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Zárult az egyesület nemzetközi programja

táborok kirándulásainak állomásait szöveges, képes
és rajzos formában bemutató élménytérképet. Az
egyedi rajzokat Stamler Lili, a Batthyány Lajos Gimnázium végzős diákja készítette. A nyomdaterméket
az egyesület eljutatta a programba bekapcsolódó
általános iskolák számára. Reméljük a kiadvány
hasznos ötleteket ad egy megyét bejáró osztálykiránduláshoz, esetleg családi kiránduláshoz.

2014. augusztus 12-én a sormási István Fogadóban
került sor a zárókonferenciára egyesületünk és a
Kelet-Stájer LAG Oststeirisches Thermenland
Lafnitztal LEADER szervezet közös, „Tudatosan x 2”
LEADER nemzetközi együttműködési projektjének
keretében. A rendezvény alkalmat adott az eredmények összegzésére a magyar és az osztrák partner részéről, valamint a jövőre vonatkozó tervek is
elhangzottak. Az egyéves, 50 millió forint összértékű, nemzetközi program keretében 3 szintű
felkészítés folyt a helyi termék népszerűsítése és
eladás ösztönzése érdekében. A műhelymunkák
keretében a helyi termelők megismerhették az állandóan változó jogi környezetet, valamint részt vehettek egy gyakorlati tapasztalattal gazdagító
tanulmányúton Ausztriában. Átadásra került egy termelői piac Zalakaroson, ahol termelő és vevő
egymásra találhat a hét minden napján.

A zárókonferencia színfoltját a helyi termékeket bemutató asztal képezte, ahol egyedi készítésű kézműves termékek sorakoztak, valamint a vendégek
megkóstolhatták az ízletes, házi készítésű élelmiszereket, mint például: tökmagolajat, krémsajtot, ordakrémet, rózsalekvárt, chilis mézet és füstölt húsokat.

Dél-zalai élménytérkép
A „Felelős Gyermekpolgár Program” elnevezésű térségi együttműködési projekt az Igazi Csoda-Vár
Nonprofit Kft. koordinálása alatt zajló táborozási
programja 2014 augusztusában zárult.
Ezzel egy időben jelentette meg egyesületünk a

Több hónapi feltáró munka után 2014 júliusában
megjelent nemzetközi programunk kiadványsorozatának harmadik eleme, a „Dél-zalai helyitermékkatalógus”, amely térségünk termelőit, kézműveseit
tevékenység és település szerint rendszerezi. Képillusztrációval színesített termelői leírások és googlealapú térképek segítik a helyi termelők megismerését, könnyebb elérését.
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A projekthez kapcsolódóan 3 kiadvány állt össze.

Helyitermék-katalógus

A kiadvány ingyenesen igényelhető az egyesület
munkaszervezetének irodájában a rendelkezésre
álló példányszám erejéig.
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Csalogató dombhát – tanulmányút
„Közös kertünk: Zala – Fenntartható táj(újra)használat a Zalai-dombságban” térségi együttműködési
program keretében 2014. augusztus 22-én tanulmányutat szerveztünk projektpartnereinknek a zalai
dombok hasznosítására történt fejlesztések bemutatása érdekében, akik (Zala Termálvölgye Egyesület, a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület,
a Georgikon Tanüzem Nonprofit Kft. és Zalaszentgrót Város Önkormányzatának képviselői) 4 állomásból álló programon vettek részt.

A nagyrécsei állomáson a Hajdú család fejlesztéseivel ismerkedhettek meg. Hajdúék Budapestről
találtak rá a „zalai csodára”, s lettek a dél-zalai, falusi turizmus meghatározó személyiségei.
A kerecsenyi állatpark létrehozását az önkormányzat indította útjára, hogy a község közepén található
elhanyagolt, kihasználatlan területnek új funkciót
adjon. Az állatok gondozásával együtt indult a szálláshely kialakítása, majd a vállalkozóként tevékenykedő polgármester, Réti Alfréd saját családi gazdaságát is kibővítette, és megjelentek a kecskék,
lovak a réten.
A programot a zalaszabari élmény- és kalandpark
megtekintése zárta, mely az aktív pihenést, ökoturizmust kedvelő fiatalok, családok, baráti társaságok, iskolák és cégek számára kínál remek kikapcsolódási, szabadidő-eltöltési lehetőséget.
LEADER és turisztikai fejlesztések eredményeként
kötél-, íjász- és lézerharcpályával, óriáshintával is
rendelkezik, valamint 2014 nyarától egy fedett
csúszdapark is használható.
A rendezvény több mint 50 résztvevője hasznos
élményekkel távozott.

Az 2014. augusztus 30-án megrendezésre került
Vaníliás Cukorperec Fesztivál egyben egy LEADER
fejlesztés átadó ünnepsége is volt. Orosztony
Község Önkormányzata közel 10 millió forintot költött a kultúrház belső felújítására, eszközbeszerzésre, rendezvényelemekre, hogy a termek közösségi programok, hagyományos ételek elkészítésére
is alkalmasak legyenek.

www.innovativdelzala.hu

A Czinki Nosztalgia Parasztudvar nemcsak falusi
szálláshely, hanem aktív kikapcsolódást biztosító
helyszín, ahol a kocsikázás, lovaglás mellett a
vendég kiveheti részét a mezőgazdasági munkából
és kis múzeumban ismerkedhet a paraszti élet eszközeivel.

vaníliás Cukorperec Fesztivál és megújult
közösségi tér

A vaníliás cukorperec jellegzetes zalai édesség,
melyet lakodalmak alkalmával készítettek; formája
olyan volt, hogy azt a boros üveg nyakára rá tudták
helyezni. Amikor a násznép a templomból haladt a
lakodalom helyszínére, az utcára kiálló nézelődőknek, az ún. lesőknek osztogatták ezt a süteményt.
A perecet Orosztonyban ma is sokan sütik nagyobb
közösségi rendezvényekre. A program keretében a
kultúrházban most is meg lehetett nézni az édesség
készítését és kóstolni belőle.
Amíg a kultúrházban a süteményen volt a hangsúly,
az épület mögötti térén több kulturális csoport szórakoztatta az avatáson megjelent közönséget.

