősegítő paktumok 
létrehozására. A Közgyűlés Faddot 
várossá nyilvánítási törekvéseiben, a 
bátaszékieket pedig ifjú 
matematikusok 
tehetséggondozásában támogatta. 
Az idén 261 millió forint biztosítja a 
megyei önkormányzat 
közgyűlésének és hivatalának 
működését.   

A megye továbbra is segíti a 
bűnmegelőzést 
Az áldozatsegítés volt a fő témája 
a Megyei Bűnmegelőzési Tanács 
idei első ülésének. Arról is szó 
esett, hogy a megye kedvező 
bűnügyi statisztikával zárta a 
tavalyi évet. A résztvevőket 
Ribányi József, a közgyűlés 
alelnöke köszöntötte, aki a 
megyei önkormányzat 
támogatásáról biztosította a 
tanácsot. Ribányi bejelentette: a 
megye idén százezer forinttal 
segít, s e csekély összegen felül 
gondoskodik a működési 
feltételekről is.  

Autót kapott a kórház 
Bautzen járásból érkezett küldöttség 
a megyébe múlt hét végén. A német 
delegáció csütörtökön reanimációs 
autót adott át a szekszárdi 
kórháznak, melyen Ribányi József 
alelnök vett részt. Pénteken 
Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés 
elnöke fogadta a járás, és az ottani 
egészségügyi intézmény vezetőjét. A 
Tolna Megyei Önkormányzat és 
Bautzen 1994 óta működik együtt 
többek között egészségügyi, 
gazdasági és turisztikai területeken. 
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