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Marketing stratégiát fogadott el a Közgyűlés
A 2020-ig tartó fejlesztési ciklusra vonatkozó megyei
marketingstratégia volt a Tolna Megyei Közgyűlés ülésének
leghangsúlyosabb témája. Az önkormányzat térséggyarapító
tevékenységét akkor végzi a legsikeresebben, ha képes rávilágítani a
megyében rejlő lehetőségekre, és azok megvalósításával összefüggő
célkitűzéseire. Az élhető megye megteremtésének folyamatát minden
állampolgár számára átlátható módon szükséges bemutatni. A
közérthető kommunikáción túl, a marketingeszközök használatára is
figyelmet kell fordítani, mely által vonzó és értékeit tükröző térség
mutatható be az érintettek (vállalkozások, turisták, fiatalok) számára.

A Közép-Boszniai Kanton vezetői jártak a megyében
A Közép-Boszniai Kantonból érkezett küldöttség a
megyébe, amelynek tagjait Fehérvári Tamás, a megyei
közgyűlés elnöke fogadta. Az egyeztetést követően
sajtótájékoztatón számoltak be a Tolna Megyei
Önkormányzat és a Közép-Boszniai Kanton Kormányzata
között létrejött együttműködési megállapodásról, amely a
kulturális, oktatási, turisztikai és gazdaságfejlesztési
irányvonalak mentén kívánja gyarapítani a térségeket.

Több mint 50 kilométernyi útszakasz újul meg a megyében
Tolna megyében várhatóan több mint 50 km hosszan, mintegy 4,85 milliárd
forintból kerülnek felújításra különböző útszakaszok – derült ki Potápi
Árpád és Horváth István országgyűlési képviselők, Fehérvári Tamás megyei
közgyűlési elnök, Becze Szabolcs, a Magyar Közút megyei igazgatója,
valamint az érintett polgármesterek által megtartott sajtótájékoztatókon.
Becze Szabolcs tájékoztatása szerint a felújítások által csökkennek az
utazási idők, emelkedik az autóbuszos közösségi közlekedés szolgáltatási
színvonala, és az utak legalább középtávon, de igénybevételtől függően
akár hosszabb ideig is szolgálják a biztonságos közlekedést.
Tolna megyében a következő utak különböző szakaszait érintő felújításokra
kerül sor:
- 6-os számú Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főút,
- 56-os számú Szekszárd-Mohács másodrendű főút
- 61-es számú Dunaföldvár-Dombóvár-Nagykanizsa másodrendű főút,
- 63-as számú Szekszárd-Székesfehérvár másodrendű főút,
- 64-es számú Simontornya-Enying másodrendű főút,
- 65-ös számú Szekszárd-Siófok másodrendű főút,
- 6233-as jelű Paks-Kölesd összekötő út, valamint
- 6532-es jelű Hőgyész-Dombóvár összekötő út.
Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke üdvözölte a komplex
útfelújítási programot, amely a megye gazdasági fejlődéséhez és a
munkaügyi helyzet javításához egyaránt hozzájárul.
Potápi Árpád kijelentette: az 5 milliárd forintból azoknak az útszakaszoknak
a felújítására kerül sor, amelyek egyrészt kritikusak, másrészt pedig
forgalmasak. Horváth István köszönetét fejezte ki a Közútnak, amely kiváló
munkájával hozzájárul a térség komfortos és biztonságos közlekedésének
megvalósításához.
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