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Támogatásban része-
sülhetett a komlói Kis-
térség Közkincs Kerek-
asztala is. A szervezet
célja, hogy a kisebb te-
lepüléseket terveik
m e g v a l ó s í t á s á b a n
együtt segítsék. A kis-
térség kulturális bázisát
képezõ társulás mellett
további közösségi terek
is korszerûsödhettek.
Így a fiatal- és az idõs-
korosztály állandó akti-
vitását egyaránt célzó
sportprogramok juthat-
tak pénzhez.

A kistérség elsõ em-
bere a támogatott tele-
pülések közül kiemelte
Szászvár, ahol jelentõs
hozzájárulást jelentett a
Dél-Dunántúli Regioná-
lis Fejlesztési Tanács
(DDRFT) pályázatán el-
nyert összeg településre
szánt része. Idén a ka-
pott önrész a közintéz-
mények � óvoda, isko-
la, valamint a közösségi
ház � felújítására volt ele-
gendõ.

Páva Zoltán beszá-
molt arról is, hogy a je-
lenleg szociális juttatás-
ban részesülõk számára
téli közmunkaprogra-
mot írtak ki. A hóaka-
dályok elhárításában, a
települések rendezettsé-
gének biztosításában

résztvevõk a munkavég-
zés idejére így a segély
helyett bért kapnak.

Arra az újságírói kér-
désre, hogy a követke-
zõ esztendõre vonatko-
zó elképzelések körvo-
nalazódtak-e már, a
Komlói Kistérségi Tár-
sulás elnöke elmondta:
a kistérség csatlakozik
az Új Magyarország Vi-
dékfejlesztési Program
Leader programjához.
Ez a vidék gazdaságá-
nak fejlõdése érdeké-
ben tett intézkedéseket
és azok összehangolá-
sát támogató program.
Komló város és a kör-
nyezõ települések ré-
szére fontos lenne eh-
hez eredményesen csat-
lakozni, hiszen a kistér-
ség így akár több száz-
millió forinthoz is jut-
hat. A támogatásból
olyan beruházásokat
terveznek megvalósíta-
ni, mint a faluközpon-
tok átalakítása, turiszti-
kájuk fellendítése, vala-
mint a birtokukban
lévõ örökség részének
nyilvánított helyek vé-
delme és azok felújítá-
sa, illetve a kisvállalko-
zások fejlesztése, támo-
gatása.

Páva Zoltán elmond-
ta, szeretnék, ha ezek a
tervek legkésõbb 2010-
re valóra válnának.

SIKERES ÉVET ZÁRT

A KOMLÓI KISTÉRSÉG

Kisebb családi házat vá-
sárolnék Pécsett, illetve
szûk vonzáskörzetében
�reális áron�.
Érd.: (30) 927-4473

APRÓHIRDETÉS

Szõlõ, kis házzal a
Jakabhegy lábánál

eladó!
Pécs-Cserkúton, a Ke-

rekes dûlõben, 400 négy-
szögöl, osztott-zárt kert,
lakható téglaépülettel
(konyha, szoba, terasz)
eladó! Bozótírtást igé-

Családi házat keresek

nyel!!! Ir.ár: 2 000 000 Ft
Érd.: (20) 329-2403

Megválasztották és dí-
jazták év újságíróját, a
2008-as esztendõ civil
szervezetét, emellett át-
adták a megyei kórház
épületrészét, és idén is
megemlékeztek a megye
napjáról � foglalta össze
az év jelentõsebb esemé-
nyeit dr. Puskás Imre, a
Tolna Megyei Közgyû-
lés elnöke.

Közel 670 millió forint
összértékû állami támoga-
tásból valósult meg az a
beruházás, amelynek kö-
szönhetõen korszerû kö-
rülmények között gyógy-
ulhatnak a Tolna Megyei
Önkormányzat Balassa Já-
nos Kórháza �B� épületé-
nek betegei. A felújítás az
intézmény baleseti sebé-
szeti, általános sebészeti,
urológiai, gégészeti és az
ortopédiai osztályait érin-
tette. A fejlesztõ munkála-
tokat kevesebb, mint 1,5
esztendõ alatt, az eredeti
terveknek megfelelõ
ütemben sikerült megva-
lósítani. Az épületben új
kórtemek fogadják az ide
érkezõ betegeket és láto-
gatóikat; ezentúl korsze-
rûsödtek a vizsgálók, a sze-
mélyzeti helységek és a
tárolók is.  Új orvosi és
ápolási eszközökkel segí-
tik a kórház dolgozói a
betegek hatékony, mi-
elõbbi javulását.

Dr. Muth Lajos, fõigaz-
gató-fõorvos lapunknak
elmondta, hasonló öröm-
mel fogadnák a szintén
nemrég átadott mûtõ-
blokkhoz kapcsolódó sür-
gõsségi kialakításához be-
nyújtott pályázat pozitív
elbírálását. Lényeges len-
ne további átalakításokat
végezni, mind a kórházi
dolgozók, mind pedig a
betegek megelégedésére.

A kórház felújított épü-
letszárnyát szeptember 9-
én adták át.

A kisiskolák megmen-
téséért hívott össze orszá-
gos tanácskozást dr. Pus-
kás Imre, a Tolna Megyei
Közgyûlés elnöke
Sárszentlõncre. A konfe-
rencián jelen volt Ángyán
József, a Szent István
Egyetem intézményigaz-
gatója is, aki elõadásában
elmondta, az állam ma
már tõkepárti, nem érde-
kelt a közösségi összefogás
szilárdságának segítésé-
ben. Csatári Bálint, az
MTA Regionális Kutatá-
sok Központja,  Alföldi
Tudományos Intézetének

igazgatója a magyar falvak
leértékelõdését, ellenálló
képességük hiányát ele-
mezte, az alulról építkezõ
vidékfejlesztést szorgal-
mazta, amelyben a helyi
közösségek, egyházak, ci-
vil alapítványok szerepét
hangsúlyozta.

1,3 milliárd forint össze-
gû uniós támogatást nyert
a Térségi Integrált Szak-
képzõ Központ (TISZK)
létrehozására és fejleszté-
sére a Tolna Megyei Ön-
kormányzat � jelentette
be dr. Puskás Imre, a Tol-
na megyei Közgyûlés el-
nöke és Vida Lajos fõigaz-
gató szeptember 30-án. A
Társadalmi Megújulás
Operatív Program 400
millió forintos támogatá-
sából valósulhat meg a
Szent László Szakképzõ
Iskola, mint TISZK-intéz-
mény kiépítése, az iskola
vezetõi irányítási rendsze-
rének kidolgozása, vala-
mint a hátrányokkal küz-
dõ tanulók felzárkóztatá-
sa. A Társadalmi Infrast-
ruktúra Operatív Prog-
ram mintegy 9 millió fo-
rintos támogatásával, vala-
mint a Tolna Megyei Ön-
kormányzat 100 millió fo-
rintos önrészével együtt az
iskola megyeszékhelyi
központjának és tovább
hat tagintézményének inf-
rastrukturális fejlesztése is
megkezdõdhet. A szak-
képzés hatékonyságának
és eredményeinek javítá-
sa céljából augusztus 1-jei
hatállyal a megye közgyû-
lése három helyi szakkép-
zõ intézményt integrált.

Idén harmincheten pá-
lyáztak �Az év Tolna Me-
gyei Civil Szervezete�

cím elnyerésére. A �moz-
galmat� tavaly alapította a
Tolna Megyei Közgyûlés
elnöke. A cél a megyéért
dolgozó civil szervezetek
megismerése, elismerése
és a köszönetnyilvánítás.
Tevékenysége alapján az
elmúlt esztendõben �Az
év Tolna Megyei Civil
Szervezete� díjat a Tolna
Megyei Népmûvészeti
Egyesület képviseletében
Komjáthi Tamásné vehet-
te át. Nehéz volt kiválasz-
tani a színvonalas munkát
végzõ alapítványok és
egyesületek közül azt, aki
leginkább méltó lehet a
címre � mondta el a bírá-
ló bizottság elnöke, Baky
Péter. A nyertes az ország
népmûvészeti egyesületei
között évrõl évre egyre
jobb helyezést kap; elis-
merését a kézmûves,
iparmûvészeti és népi
iparmûvészet munka
rangos képviselete után
érdemelte ki. Általa a me-
gye a népi ékszermí-
vesség szakmai központ-
jává avanzsálódott.

A díjazott szervezet
mellett két civil szervezet
50 ezer forint értékû kü-
löndíjat kapott, melyet
egyrészt a Hortai Tamás
vezette Óceán Könnyûbú-
vár Sportegyesület vehe-
tett át, egy, a megyében új
sportág meghonosításá-
ért. Az egyesület egyebek
mellett fontos szerepet tölt
be az árvíz elleni védeke-
zésben, a vízi bûncselek-
mények tárgyi eszközei-
nek és az áldozatok felku-
tatásában,  és kiemelésé-
ben, s nekik köszönhetõ,
hogy közel két éve nem
volt a megyében  a must-
gáznak halálos áldozata.

Másfelõl kitûntették a
Bakó Béla által alapított
Szekszárdi Meddõségi
Alapítványt is. A tagok so-
kat tettek és tesznek a meg-
elõzésért, a fiatalkorúak
felvilágosításáért, a problé-
ma felszámolásáért.

A Bazsonyi Arany Me-
cénás díjra idén a megbíz-
ható Paksi Atomerõmû-
vet találták a legtöbben ér-
demesnek.

2008-ban elsõ alkalom-
mal adták át �Az Év Tol-
na Megyei Újságírója� dí-
jat. Dr. Puskás Imre, a
Tolna Megyei Közgyûlés
elnöke köszönõ beszédé-
ben elmondta: a médiát
sokan már a negyedik
hatalmi ágnak tekintik és
mint ilyen, közéletünk
meghatározó szereplõje.

� Megyénk életében is
fontos szerepet játszanak
a sajtó munkatársai, hi-
szen rajtuk keresztül jut-
nak el az olvasókhoz, a
nézõkhöz és a hallgatók-
hoz szûkebb pátriánk
történései. A Tolna Me-
gyei Önkormányzat ez-
zel a díjjal szeretné elis-
merni a sajtó munkájá-
nak fontosságát és ösztö-
nözni a magas színvona-
lú, minõségi újságírásra
való törekvést � mondta
az elnök. 2008-ban az
írott sajtó díjazottja
Wessely Gábor lett, aki
több lapban, így a Tolnai
Népújságban, a Megyei
Naplóban, a Tolnai Kró-
nikában is rendszeresen
publikál. Az elektroni-
kus kategóriában a díjat
Szél Móni vehette át, aki
a Bonyhád Városi Televí-
zióban, az Alisca Regio-
nális Rádióban és a Pixel
TV-ben készít tudósításo-
kat, szerkeszt híreket, il-
letve vezet mûsort.

Szeptember elsején �
ezúttal is � megünnepel-
ték a megye napját Tolná-
ban. Az önálló címerhasz-
nálat jogának megszerzé-
séhez kacsolódó megem-
lékezés során az egész na-
pos kézmûves, játékos fog-
lalkozások repertoárját
olyan vetélkedõk egészí-
tették ki, melyen a megye
településeinek lakói a Má-
tyás király korabeli Tolnát
kellett idézzék, illetve a
gasztronómiai fesztivál ke-
retében kiügyeskedhették
a megye legínycsiklan-
dóbb ízeit. A napi progra-
mot a fiatalabb korosztály
örömére könnyûzenei
koncerttel zárták le.

EZ TÖRTÉNT 2008-BAN,
TOLNA MEGYÉBEN


