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Közel 50 milliós projekteket zártak Kistolmácson

Birkás Zoltán (balról) kistolmácsi polgármester, Cseresnyés
Péter országgyûlési képviselõ, Szendrõdi Gabriella letenyei
járási hivatalvezetõ és Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyûlés
alelnöke adta át rendeltetésének a megújult kistolmácsi kultúrházat.
Kettõs projektzáró ünnepséget rendeztek március 25-én
(szerdán) Kistolmácson. Egyrészt befejezõdtek a Darányi
Ignác Terv uniós alapból finanszírozott
falumegújítási

program munkálatai, másrészt
egy vízbázisvédelmi projektet
is zártak a faluban.
A Falumegújítás Kistolmácson címû pályázatnak köszönhetõen több mint 6 millióból

sikerült elkészíteni a kultúrház
kerítését, egy új járdaszakaszt,
az udvaron belül egy ízlésesen
kivitelezett parkolót, valamint
egy mozgáskorlátozott feljárót
is kapott az épület – mondta
lapunknak Birkás Zoltán polgármester.
Kistolmács vízbázisvédelmi
projektjének elõkészítése még
2010-ben kezdõdött, a munkálatok, vizsgálatok költségeinek
fedezetéül egy EU-s, több mint
41 milliós, 100 százalékos támogatási intenzitású pályázat
szolgált – tudtuk meg Zadravecz Renátától, az Aquaprofit
projektmenedzserétõl. A projekt meghatározott célja volt a
vízbázis utánpótolódási területének meghatározása számítógépes modellezéssel és az idevonatkozó kormányrendelet
szerint az elõírt védõterületek

lehatárolása is megtörtént, így
egy jogerõs védõterületi határozat is született.
A tervezési és építési, valamint mintavételi munkálatokat a ceglédi Vízkutató és Fúró
Kft. végezte. Szilágyi Zoltán
termelésirányító elmondta, hogy
tavaly novemberben kezdték
meg a terepmunkát, amely
során 8 szennyezésfeltáró és 1
monitoring kutat fúrtak Kistolmácson. A településen 4
feltárt potenciális szennyezõforrást találtak, amelyek közül
háromhoz megfigyelõ kutakat
fúrtak, amelyekbõl évente kell
mintákat venni, azokat bevizsgáltatni. A szakember elmondta, Kistolmács egyetlen termelõkútja még minimum 50
évig jó minõségû ivóvízzel látja el a falu lakóit.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Amit a zalai burgonyákról tudni érdemes
Ismeretterjesztõ elõadás Semjénházán

Önkormányzati vezetõk képzése

Hasznos volt a képzés.
A MANORKA Program keretében március 26-27-én zajlott Letenyén a polgármesterek,
önkormányzati képviselõk és
külsõs bizottsági tagok képzése.
A képzés célja, hogy a választott képviselõk hozzáállásának és gondolkodásmódjának
formálása által fejlõdjön a helyi demokrácia, a települési
közösség és az állampolgárok
számára nyújtott közszolgálta-

tások színvonala. További cél a
vezetõk megerõsítése önmagukban, a közösségben és az
önkormányzatiságba vetett hitükben. A tréner a Mezõberénybõl érkezett Kovács Edina
volt, aki maga is képviselõ-bizottsági elnök a Békés megyei
településen – értesültünk Farkas Szilárd letenyei polgármestertõl.
M.I.

Az elõadás nagy sikert aratott.
Vetõburgonya bemutatóval
egybekötött ismeretterjesztõ
elõadásra gyûltek össze március elején Semjénházán. Dr.
Polgár Zsolt, a Pannon Egyetem Burgonyakutatási Központjának igazgatója mutatta
be az intézményt, illetve az ott
kinemesített burgonyafajtákat.
Elmondta, hogy a keszthelyi székhelyû központ fõ feladata olyan fajták kinemesítése, melyek a magyarországi
ökológiai körülmények között
is sikeresen termeszthetõk.
Munkájuk eredményeként a

központnak jelenleg 12 minõsített fajtája szerepel az EU
fajtalistáján.
A szakember egyesével bemutatta a burgonyákat, illetve
azok termesztési módszerét is.
A jelenlévõk sok jó tanácsot
hallhattak a gumós növény ültetésérõl, gondozásáról, permetezésérõl, illetve tárolásáról
is. Az elõadás nagy sikert aratott, hiszen olyan információkhoz juttatta az érdeklõdõket,
melyekrõl eddig nem sokat
hallottak.
Preksen-Ifka Ágnes

