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Hónapok óta készülünk, és az elmúlt hetekben szinte minden arról 

szólt, hogy a mai napon mindenkit „Vár a megye”, a Tolna Megyei 

Értékek Napján – ebben a csodálatos Pincefaluban.  

Tisztelt Megyei Főtisztviselők! Kedves Kollégák! 

Isten hozott mindenkit! 

Sok mindent megtanultam a Tolna megyei településekről, s az ott élő 

emberektől, mióta a megyei közgyűlés elnöke vagyok.  

Tudom, hogy ebben az országban sok szép vidék van, de kevés olyan 

különleges, mint a miénk.  

Megtanultam, hogy Bogyiszlóról csak négy éves, foghullajtott 

anyabirkát érdemes venni. De az sem kizárt, hogy a helyi furfangosság 

áldozata lettem…  

Faddról azt, hogy a halászlé alatt csontszáraz uszadékfával kell 

tüzelni, de azt is, hogy sok beszédnek sok az alja.  

Tudom, hogy a szekszárdi bor nem csupán éltető spiritusz, hanem 

ajtókat nyitogató kulcs – a legkiválóbb lobbi eszköz.  

Kölesd egykori megyeszékhely, s mint társszervező, első a sorban. 

Nem biztos, de lehet, hogy még pálinkájuk is akad.  

Zomba után – a Tolnaikum cím birtokos – Györköny a házigazda, 

ahol egy valamire való pincének – úgy tudom – zöldre van festve az 

ajtaja, de még a fű is zöld előtte.  

Megtanultam, hogy páratlan kincs az őcsényi szőttes hagyaték. 

Ugyanúgy a decsi, ahol nem restek a vendéget egy jóféle 

kakaspörkölttel várni.  

Tudom, hogy székely viccet Bonyhádon ne meséljek, és hogy a paksi 

hölgyek sugárzó tekintete sem tréfa tárgya – sokkal inkább gyönyörű, 

a maga Isten alkotta természetességében.  

Ozora várából a dicsőséget, gyulaji nagyszüleimtől a tisztességet 

ismertem meg.  

Tolna a büszke névadó. 

Tamási a dámok mellett, nem csak hiú ábrándokat kerget, hogy élhető 

város, és fejlődő közösség lesznek – ezért nagyon is sokat tesznek.  
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Hölgyeim és Uraim! Megtanultam, hogy a megye valamennyi 

települését meg kell tisztelnünk a figyelmünkkel, segítenünk kell a 

szakértelmünkkel, teret és lehetőséget kell biztosítanunk értékeik 

megőrzésére, felvonultatására.  

Legfőképp ezért rendezzük meg évről évre a Tolna Megyei Értékek 

Napját, ezért „Vár a megye” minden közösséget a találkozás 

reményében.  

Kedves Vendégeink! Kedves Barátaim! 

Igazán dicséretes, mennyi idő, mennyi elszántság, és mennyi szeretet 

lakozik az értékgyűjtő munkában.  

Fogadják elismerésemet mindazok, akik egy-egy település értékét 

igyekeznek felkutatni, és a legvégsőkig törekednek azt méltó helyre 

juttatni.  

Köszönöm a megyei értéktár gyarapodását segítők munkáját is, akik 

felkarolják és szívükön viselik mind a helyi kincsek, mind a helyi 

emberek ügyét. 

Ez a munka – Tisztelt Hölgyeim és Uraim – a megyei identitás, a 

vidék népszerűsítésének, és a helyi gazdaságfejlesztésnek is 

fundamentuma.   

A tudomány illetve a szakértők ágazatokban, fejlesztési 

prioritásokban, különböző tengelyekben gondolkodnak.  

Minderre tekinthetünk akár szakmai vázként is, amire viszont olyan 

díszes szövetet kell húznunk, mely az emberek szívéhez közelebb áll.  

Vegyük például a mezőgazdaságot, amely vidékünk fő ágazata.  

Egy olyan megyében, ahol kiemelt cél az agrárium fejlesztése, ott 

figyelmet kell fordítanunk az ahhoz kapcsolódó szokásokra és 

hagyományokra is, amelyek mélyen beivódtak kultúránkba.  

Legyen szó a szőlőről és a szüretről, vagy egy helyi aratónapról, a 

lényeg, hogy azt közösségi élményként, s ha úgy tetszik: ünnepként 

éljék meg az emberek.  

Mind a fejlesztéseknek, mind a közösségépítő tevékenységeknek 

összhangban kell állniuk egymással. Gondosan, egymást erősítő és 

kiegészítő módon szükséges tervezünk erőforrásainkkal, értékeinkkel.  
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Tisztelt Tolna Megyeiek! Kedves Idelátogatók! 

Tudjuk, hogy kivételes értékek birtokosai vagyunk, amelyeknek talán 

nem is akad párja, még a határokon túl sem.  

Nemrégiben közzétettünk egy történetet a megyei önkormányzat 

facebook oldalán.  

Arról szólt, hogy a francia Riviérán nyaraló család kisgyermekei 

visszavágytak a megyébe.  

Közelebb állt a szívükhöz a Gemenci Erdő, a bogyiszlói élő 

hagyományok, és a Tolnai megyeszékhely hangulata.   

„Tolna megye nagyobb élmény volt, mint bármi a világon. Itt is meg 

van minden, amire egy embernek szüksége lehet.” – állt a cikkben.  

Nem meglepő – Kedves Hölgyeim és Uraim – hogy a mi gyönyörű 

vidékünk honvágyat ébreszt az elszármazottak, az innen távol élők 

szívében.  

Azért merem ezt ily bátran és büszkén kijelenteni, mert a februárban 

bemutatott, Tolna megyéről szóló imázsfilmünk, számos külföldről 

érkező dicséretet tudhat magáénak.  

A statisztika szerint filmünk Angliában és Bajorországban is komoly 

figyelemre tett szert.  

Szomszédos megyéinken kívül a fővárosban, Pesten, Győrben és 

Fejérben nézték meg a legtöbben.  

A videó több, mint 400 ezer embert ért el csak a megyei 

önkormányzat facebook oldalán, ahol több mint 240 ezren tekintették 

meg.  

A Tolna megyét népszerűsítő kisfilmmel azt kívántuk bemutatni, hogy 

csodálatos megyében élünk, s az értékekben gazdag vidék számunkra 

egy olyan különleges hely, „hol az ember boldog, s boldogul”.  

Mutassuk meg a mai napon is – Kedves Vendégeink – hogy mire 

vagyunk büszkék, kik is vagyunk mi, akik Tolna megyét alkotjuk és 

építjük! 

Sok sikert Értékgyűjtők, Értékőrzők! Sok sikert Tolna megye!  

Köszönöm a figyelmet! 


