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Roma fiatalok a fókuszban 
Roma fiatalokat veszélyeztető tényezőkről esett szó a Tolna 
Megyei Bűnmegelőzési Tanács május 30-i tematikus napján. A 
konferencia előtt két iskola diákjai tekinthették meg az Alternatív 
Art című zenés, bűnmegelőzési produkciót. Az előadást 
követően előadók szakterületüknek megfelelően foglalkoztak a 
cigányság helyzetével. A rendezvény szervezői közül elsőként 
Ribányi József, a Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte a 
résztvevőket, majd Dr. Bíró Attila, a TMRFK Területi Kisebbségi 
Kapcsolattartó Munkacsoportjának vezetője hangsúlyozta a 
roma közösségekkel történő párbeszéd fontosságát.  

Támogatták a döntéshozók a Sió projektet 
Évekkel korábban megkezdődött a Sió projekt előkészítése, amelyhez a 
TOP forrásai is hozzájárulnak. A legutóbbi döntésnek köszönhetően 300 
millió forint pályázati forrás segíti az első ütem megvalósulását. A Tolna 
Megyei Közgyűlés május végi ülésén fogadta el azt az együttműködési 
megállapodást, amelyet a megye és megyeszékhely köt meg a Sió 
szekszárdi szakaszán épülő turisztikai szolgáltató központ (látványterv 
a képen) létrehozása érdekében. A Sió vízügyi, gazdasági és turisztikai 
fejlesztése Tolna megye egyik kiemelt projektje. 

Dombóvár is nyertese a TOP forrásoknak 
Az eddigi döntések alapján közel 300 millió forint pályázati forrás jut 
Dombóvárra, illetve az ott élő emberek életfeltételeinek javítására a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében. Ezen felül Dombóvár 
részese annak a járási szintű paktumnak is, amelyben Tamásival és az 
együttműködésben szereplő környező településekkel (Értény, Felsőnyék, 
Iregszemcse, Magyarkeszi, Nagykónyi, Nagyszokoly, Pincehely, Tamási, 
valamint Dalmand, Dombóvár, Kocsola, Szakcs, és Várong) együttesen 250 millió 
forintot fordíthatnak a foglalkoztatás javítására. Több mint 42 millió forintból 
valósíthatnak meg olyan programokat, amelyek a dombóvári Mászlonyban élők 
társadalmi integrációját, felzárkózását segítik. A jóváhagyott pályázatok között 
szerepel a dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületenergetikai korszerűsítése, 
több mint 156,67 millió forintos forrásból, valamint a Kakasdomb-Erzsébet 
utcában élő embereket segítő, 94,63 millió forintos szociális városrehabilitációs 
projekt. A TOP pályázatokról szóló döntések még nem fejeződtek be, így 
Dombóvár hamarosan akár még több nyertes projektet is nyugtázhat. 
 

Fontos közgyűlési döntések születtek  
Május 26-án ülésezett a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 
melynek eredményeként ismét számos támogatásra javasolt megyei 
projekt került a döntéshozók asztalára. A Közgyűlés tagjai 
elköszöntek a megyei rendőrfőkapitánytól, és többek között 
döntöttek a Sió projekt egyik beruházása kapcsán is. Az ülésen 

kiderült: jól haladnak a klímarendezvények a megyében. A harminc 
milliós megyei klímavédelmi projekt eredménye, hogy a különböző 
megyei helyszíneken tervezett klímarendezvényekből hatot 
sikeresen meg is tartottak.  

http://www.tolnamegye.hu/
https://www.facebook.com/tolnamegyeionkormanyzat/
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Az önkormányzati fejlesztések volt a téma Ópusztaszeren  
A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ) és a 
Belügyminisztérium közös szervezésében kezdődött meg 
március végén a Megyei Jogú Városok – megyék és települések 
együttműködése címet viselő konferencia-sorozat.  
Az első projektrendezvényre Kecskeméten került sor, majd 
Szombathely, Hollókő, s legutóbb – a szintén nemzeti 
kuriózumnak számító – Ópusztaszer adott otthont a 
programnak. Fehérvári Tamás, a MÖOSZ egyben a Tolna Megyei 
Közgyűlés elnöke beszédében hangsúlyozta: a megyék főként 
fejlesztő munkájukkal vállalnak részt a Jó Állam kialakításában.  

Úton a környezetbarát, elektromos közlekedés felé  
Az európai városok és nagyvárosok területrendezési gyakorlatának 
figyelemmel kell lennie az alacsony kibocsátású közlekedésre és elektromos 
mobilitásra! - E vezérgondolat mentén szólalt fel Brüsszelben Ribányi József, a 
Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke. A Régiók Bizottsága magyar 
delegációvezetője május 17-én, a Területi és kohéziós politika és uniós 
költségvetés szakbizottság ülésén mutatta be az „Alacsony kibocsátású 
mobilitás Európai Stratégiájához” kapcsolódó véleménytervezetét. 

Június 15-ig pályázhatnak még a fiatalok rajzzal és 
kisfilmmel a Reformáció 500. évfordulója alkalmából 
A Tolna Megyei Önkormányzat III. „Vár a megye” - Tolna 
Megyei Értékek Napja elnevezésű rendezvénye keretében 
hirdet rajz és kisfilm pályázatot Tolna megyei általános és 
középiskolás diákok, fiatal felnőttek számára. 
 
A pályázat célja: 
 
1. kategória: A Tolna megyében található, a reformációhoz 
kötődő értékek (épített örökség, hagyományok, emlékek, 
üzenetek…) bemutatása RAJZON. 
2. kategória: A Tolna megyében található, a reformációhoz 
kötődő értékek (épített örökség, hagyományok, emlékek, 
üzenetek…) bemutatása KISFILMEN, kb. 2-3 perc 
terjedelemben. 
 
Pályázhatnak: 
 
1. kategória: Tolna megyei általános iskolák alsó és felső 
tagozatos tanulói, két külön korcsoportként 
2. kategória: Tolna megyei középiskolások, 25 év alatti 
fiatalok 
 
Pályázati feltételek, további információk elérhetőek a Tolna 
Megyei Önkormányzat honlapján: 
http://www.tolnamegye.hu/fooldal/hirek/reformacio-500-
rajz-es-filmpalyazat-fiataloknak  
 

http://www.tolnamegye.hu/
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Fehérvári Tamás május 8-i sajtótájékoztatóján jelentette be:  
9,8 milliárdnyi nyertes TOP pályázat által fejlődhet a megye!  
Mint elmondta: folyamatos a döntéshozás a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) pályázatairól, az Irányító Hatóság május elején 64 
Tolna megyei projektet támogatott.  
A nyertesek között szerepel a Tolna Megyei Önkormányzat Sió fejlesztését 
célzó pályázata, de más turisztikai, továbbá családbarát, egészségügyi és 
szociális infrastruktúrafejlesztő projektek is zöld utat kaptak.  

IPARI PARKOK ÉS IPARTERÜLETEK FEJLESZTÉSÉRE TÖBB MINT 848 MILLIÓ 
FORINT JUT, amelyből Tamási, Bonyhád és Kajdacs valósíthatja meg projektjeit.  
Utóbbi település 300 milliós pályázati forrás segítségével gyógynövény-
feldolgozás céljából hozhat létre ipari területet. 
Mindez a Tolna megyére jutó összesen 27,55 milliárdos TOP keretből valósul meg. 

TURIZMUSFEJLESZTÉS CÍMÉN KÖZEL 1,6 MILLIÁRD FORINT 
ÖSSZEGBEN TÁMOGATTAK HÉT MEGYEI PÁLYÁZATOT, köztük 
a megyei önkormányzat Sió projektjét. 
A nyertesek egyike a Györkönyi Önkormányzat, amely a – 
kiemelt megyei értékké nyilvánított, azaz Tolnaikum címet 
viselő – Pincehegyen építhet ki többek között pincelabirintust, 
ahol egy innovatív kiállító- és élménytérben mutatják be a 
magyarországi pincefalvakat. Mindezen túl, a projekt 
keretében Nótafa-ösvényt, sütögetőt és tematikus játszóteret 
alakítanak ki, valamint az amfiteátrumot (lelátó) is 
rekonstruálják. A beruházás közel száz milliós nagyságrendben 
valósul meg. 
Támogató döntést nyert Bonyhád terve is, melyben a Váraljai 
Parkerdő turisztikai vonzerejének fejlesztése szerepel. 
Csikóstőttős a kulturális hagyományokra, míg Tamási az 
ökoturisztikára alapozva növelheti a település vonzerejét. 
Báta és Dunaföldvár egyaránt komplex fejlesztéseket tervez a 
jövőben, a forrásoknak köszönhetően utóbbi mind a borászati, 
mind a vallási értékekre, mind pedig vízi és kerékpáros turizmus 
fejlesztésére támaszkodik projektjében. 

EGÉSZSÉGÜGYI VONALON IS SZÁMOS NYERTES PÁLYÁZAT SZÜLETETT, több 
mint félmilliárd forintból tíz település többek között orvosi rendelőjét újítja fel, 
egészségházat épít, fő célként pedig jobb körülményeket teremt az ellátásban 
részesülő emberek számára. Koppányszántón a háziorvosi rendelő és védőnői 
tanácsadó fejlesztésére nyertek TOP-os forrást, melyből többek között 
parkolóhelyeket is létesítenek, akadálymentesítenek és napkollektor 
telepítésével oldják meg az energiaellátást. Závod és Dunaszentgyörgy orvosi 
rendelőjének felújítására, Gerjen és Fadd egészségház létesítésére pályázott 
sikeresen. Utóbbi településen például orvosi illetve informatikai eszközök 
beszerzését és komfortos berendezkedést is terveznek. A projekt egy új és 
korszerű épület kialakítását célozza, amelyben a földszinten gyermekorvosi, 
védőnői, fogorvosi és körzeti orvosi szolgálat is helyet kap. Madocsa az 
orvoslakás felújítására, valamint a fogorvosi rendelő átalakítására nyert 
forrást. Az alapellátás fejlesztését illetően nem marad ki a támogatottak 
sorából Dalmand, Izmény, Kaposszekcső és Hőgyész sem. 

http://www.tolnamegye.hu/
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ÖSSZESEN ÖT ÖNKORMÁNYZAT, CSAKNEM KÉTMILLIÁRD FORINTOS 
ÖSSZEGBEN TÁMOGATOTT PROJEKTJÉNEK KÖSZÖNHETŐEN TÖBB 
MINT HARMINC KILOMÉTER KERÉKPÁRÚT ÉPÜL MEGYESZERTE. 
A közlekedésfejlesztésben érintett települések:  
Alsónyék, Bonyhád, Paks, Tamási és Tolna.  
Utóbbi közülük a leghosszabb szakaszon, közel tizennégy kilométernyi 
távon építheti ki kerékpárútját, amely Faddal köti össze a várost. 

MILLIÁRDOS NAGYSÁGRENDŰEK AZ ÓVODA- ÉS 
BÖLCSŐDEFEJLESZTŐ PÁLYÁZATOK: mintegy 1,6 milliárd forintot 
fordíthat e célra a megye első körben támogatott tizenkettő 
települése.  
A legnagyobb összegben Bonyhád és Iregszemcse nyert pályázati 
forrást: előbbi 350, utóbbi 370 millió forintot.  
Míg a járásszékhelyen bővítik és a környező települések intézményeit 
újítják fel, addig az iregszemcseiek építik az óvodát illetve bölcsődét. 
Harcon, Tolnán és Dunaföldváron kizárólag bölcsődei fejlesztések 
valósulnak meg a pályázatban, viszont sok helyen – Kakasdon, 
Sióagárdon és a már említett Bonyhádon illetve Iregszemcsén – az 
óvodával egybevéve terveznek.  
Őcsény mintegy hat millióból eszközöket szerezhet be, ahogy azt 
Szedres pályázata is tartalmazza, viszont az óvodabővítéssel 
egyetemben, közel 140 millió forintos összegben.  
Medina és Attala jóval több, mint száz milliós pályázatának 
köszönhetően újítja fel a községi óvodát.  
Gyönk gyermekellátási szolgáltatás fejlesztése címén közel negyven 
millió forintot nyert. 

SZOCIÁLIS TERÜLETEN IS FEJLESZTÉSEKBE KEZDHET SZÁMOS 
TELEPÜLÉS, elsősorban városok: Bonyhád, Simontornya és Tolna, 
sorrendben 150, 123 és 91 millió forint értékben támogatott pályázata 
által. 
Tamási, mint megvalósítási helyszín szerepel a támogatottak között, 
a Dám Önkormányzati Társulás 42 milliós projektjével. 
A pályázati felhívásra nem csupán városok figyeltek fel. Bölcske 
például az Idősek Klubja felújítására adta be támogatási kérelmét, 
amely sikeres elbírálásban részesült. Ennek köszönhetően a 
korszerűsítésre szoruló épületet felújítják: többek között 
hőszigetelésre, nyílászáró cserére, gépészet felújításra, 
étkeztetéshez szükséges konyha rekonstrukcióra és 
akadálymentesítésére is sor kerül. A felújítások mellett jármű- és 
egyéb eszközbeszerzés is lehetővé válik. 
Bölcskén az önkormányzat sikerén túl a református egyházközség is 
eredményes volt. Közel tíz millió forintból gépjármű- és 
kerékpárbeszerzéssel járulnak hozzá a házi segítségnyújtáshoz. 
A nyertesek körét bővítik Kéty, Hőgyész és Pincehely önkormányzatai 
is, valamint a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás, amely 
projektjével térségi szinten segíti elő a szociális alapszolgáltatások 
javítását. 
A szociális jellegű projektfejlesztések összességében mintegy 594 
millió forintot tesznek ki. 
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KÖZEL 1,2 MILLIÁRD FORINT ÉRTÉKŰ, ENERGETIKAI 
KORSZERŰSÍTÉST SZOLGÁLÓ PÁLYÁZATOKRÓL HOZTAK 
TÁMOGATÓ DÖNTÉST. A forrásnak köszönhetően tizenegy 
önkormányzat újíthatja fel épületeit, köztük hivatalokat, 
óvodákat. Megközelítőleg 264 millió forintból a bátaszéki 
tanuszoda (a képen) válik energiafelhasználásában korszerűvé, 
Bölcskén pedig ugyanezt a célt szolgálja a mozi épületének 
felújítása. A dombóvári Illyés Gyula Gimnázium több mint 156 
millió forintos forrásból kerül – épületenergetikai szinten – 
felújításra. A megye további kedvezményezett települései: 
Tolna, Kajdacs, Németkér, Aparhant, Závod, Iregszemcse, 
Bonyhádvarasd és Döbrököz. 
 

ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSÁRA MINTEGY 475 MILLIÓ FORINTOT ÍTÉLT AZ IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG TAMÁSINAK, 
amelynek támogatott projektje a városi zöld területek illetve épületek megújulását foglalja magában. 

A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSRE BENYÚJTOTT – ÉS ELSŐ 
KÖRBEN TÁMOGATOTT – PÁLYÁZATOK FŐ ÖSSZEGE 960 
MILLIÓ FORINT. 
Ebből a pénzből Kajdacs gyógynövény-, míg Nak és Bonyhád 
agrárlogisztikai központot épít.  
200 milliós támogatással a tamási piacteret újítják fel. 

Pályázatot hirdet a Rendőrség roma fiataloknak – Június 30. a határidő! 
Roma származású középiskolás diákok és felsőoktatásban résztvevő 
hallgatók számára hirdet pályázatot az Országos és a Tolna Megyei Rendőr-
főkapitányság. A pályázatok célja, hogy az érintettek eredményesen 
befejezzék tanulmányaikat, illetve a rendőri pálya felé forduljanak.  
A pályázati felhívás mind a középiskolások, mind a felsőoktatásban résztvevő 
hallgatóknak számára elérhető a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján:  
http://www.tolnamegye.hu/fooldal/hirek/palyazatot-hirdet-a-rendorseg-
roma-fiataloknak 

Klímavédelmi szakmai nap: klímastratégia elkészítésére pályázhatnak a 
települések  
A klímatudatosság és a stratégiai tervezés jegyében tartott klímavédelmi 
szakmai napot a Tolna Megyei Önkormányzat május 4-én. Fehérvári Tamás, a 
megyei közgyűlés elnöke a környezet megóvása érdekében szükséges közös 
munka fontosságát hangsúlyozta köszöntő beszédében. A Vármegyeházán 
főként települési vezetők, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és egyéb 
érintett szervezetek szakemberei gyűltek össze az előadássorozatra. 

Az Év Rendőreit jutalmaztuk elismerésünkkel 
Ribányi József, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke gratulált 
Dudás Zsolt r. alezredesnek, az "Év rendőre" kitüntető cím egyik idei 
birtokosának. 

http://www.tolnamegye.hu/
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Gratulálunk Süli Jánosnak, Paks polgármesterének, a Tolna Megyei 
Közgyűlés tagjának miniszteri kinevezéséhez! 
Fehérvári Tamás levélben üdvözölte Miniszter Urat és elismerését fejezte ki: 
(részlet) „Paks és Tolna megye életében igazán örömteli pillanatnak 
számított a szerdai, amikor Áder János köztársasági elnök úr által megtörtént 
miniszteri kinevezésed. Ehhez engedd meg, hogy ezúton is kifejezzem őszinte 
gratulációmat és tiszteletemet! A paksi bővítést nevezhetjük akár az ország 
legjelentősebb beruházásának, amely nem csupán megyei, hanem regionális 
és országos szintű fejlődést hoz magával.” 

Kulturális örökségekkel bővült a megyei értéktár 
Példás az értékgyűjtő munka Tolna megyében, hála a települési 
értéktárak munkatársainak és elkötelezettségüknek. A Tolna 
Megyei Értéktár Bizottság soros ülésén négy települési értéktár 
bizottság 25 felterjesztéséről döntött, melynek eredményeként a 
Tolna Megyei Értéktár újabb öt értékkel gyarapodott: 
Stockinger Artúr munkásságára és hagyatékára épülő Kalap és 
Sipka Múzeum, Bogár István munkássága, Őcsényi Tájház, 
Regölyi földvár és halomsír, Alsónyéki Tájház. 
Jelenleg 52 településen folyik értékgyűjtő munka és 354 érték 
szerepel a megyei értéktárban. 

Fehérvári Tamás Dombóváron méltatta Franjo Vlasic-ot 
és hagyatékát, a bán 251. esztendős emlékünnepségén 
Az elnök beszédében kiemelte: "Franjo Vlasic számos 
olyan értéket képviselt életútja során, amelyek ma is 
meghatározóak és követendőek számunkra." Gárdonyi 
Gézát idézte: „Az ősi ház, az ősi föld, éppoly 
elválaszthatatlan tőlünk, mint testünk valamely tagja, mint 
lelkünk valamely része.” Erre utalva kijelentette: 
"Rendkívül büszkék vagyunk, hogy Vlasic bán számára az 
ősi házat, az ősi földet szűkebb pátriánk, Dombóvár 
testesíti meg. A város és térségének horvát közössége is 
igazi otthonra lelt, hiszen részt vesznek annak építésében, 
és teljes szívükből akarják, hogy az jól sikerüljön." 
 

Tarolt a netezők körében a Tolna megyét népszerűsítő imázsfilm 
Rendkívül népszerűnek bizonyult a megyei önkormányzat Tolna 
megyét népszerűsítő imázsfilmje. A Kossuth-díjas Reviczky Gábor 
közreműködésével készült, Tolna megyét népszerűsítő filmet 
február 23-án, a Sárosdi Pincészetnél tartott médiaesten mutatták 
be. A videó az elmúlt időszakban mintegy 400 ezer felhasználót ért 
el a megyei önkormányzat Facebook oldalán. A kisfilm 
népszerűségét jól mutatja, hogy a 400 ezer felhasználóból 240 ezren 
meg is tekintették azt, vagyis a felhasználók közel 60 százaléka 
kattintott rá. A videó csak az önkormányzat oldalán majd’ 3700 
megosztást kapott. A paksi Fortuna Rádió Facebook oldalán pedig 
további, több mint 90 ezren tekintették meg, és mintegy 1650-en 
osztották meg az imázsfilmet. A videó emellett a Youtube.com-on 
közel 8 ezer megtekintést ért el. A filmet tehát összesen legalább 330 
ezren látták. 

http://www.tolnamegye.hu/
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Térségi szintű foglalkoztatási program valósul meg  
Április 25-én, délelőtt sor került a Bonyhád járási foglalkoztatási paktum 
együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására. Fehérvári Tamás, a 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Filóné Ferencz Ibolya 
Polgármester Asszonnyal, dr. Horváth Kálmán Kormánymegbízott Úrral, és 
dr. Fischer Sándor Elnök Úrral írta alá a dokumentumokat. A megyei 
önkormányzat többek között szakmai segítségnyújtással járul hozzá a 
paktum sikeréhez. 

Haladhat tovább a megye településeinek fejlesztése 
Április 21-i, pénteki soron kívüli ülésén döntött a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése a Terület-és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) egyes pályázatairól, így gyorsítva a 
települések által benyújtott támogatási kérelmek elbírálásának 
folyamatát. 
A Közgyűlés támogatta a TOP Döntés-előkészítő Bizottság 
javaslatait, s ennek köszönhetően a lehető leggyorsabb módon 
kerülnek a megyei pályázatok az Irányító Hatóság elé. Tolna 
megyében is az a cél, hogy az uniós források minél egyszerűbben 
és gyorsabban kerüljenek felhasználásra. 

Ribányi József: javítani kell az energiafelhasználás hatékonyságán! 
Klímariadó Tolna Megyében címmel tartott konferenciát a Tolna Megyei 
Önkormányzat és a Zöldtárs Alapítvány Szekszárdon. Ribányi József, a 
megyei közgyűlés alelnöke az energiahatékonyság fontosságát 
hangsúlyozta. A települések vezetőinek nagy szerepe van a klímastratégia 
kialakításában és abban, hogy a klímaváltozással kapcsolatos probléma 
beszédtéma legyen. „Sokat tehetünk az önkormányzati épületek 
energiatakarékossági szempontok alapján történő korszerűsítésével!” 

A bűnmegelőzési tanács szakembereit köszöntötte dr. Gábor Ferenc 
megyei főjegyző 
A Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács Szekszárdon megtartott soros 
ülésén téma volt a Rendőrség "Nyaralókártya" programja, ahogy a 
katasztrófavédelem - bűncselekmények során végzett - felderítő munkája 
is. Tolna megye páratlan példának számított a megyei bűnmegelőzési 
tanács újjáalakításakor. Azóta is folyik a munka, és mint jó gyakorlatot, 
számos más megye is megalakította saját fórumát. 

Közösen terveznek a megyék és a központi kormányzat 
A megyei önkormányzatok szerepének tervezése és erősítése a helyi és 
központi államigazgatás szereplői között címmel szervezett szakmai 
konzultáció-sorozatot a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 
(MÖOSZ) és a Belügyminisztérium. A nyitórendezvényt március 30-án 

tartották Kecskeméten. - A megyei önkormányzatok jelentős változás 
időszakát élik, ezt mindenki tapasztalhatja. A megyei önkormányzatok 
jelentősége nem csökkent, viszont feladatainak száma igen – 
hangsúlyozta beszédében Fehérvári Tamás. 
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Nemzetközi delegáció ismerkedett a megye jó gyakorlataival 
Kétnapos tanulmányi látogatáson járt a „Régiók Bizottsága 
Környezetvédelem, Éghajlatváltozás és Energiaügy (ENVE) 
Szakbizottság” március végén Tolna megyében.  
A delegációt alkotó tizenkét európai politikus számára 
„Hátrányos helyzetű térségek válaszai a környezetvédelmi és 
energetikai kihívásokra” címmel szervezett programot a Tolna 
Megyei Önkormányzat.  
A vendégek azért jöttek, hogy megismerjék a megye jó 
gyakorlatait az imént említett szakterületeken. 

Fedezd fel a Sárközt! 
A Fedezd fel a Sárközt! program keretében huszonnégy diák 
kerülhetett közelebb a tájegység kincseihez. Megismerkedhettek 
például a nemzeti érték piramissal, a „Tolnaikum” fogalmával, és 
meglátogatták a Sárközt alkotó településeket: Decset, Őcsényt, 
Sárpilist, Alsónyéket, Pörbölyt és Bátát. A diákok szemügyre 
vették a tájházakat és nevezetességeket, megismerkedtek a helyi 
kultúrával, ételekkel és viseletekkel egyaránt. 

A kohéziós politika az Európai Unió üzemanyaga!  
Ez tartja lendületben az európai integrációt és ad dinamikát az unió 
gazdaságának. A jelenlegi kohéziós politika nélkül az integráció és a 
közösség gazdasági sikerei csorbulnának, így az EU-t összetartó erő 
gyengülne, ami a múltból ismert bizonytalanságba taszítaná a kontinenst 
– hangoztatta Ribányi József, a Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke, egyben 
a Régiók Bizottsága magyar delegációvezetője Varsóban, a „Területi 
kohéziós politika és uniós költségvetés” szakbizottság márciusi ülésén. 

TOP pályázati felhívások jelentek meg 
Megjelentek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 
újabb felhívásai, melyekre 2017. május 22-től július 31-ig lehet pályázni. Ipari 
parkok és iparterületek fejlesztésére 320 millió forint, míg helyi 
foglalkoztatási együttműködésekre (paktumok) 531 millió forint áll 
rendelkezésre. 

„Hol az ember boldog, s boldogul.” – Imázsfilm Tolna megyéről 
Médiaest keretében mutatta be a Tolna Megyei Önkormányzat a megyét 
népszerűsítő imázsfilmet Szekszárdon. Az esemény díszvendége Reviczky Gábor 
színművész volt, aki a videó narrátoraként vállalt részt az alkotásban. A közel négy 
perces felvétel a megye értékeire fókuszálva mutatja be a vidéket, „Hol az ember 
boldog, s boldogul.”A rendezvényen a média képviselőin kívül megyei közéleti 
szereplők is részt vettek, akiket mint házigazda, a megyei közgyűlés elnöke, 
Fehérvári Tamás kért a film – s általa a megye – népszerűsítésére. Potápi Árpád 
nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Horváth István országgyűlési képviselő, 
valamint dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott is felszólaltak, és örömüket 
fejezték ki a megye páratlan kincseinek bemutatásáért. A film mindenkinek szól, 
tekintsen a megyére akár otthonaként, akár úti célként. Nem csupán a megyei 
identitás erősítésében, de a turizmus és – ezáltal – a gazdaság fellendítésében is 
fontos szerepe van. Az eseményen a filmkészítés során szerzett élményekről mesélt 
Vida Tünde és Babai István.  
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