
 

 
 
 
 
 
 

 
 

A PROJEKT BEMUTATÁSA 
 

TOP-6.1.4.-16-ZL1-2017-00003  

Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen – 
GÖCSEJ TUDÁSKÖZPONT 

 
A Helyi Termelői és Kézműves Piac – és az ehhez kapcsolódó Göcsej Tudásközpont kialakítása 
elnevezésű komplex fejlesztés két Széchenyi2020 támogatási konstrukció keretében kerül 
megvalósításra: az egyik része, a TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001 számú projekt megteremti a helyi 
termelők és kézművesek számára a piacra jutásuk infrastrukturális hátterét (helyi termelői bolt, 
termelői üzletek, árusítóhelyek, helyi termelői és kézműves piacok szervezése). A fejlesztés másik, 
turisztikai részében, a TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 számú projekt keretében pedig a termelők és 
kézművesek termékeit, tudását, tapasztalatait felhasználva olyan ún. Göcsej Tudásközpont kerül 
kialakításra, amely az év minden napján információkat kínál a turistáknak a helyi termékek 
előállításának módjáról, a göcseji hagyományos paraszti gazdálkodást bemutató nyitott portákról, 
lehetőséget biztosítva a helyi hagyományok megőrzésére, az „ősi” tudás átadására.  
 
A projekt a fő célja a helyi, göcseji parasztgazdálkodás és kézművesség bemutatása, hagyományok 
felélesztése, ápolása, a térség szellemi örökség értékeinek hasznosítása, tudásmegosztás, önfejlesztés: 
a helyi termékek feldolgozása (lekvárfőzés, gombák feldolgozása, savanyúságkészítés, kenyérsütés 
stb.), valamint a hagyományos főzési technikák és receptúrák átadása (karácsonyi ételek, húsvéti 
ételek, kürtőskalács, prószasütés stb.) Ezen túl a régi mesterségek megismertetése (fazekasság, 
kosárfonás stb.), kézműves foglalkozások, a zöldségek-gyümölcsök otthoni termesztésére gazda 
oktatások, (bogyósok termesztése, hagyományos kert, virágok), az összegyűjtött, házilag megtermelt 
alapanyagok elkészítésére gasztronómiai jellegű képzések (gyermekételek házi alapanyagokból, 
gombaismeret, erdőismeret stb.), gyógynövényismeretek átadása.  
 
A komplex fejlesztés a Zalaegerszeg, Piactéren lévő 3606/1, 3606/2 és 3606/3 hrsz-ú ingatlanokon 
kerül kialakításra, a meglévő piac funkcionális bővítéseként.  
Az épületegyüttes 2 épületrészből áll:  
I. épületrész: 2 szintes, magastetős épület, 2 oldalszárnnyal - belső funkciók és kiszolgáló helyiségeik  
II. épületrész: földszintes fedett, nyitott szín, pajtaszerű épület - külső árusítóhely. 
Hasznos nettó alapterület összesen: 900,61 m2 ; Épület beépített bruttó alapterület: 688,00 m2 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 projekt keretében megvalósuló fejlesztések: 

 kézműves műhelyek kialakítása 
 kiállítótér 
 oktatóterem, 
 mintakonyha 
 bisztró 

 
A helyi termelőket és kézműveseket közvetlenül szolgálják a TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001 projekt 
keretében megvalósuló fejlesztések: szövetkezeti bolt, kis üzletek kialakítása, fedett piac tér. 
 
 
Az épület földszintjén tervezett információs pont mind a helyi termelők és kézművesek, mind pedig az 
ideérkező látogatók számára nyújt hasznos információkat. 
 
A Göcsej Tudásközpont küldetése a helyi, göcseji kézművesség bemutatása, hagyományok 
felélesztése, ápolása, a térség szellemi örökségének hasznosítása a mindennapokban, a helyi termelők 
nyújtotta lehetőségek turisztikai kiaknázása, tudásmegosztás, önfejlesztés: 
 
 Főzőtanfolyamok, gasztronómiai bemutatók szervezése:  

 a helyi termékek feldolgozása (lekvárfőzés, gombák feldolgozása, savanyúságkészítés, 
kenyérsütés, aszalás stb.), valamint a hagyományos főzési technikák és receptúrák átadása 
(karácsonyi ételek, húsvéti ételek, kürtőskalács, prószasütés stb.); 

 az összegyűjtött, házilag megtermelt alapanyagok elkészítésére gasztronómiai jellegű 
képzések (gyermekételek, „mentes” ételek házi alapanyagokból, stb.); 

 Gasztronómiai, mezőgazdasági és népművészeti tárgyú oktatások, képzések szervezése 
 hagyományos zöldségek-gyümölcsök termesztése  
 gombaismeret, gyógynövény ismeret stb. 

 Régi mesterségek megismertetése (fazekasság, kosárfonás, szövő, bőrös stb.), kézműves 
foglalkozások, szakkörök szervezése és koordinálása, 
 Állandó és időszakos kiállítások  
 Népi játszóház gyermekeknek, 
 Rendezvények lebonyolítása 

 


