A Tolna Megyei Közgyűlés kitüntetettjei 2007-ben
ros körzetközponti szerepének megalapozásában vállalt szerepe, aktív közéleti tevékenysége
elismeréséül.

Babits Mihály-díj
Gacsályi József könyvtárosnak, irodalmárnak
a megyéből származó írók-költők életművének
megismertetése érdekében készített portréfilmek szerkesztő-riportereként végzett munkája,
irodalmi publikációi, költői munkássága, a megye és a város irodalmi közéletében vállalt aktív
szerepe elismeréseként.
Beszédes József-díj
Bajusz Viktor kardiológus főorvosnak Bonyhád
és a Völgység lakossága magas szintű egészségügyi ellátásának érdekében kifejtett szakorvosi
tevékenysége, nagy elhivatottsággal és türelemmel végzett gyógyító munkája, a szakmai közéletben vállalt aktív szerepe elismeréséül.
Bezerédj István-díj
Köntösné Rajnai Annamária középiskolai
igazgatónak a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók szakképzésének megszervezésében kifejtett csaknem két évtizedes tevékenységéért,
szakmai fejlesztésekért, a tehetséggondozás terén, illetve jótékony célú civil szervezetekben
végzett munkájáért.
Sipos Márton-díj
Szepesi József cselgáncsedzőnek két évtizedes
sikeres sportolói pályafutása, az utánpótlás-nevelés terén nyújtott kiemelkedő tevékenysége,
országos és nemzetközi szinten is eredményes
edzői munkája elismeréséül.
Tolna Megyéért díj
A Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége a megye közbiztonságának javítása érdekében kifejtett nélkülözhetetlen tevékenysége, a
helyi önkormányzatokkal, civil és rendvédelmi
szervezetekkel való együttműködés kialakítása
érdekében végzett munkája, a településeken élő
emberek biztonságérzetének megteremtésében
vállalt szerepe, tagjainak önzetlen társadalmi
munkája elismeréséül kapta a díjat.
Tolna Megye Kiváló Köztisztviselője díj
Baka Jánosnénak, a bonyhádi polgármesteri hivatal főmunkatársának a közigazgatás különböző területein végzett, csaknem négy évtizedes,
magas színvonalú munkája, a jó munkahelyi
légkör kialakításában vállalt szerepe, az ügyfelekkel és a kollégákkal szemben tanúsított segítőkész magatartása elismeréséül.
Ezerné dr. Huber Évának, Tolna város jegyzőjének a közigazgatás különböző területein
végzett több évtizedes, lelkiismeretes munkája,
az okmányirodai feladatok ügyfélbarát működése érdekében vállalt kiemelkedő szerepe, az
önkormányzati képviselők, tisztségviselők és
intézmények munkájának színvonalas segítése
elismeréséül.

L. Németh Erzsébet, a paksi Benedek Elek
Óvoda óvónője veszi át a Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja díjat
Keresztesné György Margitnak, a Tolna
Megyei Önkormányzati Hivatal főtanácsosának, pénzügyi ügyintézőjének a pénzügyi feladatok magas színvonalú ellátása terén kifejtett
tevékenysége, az önkormányzat érdekeit mindig
szem előtt tartó, lelkiismeretes munkája, a partnerekkel és kollégákkal szemben tanúsított empatikus, segítőkész magatartása, hivatástudata
elismeréséül.
Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja díj
Böcz Lászlónénak, a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum gazdasági igazgatóhelyettesének a múzeum gazdasági szervezetének irányításában kifejtett odaadó munkája, a szakmai terület anyagi és technikai hátterének biztosítása érdekében
végzett eredményes tevékenysége, az intézmény
szakmai hírnevének megalapozásában vállalt
szerepe elismeréséül.
L. Németh Erzsébetnek, a paksi Benedek
Elek Óvoda óvónőjének munkássága elismeréséül, a hátrányos helyzetű gyermekek nevelése terén végzett három évtizedes példaadó
munkájáért, az anyanyelv ápolása érdekében
kifejtett lelkiismeretes tevékenységéért, Paks
város társadalmi és közéletében vállalt aktív
szerepéért.
Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna régésznek,
a paksi Városi Múzeum igazgatójának Tolna
megye tudományos életében, a régészeti feltárásokban és a muzeológia népszerűsítésében
vállalt több évtizedes, színvonalas munkája, a
városi múzeum tevékenységének fejlesztése érdekében tett erőfeszítései, szakmai publikációi,
a kulturális közéletben vállalt kezdeményező
szerepe elismeréséül.
Vida Lajos középiskolai tanárnak, a tamási
Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának az intézmény tárgyi és személyi felté
teleinek fejlesztése érdekében végzett munkája,
az új iránt fogékony, sokoldalú vezetői tevékenysége, a szakképzés átalakításában és Tamási vá-

Tolna Megyei Németségért Nívódíj
Hambuch Géza életművéért részesült a díjban.
Tanáraként kezdte pályafutását Pécsett a Nagy
Lajos Gimnáziumban. Ekkor kapcsolódott be
a Pécsi Regionális Stúdió német nyelvű adásának munkájába, oroszlánrészt vállalt az ötvenes
években megfélemlített baranyai, tolnai németség körében a német nyelvű oktatás újraindításában. 1957-től a magyarországi németség
hetilapja, a Neue Zeitung munkatársa, később
főszerkesztője lett. 1984 és 1992 között a Magyarországi Németek Szövetsége ügyvezetőjeként tevékenykedett. Jelentős szerepet vállalt a
rendszerváltozás után a magyarországi németek
kárpótlásának lehetővé tételében, a népcsoport
20. századi történelmének korrekt, torzításoktól
mentes feltárásában.
A Tolna Megyei Német Önkormányzatok
Szövetségének kitüntetése
Schultz Ádámnak a magyarországi német iskolai képzésben és hagyományőrzésben nyújtott
kiemelkedő teljesítményéért adományozták a
kitüntetést. Schultz Ádám a bajai tanítóképző
elvégzése után, 1940-től nyugdíjba vonulásáig
Szakadát községben a gyermekek nevelésének
szentelte munkáját. Ebben a kis falusi iskolában
már 1950-től az első osztálytól kezdve német
oktatás folyt. Schultz Ádám 86 éves kora ellenére fiatalos lendülettel és hozzáállásával vesz
részt a település közösségi életében, 1940-től
végez komoly helytörténeti gyűjtőmunkát egy
leendő monográfiához. Nyugdíjba vonulása óta
kántorként tevékenykedik a szakadáti egyházközségben, csodálatos orgonajátékával és német
nyelvű Schubert-miséivel okoz örömet a település lakóinak és az odalátogató külföldieknek.
A Megye Napja
A Tolna vármegyének pecsétet adományozó
királyi diplomát I. Lipót király kancelláriájában 1699. szeptember elsejei keltezéssel állították ki. E jeles eseményről az idén is megemlékezett a megyei önkormányzat három
napon és három helyszínen. Az én Tolna
megyém címmel fotópályázatot hirdettek,
kiállítást rendeztek, ünnepi hangversenyt
tartottak. Ökumenikus ünnepi istentiszteletet, közgyűlést, tanévnyitót tartottak, majd a
szórakoztató programok sorát nyújtó családi
Duna-partyt és utcabált rendeztek Tolnán.
Az uniós támogatással felújított Bezerédj Pál
Sport és Szabadidő Központban adták át a
megyei kitüntetéseket az idén már a tizenötödik alkalommal.
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