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Elismerdsre mdlt6 6s elismert civil szervezetek
Aprilis 26-iin keriiltek dtaddsra a
megyei ktizgyfilds elniike, dr.
Puskds Imre dltal az idei 6vben
hagyomiinyteremtd szdnddkkal
alapitott ,,Az 6v Tolna megyei ci-
vil szervezete" 6s ,,Az 6v Tolna
megyei mec6niisa" pdlydzat diiai
a Vdrmegyehdza diszterm6ben.
Az eredetileg terve-
zett k6t elismer6s
mellett hat kiiltindi
jat is dtvehettek a
zsiiri 6ltal i6nak
min6sltett pllyilza-
tok bektild6i.

Bevezet6j6ben dr.
Puskds Imre elismer-
te; n6mi szorong6s
6lt benne a dij jal
kapcsolatosan, de ez
alaptalannak bizo-
nyult, hiszen szdmo-
san kiildtdk be folya-
modvdnyukat a kdt
kittintetd clmre - lgy
a Tolna Megyei 0n-
kormiinyzat jdvdre
tijra kiirja a p6ly1za-
tot. Az elismerds elnyerdse 6rdek6-
ben 47 pdlyamri 6rkezett be, ame-
lyet egy rittagri zstui biriilt el, Baky
P6ter fest6miiv€sz, a Miiv6szetek
H6za vezet6je elncikletdvel. A bird-
16 kurat6rium vezetlje kiemelte,

hogy szdmos remek'pdlyamri €rke-
zett: ezek kriziil kiemeltek kett6t.
melyek a f6dijakat nyertdk el, de
tovi{bbi krikindljak is kiosztdsra ke-
rtiltek, kriszcinhet6en annak, hogy
a kozgy(il€s elncjke az eredetileg
szAzezer forintban meghatdrozott
dsszeget a civil szervezetek diiaze-

sa tekintetdben 300 ezerre emelte.
Az elismer6seket a miir nevezettek
6s dr. Bartos Georgina megyei f6-
jegyz6 adtdk iit. A rendezv6nyen
Lozsiinyi Tamds zongoramiiv6sz
kcizrernrikcidcjtt virtu6z jdt€kiival.

A Vakok €s Gyengdnldtdk Tolna
Megyei Egyesiilete nyerte el ,,A
2006. 6v Tolna megyei civil szerve-
zete" cimet (ds vele 100 ezer forin-
tot). A dijat a szervezet elnrike, Ko-
vdcs Ldszl6ni (kd/iinkiin) vette iit,
ds rcivid besz6d6ben elfog6dottan
krizdlte, hogy ez elismer€s a me-

gydben 616 cisszes
vakot 6s gyeng6n-
ht6t illeti. Az
egyestilet Tolna
megydben kdzel
1500 f6 vak em-
ber 6rdekv6del-
m6t 6s 6rdekk6p-
viseletdt ldtja el.
Feladatuk a ldtds-
sdrtiltek ciszszefo-
gdsa, szocidlis td-
mogatdsa, kdpz€-
si.ik 6s munkavdg-
z6siik megszerve-
z€se.

Bazsonyi Arany
gyulaji sziilet€s{
fest6mrivdsznek
it6lte a zsfri ,,A

2005. 6v Tolna megyei mecdn6sa"
cimet 6s a vonatkoz6 osszeget. A

79 6ves m{ivdszn6 krizdrdekii tdny-
keddsdt elismerend6 ez a dij a to-
vdbbiakban a ,,Bazsonyi Arany me-
cdniis dij"-kdnt kertil iitadiisra. A
fest6n6 2002-ben 6letmriv6t Tolna
megy6nek adomdnyozta, amelyet a
megyei mfzeum az ozorai vdrban
dllitott ki a nagykdzdns€g sz6mdra.
A m(vdszn6 tdmogat6siival egy
alapitvdny j6 tanulmdnyi ered-
m€nyt elfrt szocidlisan hdtr6nyos
helyzetben l6v6 gyulaji tanuldkat
pdrtfogol.

Otvenezer forintos ktil6ndijat
itelt oda a zs{iri a Nagycsalddosok
Tolnai Egyestilet6nek 6s a Tolna
Megyei Allat- 6s Termdszetv6d6
Alapitvdnynak, m6ltiinyolva mfkci-
d6siiket 6s er6feszitdseiket. A ndgy
huszoniitezer forintos kiildndliat a
szekszdrdi Ndgy Evszak Waldorf-
pedag6giai Alapitvdny, a Bukovinai
Szdkelyek Orszdgos Szdvets6ge
Bonyhddi Szervezete, a Szekszdrd-
Ujvirosi R6mai Katolikus Tdrsas-
kdr €s a sdrszentldrinci Zsivora
Gydrgy Ndpf6iskolai Alapitv6ny
nyerte el.
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