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vidéki karácsony

élményvadászat Dél-Zalában
A „Felelős Gyermekpolgár Program” keretében arra
vállalkozott 4 szervezet – az Igazi Csoda-Vár Nonprofit Kft., a „Cseszt Regélő” Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., a Zemplén Ifjúsági és Sport
Innovációs Egyesület és egyesületünk –, hogy egymásra épülő tevékenységeikkel olyan modellértékű
programot dolgozzanak ki, amely segíti a Zala
megyében élő iskolás korosztály településhez,
térséghez, megyéhez való tartozásának erősítését.
Elsődleges cél az volt, hogy olyan tartalmakat és
kereteket adjanak, ahol az élményszerzés eszközével játékosan tanulhatnak a diákok szűkebb

közös kertünk: Zala – tanulmányutak

www.innovativdelzala.hu

Az egyesület immár harmadik éve rendezte meg
karácsony közeledtével tevékenységértékelő, népszerűsítő programját, melynek keretében az érdeklődők kötetlen formában ismerkedhettek meg a
szervezet tevékenységeivel, nyertes pályázókkal,
térségi csoportok kulturális repertoárjával.
A rendezvénynek Zalaszentbalázs adott otthont
2014. november 29-én, délután a kultúrotthonban.
„Vidéki kanapé”elnevezéssel kötetlen beszélgetés
zajlott a LEADER programról az ország több
részéről érkezett szakemberekkel és a térség településeinek képviselőivel. A beszélgetésben részt
vett Magócs Krisztina stratégiai tervező szakember,
Marticsek József MNVH elnökségi tag, Pácsonyi
Imre a megyei közgyűlés alelnöke, Varga Péter a
Creative Team Alapítvány képviselője.
Felnőtteknek és gyerekeknek kreatív foglalkoztató
segítette a karácsonyra készülődést.
Helyitermék- és kézműves kirakodóvásár standjaiból lehetett ajándékokat keresgetni.

hazájukról. A gyerekek 10 turnusban vettek részt a
zalaszabari Holnapocska Táborban többnapos
programokon, kirándultak a dél-zalai térségben.
Egyesületünk által összeállított „Élményvadászat
Dél-Zalában” kiadvány ezen élményszerző tanulás
elemeit gyűjtötte egy csokorba.

„Közös kertünk: Zala – Fenntartható táj(újra)használat a Zalai-dombságban” LEADER térségek közötti együttműködési program keretében 2 tanulmányútra is sor került az ősz folyamán. Szeptember
végén a Zala Termálvölgye Egyesület invitálta az
érdeklődőket Zalaszentgrót környékére. Elhangzott,
hogy a dombhátak túlnyomó többsége alapvető infrastrukturális hiányokkal küzd. A helyieknek sokszor az ismereteik hiányoznak ahhoz, hogy a
szőlőhegyek ismét gazdasági értékkel bírjanak.
Ugyanakkor a hegyhátak komoly építészeti, kulturális, gazdasági, természeti értékekkel bírnak még
most is. A „hegyi birtok” nemcsak mezőgazdasági
tevékenységet jelent az itt élőknek, hanem például
külön közösségi életet is, vagy éppen a falusi vendéglátás alapját. Az út során megismerkedtünk az
óhídi Keszler birtokkal, ahol hagyományos gyümölcsöst alakítottak ki, és egy fenntartható szőlőművelési mintakerttel Cserszegtomajon az Egyetemi
Pincészet területén.
November elején a Zala Zöld Szíve Egyesület
területére látogattunk. Rádiházán a Kabala Ménes
tevékenységébe kaptunk betekintést. Nován gyűjteményes gyümölcskerttel – a tündérkert-mozgalom
részeként – ismerkedtünk, majd a Csicsergő Szabadidőközponttal. Tormaföldén egy házaspár által
termesztett, különleges gyümölcsökből – füge, káki
és kivi – és abból készült termékekből kóstoltunk.
A program a lispeszentadorjáni kerékpár centrumban zárult. Egyesületünk 20-20 fős delegációja
mindkét alkalommal hasznos élményekkel távozott.

Beszélgetés kovács károllyal, a „Cseszt regélő”
nonprofit kft. vezetőjével
A 2013. évi LEADER pályázati kiírás keretében nyert
támogatást a „Cseszt Regélő” Térségfejlesztési
Közhasznú Nonprofit Kft. a dél-zalai idegenvezetési
rendszer kialakítására.
Erről kérdeztük Kovács Károly ügyvezetőt.
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Mit takar a projekt címe és hol találunk róla információt?
A dél-zalai idegenvezetési rendszer egy olyan modern tájékoztatási felület, amely az internet és okostelefonos alkalmazások igénybevételével segíti az
idelátogató turisták információval való ellátását. Az
interneten a www.zalanka.hu oldalon 3 nyelven (magyar, angol, német) kaphat tájékoztatást az érdeklődő. A honlap és az applikációk 4 kategóriában
segítik a tájékozódást: túraútvonalak, látnivalók,
vendéglátóhelyek és helyi termelők között
kereshetünk.
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Dél-zalai idegenvezetési rendszer

Milyen túraútvonalak közül választhatunk?
A rendszer jelenleg 10 kerékpáros, 5 gyalogos és 1
családbarát útvonalat tartalmaz, amely felöleli az
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 46 települését, de tervezzük továbbiak felvitelét a rendszerbe.

Hol érhető el a térkép?
A www.zalanka.hu oldalon szerepelnek a „Cseszt
Regélő” Nonprofit Kft. elérhetőségei, ahol igényelhetők a térképek, de az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület irodájában is beszerezhetők.
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Hogyan alakították ki az útvonalakat?
Mindegyik érint több látnivalót. 51 építészeti, természeti vagy épp helyi termékhez köthető nevezetességet gyűjtöttünk össze, melyek bemutatásáról kép és hanganyag is feltöltésre került; így egy
mobiltelefonnal, akár önállóan is be tudja bárki
barangolni a térséget. Az eligazodást egy térkép is
segíti, amelyet ingyenesen tudunk az érdeklődők
rendelkezésére bocsátani.

tájékoztató fórum helyi termelőknek
Egyesületünk szervezésében 2014. november 4-én
Zalakaroson a Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság igazgatóhelyettese, Dr. Fúró Tamás tartott
tájékoztatót a helyi termelői piacon értékesítő őstermelőknek, kistermelőknek. Elsődlegesen az alapinformációk átadására törekedett az előadó.
Megtudtuk: őstermelő az, aki mezőgazdasági alapterméket értékesít, úgy adja el, ahogy az megterem, illetve állat esetén ahogy az élő állat levágás
után értékesíthető. Ha az árucikken valamilyen átalakítást végeznek (főzés, pl. lekvárfőzés, sütés,
aszalás stb.), akkor már ehhez kistermelői jogosultság kell. Ezt a minősítést a NÉBIH-től kell kérni, és
a hivatal rövid határidőn belül – általában egyszeri
helyszínbejárás után – kiadja az engedélyt. A piacon
mindig ki kell helyezni a kistermelő nevét, regisztrációs számát és a termelési helyszínt. Az őstermelői
és kistermelői értékesítésnek vannak mennyiségi
korlátai, ezt a jogszabály heti, éves bontásban adja
meg. Az előadó felhívta a figyelmet, hogy az egyesület kiadványában (Vásárlói kisokos) a címkeminta
megfelelő egy pontosítással: 2014. december 13tól az allergén anyagokat megkülönböztető (vastagabb, dőlt vagy más színű) betűvel kell feltüntetni
a címkéken.

tájékoztató fórum helyi termelőknek
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezésében
Zalaegerszegen 2014. november 5-én tartottak
tájékoztatót az élelmiszerjelölés szabályainak változásairól. Szegedyné Fricz Ágnes elmondta, hogy
a 1169/2011 EK rendelet alapján 2014. december
13-tól kötelezően változnak az élelmiszereken alkalmazandó jelölések. Az előadás anyagai a NAK honlapján elérhetőek (www.nak.hu). Több résztvevő
kérdezett a csomagolással és a tápértékjelöléssel
kapcsolatban. Mint megtudtuk, a kistermelőknek
nem kell alkalmazni a tápértékjelölést, ha lakossági
fogyasztónak ad el, azonban étterem, vagy
közkonyha kérhet ilyet tőle. Mindenkit kértek, hogy
időben tájékozódjon a változásokról.

