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BECSVÖLGYE – Barabásszegi Turista Pihenőhely 
                                             A hársfa oltalma alatt - Fő u. 62-64.

DOMBÉROZÓ DOBBANTÓ       
17.00 Göcseji kukoricás társasjáték - Pozvai testvérek szabadalmaztatott játéka

 Pozvai Szilvia – Pozvai Andrea
17.30  Dr. Kárpáti Zoltán kiállításának megnyitása 
18.00  Múzsák Találkozója 
  – Költészet – Soós József „Göcsej költője” 
  – Képzőművészet-Németh Dezső formatervező iparművész
  – Zene: Markos László
  – A Göcseji Pálinka, hagyományos kisüsti – Császár Ferenc előadása –   

         kóstolás
19.00  Göcsej-Gasztro – benne krumpliprósza kínálással 
20.00  Preszy és a Parola Együttes folk-rock koncertje - közös éneklés 
  Fényfestés csodás látványa - Tamása Tiborral

A programok térítésmentesek!
Az étkezéshez elfogadunk támogatást – ún. „ becsületkassza” módszerével.

Kapcsolat: 30/520-3046
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HAGYÁROSBÖRÖND – folyamatos program                                             
A Göcsej földrajzi határán túl is „göcseji szívvel-lélekkel”       

Családi kalandtúra  
Időpontja: 00.00 - 24.00-ig tetszőleges időpontban
A túra kiinduló és végpontja: Hagyárosböröndi Sportpálya (153/1 hrsz.)
A túra jellemzője: A kb. 6 km-es túrát ún. túrakártyák segítségével lehet lejárni. A túra 
útvonala nincs lejelölve, azt a túrakártyák útleírásként tartalmazzák. A kártyákon ta-
lálhatóak ezen kívül a túra egyes állomásain teljesítendő feladatok, megoldandó re-
jtvények, melyek kellemes, izgalmas szórakozást ígérnek a család minden tagjának. A 
túrakártyákat a Sportpályán található sportöltözőnél lehet elvenni.
Jelentkezés: Előzetes jelentkezés, regisztráció nem szükséges.
Ajánljuk: Családoknak, baráti társaságoknak, kutyával túrázóknak
Részvételi díj: A program ingyenes.
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NOVA - XXXII. GÖCSEJI ARATÓNAPOK és az V. Göcseji Dombérozó       

Nagyszínpad (Sport utca 2.)
09.00  Ünnepélyes megnyitó
  A rendezvényt megnyitja Vigh László országgyűlési képviselő, 

 miniszteri biztos.
09.30  Kézi kaszás aratóbandák díszes kivonulása a búzatáblához
10.00-11.30  Aratóverseny és aratási ételek bemutatója kóstolással az aratási 

 helyszínen
12.00-13.00  Jó ebédhez szól a nóta a Zalaapáti Harmónika Együttessel, vezeti 

 Németh Lajos
13.00-17.00  Színes Hagyományőrző Forgatag
17.00-18.00  Aratóverseny, főzőverseny díjkiosztó ünnepsége
19.00- 19.45  ROMENGO és Lakatos Mónika koncert I. rész
20.00-21.00  Auróra FolkGlamur Mesés Divatbemutató - avagy a népmesék, 

balladák, legendák életre kelnek. Közreműködik a Kerka Tánc-
együttes, Koreográfus Kiss Norbert

21.00- 21.45  ROMENGO és Lakatos Mónika koncert II. rész

Egyetemi színpad (Iskola udvara, Művelődési Otthon mögül közelíthető meg)
14.00-18.00  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene szakos hallgatóinak 

kiskoncertje
14.00-14.40  Hangszerbemutató
16.00- 17.00  Tánctanítás és táncház gyerekeknek Rácz Petra vezetésével

Gönczi Ferenc Művelődési Otthon (Fő u. 1-8., Bejárat a Kossuth u. felől)
13.00-14.00  Priryl József Venesz díjas mesterszakács „Zalai, vasi paraszti éte-

lek” a búboskemencétől a fumuig” című könyvének bemutatója
14.00-15.00  Derék Jankó és a kemény cipó bábelőadás a Tarsoly Mezőségért 

Egyesület előadásában
15.00-16.00  Vadregényes Girgácia. A göcseji ember kapcsolata a természettel a 

19-20 században (halászat, vadászat, gyűjtögetés) Bekő Tamás levél-
táros 

16.00-17.00  Göcsej fl órája és faunája Lelkes Andrással a Balaton fevidéki Nem-
zeti Park természetvédelmi őrének diavetítéses előadása

22.00 - kifulladásig Táncház és a két táncrend közt Tankó Eszter (Népművészet 
Gyimesfelsőlok / Erdély) daltanításával
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Kísérő programok a nap folyamán:
- Helytörténeti Múzeum látogatása
- A 47. Zalai Honvéd zászlóalj a nap folyamán többször bemutatkozik 

különböző helyszíneken
- Gaál Annamária kerámia kiállítása
- Kereszt-Út, Simon Balázs fotográfus kiállítása a templomban. A keresztek 

túraútvonalas leírása a helyszínen található
- Népi játszótér gyermekeknek és gyermeklelkű felnőtteknek
- Zala Megyei Népművészeti Egyesület népi kismesterségek bemutatói 
- Kézműves Kirakodó Vásár és Termelői piac
- Népi játszótér szakavatott oktatókkal, könnyen elkészíthető darabokkal
- Dödölle dagasztás
- Rétesnyújtás kóstolás
- Göcsej étkei-Főzőverseny (nevezni csapatoknak 2021.június 30-ig lehet )
- A program teljes időtartama alatt fröccsterasz működik.
- A gyomor korgása a főzőverseny helyszínén és a helyszínre kitelepült gasztro 

helyszíneken csillapítható.

A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják. 
A rendezvény az érvényes járványügyi szabályok betartásával látogatható. 

Szabadtéri programokon a maszk viselése nem kötelező. Ingyenes parkolási 
lehetőség a falu több pontján a kijelölt parkolókban lehetséges. 

A rendezvény minden programja díjmentesen látogatható.

MILEJSZEG - Irány a Göcsej Park! 

09.00  Indulás: Milejszeg Faluháztól - Cél: Nagylengyel a Göcsej Park
 Távolság:  8-10 km
 Jelentkezni: Simon Tiborné 30/ 428-2549, Tráj Anita 30/ 587-7447
10.00-17.00  Dr. Literáti Nagy Ferenc Fotókiállítása
Helyszín:  Faluház

A kiállítás a Göcseji Dombérozó ideje alatt minden nap látogatható: 13.00-16.00 között.
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BECSVÖLGYE - „Göcseji Alkonyat” gyalogos túra

Indulás: 18:00 óra
Érkezés: várhatóan 24:00 óra
Indító és érkezési helyszíne is Becsvölgye Faluház 
Az útvonal: Becsvölgye - Kislengyel - Kustánszeg - Parasza - Rákóczi-tölgy - Becs-
völgye. A naplemente számításom szerint a Kustánszeg és Parasza közötti dombhá-
ton érne minket, így nem akármilyen látványban lehet részünk.
A távolság 18 km 220 m szintemelkedéssel.
Részvételi díj: 1.000 Ft, amiért cserébe kap minden előzetesen regisztráló egy 
hűtőmágnest (vagy kitűzőt) és emléklapot.

Szabó Balázs
Zalai Teker(g)ők Kerékpáros Sport és Túra Egyesület elnöke

bronz fokozatú gyalogos-, kerékpáros túravezető
telefon: +36-30/2684083 • webhely: zalaitekergok.hu

e-mail: zalaitekergok@gmail.com • facebook: facebook.com/zalaitekergok

GOMBOSSZEG - Jószággal az élen- Szabad a gazda

Kárpáti Borzderes Szarvasmarha Tenyészetünk fogadja a kíváncsiskodókat 
Gombosszegen, a faluvégi legelőn.

8.00  Reggeli fejés tejeskávéval
9.00-10.00  „Bíjó” tejtermék kóstoló 
 (baromsimogató)

Várunk szeretettel mindenkit!
Az alábbi telefonszámokon a további napokon is elérhetőek vagyunk:

Goór Gábor 20/98-36-506 • Gyerák Petra 20/27-98-089 

NAGYLENGYEL

„A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd meg a jövőnek.” címmel nyílik időszakos 
tárlat a Kis Göcseji Kincsesházban / óvoda szomszédságában 

15.00  Megnyitó Scheiber Ildikó polgármester
Kiállítás: 

• A Premontrei rend történetének 900 éves évfordulója alkalmából szervezett 
vándorkiállítás.

• Helyi és Göcseji értékekből összeállított helytörténeti tárlat

A kiállítás díjmentesen látogatható 2021. július 10-18 között.
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KUSTÁNSZEG - Tájház

Várja látogatóit a kanászházból kialakított tájház! (benne a paraszti életforma esz-
közeivel, bútoraival). Kultúrház Parasza múltja - képekben megtekinthető
Nyitva: 14.00-19.00 óráig

HAGYÁROSBÖRÖND – folyamatos program                                             

A Göcsej földrajzi határán túl is „göcseji szívvel-lélekkel”       

Családi kalandtúra  
Időpontja: 00.00 - 24.00-ig tetszőleges időpontban
A túra kiinduló és végpontja: Hagyárosböröndi Sportpálya (153/1 hrsz.)
A túra jellemzője: A kb. 6 km-es túrát ún. túrakártyák segítségével lehet lejárni. A túra 
útvonala nincs lejelölve, azt a túrakártyák útleírásként tartalmazzák. A kártyákon ta-
lálhatóak ezen kívül a túra egyes állomásain teljesítendő feladatok, megoldandó re-
jtvények, melyek kellemes, izgalmas szórakozást ígérnek a család minden tagjának. A 
túrakártyákat a Sportpályán található sportöltözőnél lehet elvenni.
Jelentkezés: Előzetes jelentkezés, regisztráció nem szükséges.
Ajánljuk: Családoknak, baráti társaságoknak, kutyával túrázóknak
Részvételi díj: A program ingyenes.
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NOVA - Nagyboldogasszony Templom

09.15  Szentmise
10.15  Kereszt-Út Simon Balázs fotókiállításának megnyitója 
10.30  Tankó Eszter énekel Gyimesfelsőlokról (Erdély)
10.45  Három Aranyalma Navratil Andrea és Demeter László szakrális 

koncertje

DOBRONHEGY
18.00-24.00  Táncra lábam ...!
 Fellépők: Szélrózsa Tánckör, Penderülj Táncműhely, 
 Zalaszentgyörgyi Néptánc Együttes  
A műsor után táncház, míg a zenekar bírja.
A program alatt büfé üzemel.

A  Balázsfa-Öreghegy Megmentéséért Egyesület  programja
Kapcsolat: Sümeginé Horváth Anita 30/479-1581, Sümegi László 30/993-6476

Részletek: facebook.com/ Balázsfa-Öreghegy Megmentéséért Egyesület /események
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GOMBOSSZEG - Jószággal az élen- Szabad a gazda

Kárpáti Borzderes Szarvasmarha Tenyészetünk fogadja a kíváncsiskodókat 
Gombosszegen, a faluvégi legelőn.

8:00  Reggeli fejés tejeskávéval
9:00 - 10:00 „Bíjó” tejtermék kóstoló
                     Ismerkedés az állatokkal / simogató

Várunk szeretettel mindenkit!
Az alábbi telefonszámokon a további napokon is elérhetőek vagyunk:

Goór Gábor 20/98-36-506 • Gyerák Petra 20/27-98-089 

CSONKAHEGYHÁT
ASZALAKA - Családi vállalkozás
10.00-18.00  Aszalás bemutató / zöldség, gyümölcs

20 féle paradicsom
szilva 

Kóstolás és vásárlás lehetőséges.
Kapcsolat: Kiss Kati 70 614-8935 • Helyszín: Csonkahegyhát, Eperjes u. 20.

GUTORFÖLDE - Göcseji tekergő Gutorföldén és környékén

Program: 
-  Találkozó Gutorfölde Rádiházi településrészén a hegyi kápolnánál 12.00 órától
-  Ismerkedés a göcseji tájjal gyalogos, kerékpáros és motoros túra indul 12.30-tól
 gyalogos túra: 13.00-tól indul Rádiháza hegyi kápolna – Rigó hegy – Gáni 

hegy – Szentpéterfölde Új hegy – Gutorfölde Balog hegy – Gutorfölde tó (pi-
henő) – Rádiháza (ménes megtekintése, lovas múzeum megtekintése) – hegyi 
kápolna. Érkezés 17.00 óra. Táv: 12 km

 kerékpáros túra: 12.30-tól indul Rádiháza hegyi kápolna – Tófej – Söjtör – 
Pusztaszentlászló – Pusztamagyaród – Szentpéterfölde tó (pihenő, frissítő) 
–  Gutorfölde – Rádiháza (ménes és lovas múzeum megtekintése) – hegyi 
kápolna. Érkezés 17.00 óra. Táv: kb. 36 km, 570 m emelkedéssel és süllyedéssel

  motoros túra: indulás Rádiháza hegyi kápolna 13:00. Útvonal: Rádiháza – Páka – 
Szécsisziget – Lenti – Nova – Becsvölgye – Kustánszeg – Dobronhegy  – Zalaeger-
szeg –  Gellénháza – Sárhida – Bak – Rádiháza.  Táv: 100 km. Érkezés: 17.00 óra

17.00-tól  Göcseji ételek és helyi borok kóstolása jelképes áron jótékonysági céllal.
18.00-tól  Göcsej akusztik a hegyi kápolnánál  
   Fellépnek: Rox (Gutorfölde), TMK Rock Band (Gutorfölde)
20.30-tól  Rudán Joe akusztik koncert

A rendezvény látogatása ingyenes!
Támogatók: Gutorfölde, Szentpéterfölde, Tófej önkormányzatai, Kabala-Ménes Kft .,

 Göcsej Motorosai Egyesület
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SZENTKOZMADOMBJA - Szentkozmadombjai Dombérozó

17.00 Megnyitó Káli Lajos polgármester
 Táncperformance (Albatrosz Tánc Sport Egyesület - Takáts Eszter)
 Káli Lajosné goblein kiállítás bemutatása
17.30- 18.30  „Mutasd meg magad” helyi ki mit tud, amihez lehet csatlakozni 
19:00  Szipőcs Tamás koncert
19:30  Takáts Eszter koncert
20.00  Jam session a résztvevőkkel, közös zenélés, tábortűz

BAK - A Göcsej Kapujában- Kertészeti Szakmai Nap

10.00  Megnyitó: Farkas Tamás Bak község polgármestere és Balogh 
Elemér a Kistermelők Baráti Egyesület elnöke

10.15.  Szakmai előadások:
- Szüreti előkészületek - Dr. Kántor Mónika borász
-  „Gyógyír a Radai Rossebre” – Pincészet a Szemei Hegyháton 
 Kovács Ottó borász - Nagyrada
- Őshonos gyümölcsfák - Dr. Pálfi  Dénes kertészmérnök
- Rezisztens szőlőfajták jelentősége a szőlészetben - Dr. Kocsis 
 László agrármérnök
- Korszerű növényvédelem - Zsigó György agrármérnök

13.00  Ebéd a szakmai előadások résztvevőinek
14.00  Egyéni konzultáció az előadókkal
14.00-17.00  „ Nyitott pincék” - túraútvonal állomásokkal Kézműves bemutatók 

és vásár
17.30   „Borivóknak való” - Ha minden cseppjét élvezed, teljesebb lesz az 

életed- vidám műsor
18.30  Zene és mulatság

HAGYÁROSBÖRÖND – folyamatos program                                             

A Göcsej földrajzi határán túl is „göcseji szívvel-lélekkel”       

Családi kalandtúra  
Időpontja: 00.00 - 24.00-ig tetszőleges időpontban
A túra kiinduló és végpontja: Hagyárosböröndi Sportpálya (153/1 hrsz.)
A túra jellemzője: A kb. 6 km-es túrát ún. túrakártyák segítségével lehet lejárni. A túra 
útvonala nincs lejelölve, azt a túrakártyák útleírásként tartalmazzák. A kártyákon ta-
lálhatóak ezen kívül a túra egyes állomásain teljesítendő feladatok, megoldandó re-
jtvények, melyek kellemes, izgalmas szórakozást ígérnek a család minden tagjának. A 
túrakártyákat a Sportpályán található sportöltözőnél lehet elvenni.
Jelentkezés: Előzetes jelentkezés, regisztráció nem szükséges.
Ajánljuk: Családoknak, baráti társaságoknak, kutyával túrázóknak
Részvételi díj: A program ingyenes.
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PETRIKERESZTÚR - Találkozzunk hétfőn!

Ki mondta, hogy csak pénteken vagy szombaton lehet koncertre, kulturális program 
menni? Petrikeresztúron immár hagyományosan, hétfőn várjuk a vendégeket!
Cím: Petrikeresztúr, Kossuth u. 64. 

18.00 Tájszoba megtekintése
18.00 Nyitott kerámiaműhely, Págyi Zsóka keramikus mini kiállítása
18.00  Gyermeksarok
18.30  Bujtás Ervin - akusztikus koncert. Ismert magyar és külföldi számok.  
19.30 Vacsora - becsületkasszával

A program részleteiről tájékozódjon a www.petrikeresztur.hu oldalon vagy az 
önkormányzat FB oldalán. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

HAGYÁROSBÖRÖND – folyamatos program                                             

A Göcsej földrajzi határán túl is „göcseji szívvel-lélekkel”       

Családi kalandtúra  
Időpontja: 00.00 - 24.00-ig tetszőleges időpontban
A túra kiinduló és végpontja: Hagyárosböröndi Sportpálya (153/1 hrsz.)
A túra jellemzője: A kb. 6 km-es túrát ún. túrakártyák segítségével lehet lejárni. A túra 
útvonala nincs lejelölve, azt a túrakártyák útleírásként tartalmazzák. A kártyákon ta-
lálhatóak ezen kívül a túra egyes állomásain teljesítendő feladatok, megoldandó re-
jtvények, melyek kellemes, izgalmas szórakozást ígérnek a család minden tagjának. A 
túrakártyákat a Sportpályán található sportöltözőnél lehet elvenni.
Jelentkezés: Előzetes jelentkezés, regisztráció nem szükséges.
Ajánljuk: Családoknak, baráti társaságoknak, kutyával túrázóknak
Részvételi díj: A program ingyenes.
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TESKÁND
14.00- 20.00  Szabó Sándor magángyűjteménye, a múlt századi eszközök, 

tárgyak széles spektrumát tárja elénk.
-  a parasztgazdaságok eszközei
-  berendezési tárgyak
-  speciális gyógyszertári tárgyak
-  világháborús emléktárgyak, ruhák, egyedi kiadványok

Vezérelve a régiségek megbecsülése, elnevezésük, használatuk ismerete.

Helyszín: Teskánd, Petőfi  S. u. 47.

ZALAEGERSZEG - Göcseji Múzeum 

17.00  A göcsejiek hagyományos tudása
 Előadó: Kiss Nóra néprajzos-muzeológus

 Helyszín:  Göcseji Falumúzeum, foglalkoztató ház

A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. (A regisztrációs felületet később 
küldjük.) Minimum létszám: 10 fő.

HAGYÁROSBÖRÖND – folyamatos program                                             

A Göcsej földrajzi határán túl is „göcseji szívvel-lélekkel”       

Családi kalandtúra  
Időpontja: 00.00 - 24.00-ig tetszőleges időpontban
A túra kiinduló és végpontja: Hagyárosböröndi Sportpálya (153/1 hrsz.)
A túra jellemzője: A kb. 6 km-es túrát ún. túrakártyák segítségével lehet lejárni. A túra 
útvonala nincs lejelölve, azt a túrakártyák útleírásként tartalmazzák. A kártyákon ta-
lálhatóak ezen kívül a túra egyes állomásain teljesítendő feladatok, megoldandó re-
jtvények, melyek kellemes, izgalmas szórakozást ígérnek a család minden tagjának. A 
túrakártyákat a Sportpályán található sportöltözőnél lehet elvenni.
Jelentkezés: Előzetes jelentkezés, regisztráció nem szükséges.
Ajánljuk: Családoknak, baráti társaságoknak, kutyával túrázóknak
Részvételi díj: A program ingyenes.
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18.00 óra   Így mulattak eleink - népdal és nótaest
 Műsor: Babosdöbrétei Népdalkör

Az est során zenél: Kovács Attila harmonikás

Balázsfa-Öreghegy Megmentéséért és a Babosdöbrétei Élő Hagyományainkért 
Egyesület közös rendezvénye

A rendezvény alatt büfé üzemel
Helyszín: Dobronhegy Sümegi Pince (Balázsfai u.)

Kapcsolat: Sümeginé Horváth Anita 30/479-1581 • Sümegi László 30/993-6476
Részletek: facebook.com/ Balázsfa-Öreghegy Megmentéséért Egyesület /események

GELLÉNHÁZA - „Sportolj a Dombérozó jegyében !”

Gellénháza kihasználva adottságait sportolni hívja az érdeklődőket. Tekepályánkon 
és strandunkon szeretnénk versenyeket rendezni az alábbiak szerint:

Strand: 
13.00 Vizes játékok a kismedencében óvodás és alsós korosztálynak. 
 Úszóverseny és vizalabda a nagymedencében korcsoportok szerint
13.00 Úszóverseny és vizalabda a nagymedencében korcsoportok szerint
 Úszóverseny: kijelölt pályán verseny különféle úszásnemekben 

gyermek, ifj úsági és felnőtt korosztályos bontásban

Az úszóverseny végeztével vízilabda mérkőzés, települési csapatokat jelentkezését 
várjuk 2x10 perces vízilabda mérkőzésre.

Tekepálya
13.00 Települések jelentkezését várjuk csapat tekeversenyre egy egyedi, a 

megszokottól eltérő formában. A teke játék neve: piramis. Minden 
jelentkező településről vegyes korosztályú és nemű 4 fős csapatokat 
várunk a játékra. Szabály ismertetése a helyszínen.
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Művelődési ház:
19.00   „Olajos Emlékek” - Filmvetítés 30’
 -  70 éves a Nagylengyeli Olajmező
    A kisfi lm az olajmező történetét mutatja be, a kezdetektől a 

 napjainkig.
 -  Buda Ernő Nagylengyeli Emlékei
 Okleveles bányamérnök, a magyar szénhidrogénbányászat 

kiemelkedő alakja
 A 70 éves Nagylengyeli Olajmezőnek állítanak emléket Benczik 

Ferenc alkotásai.

Kapcsolattartó: Farkas Imréné 0620/9401595 • Kovács Andrea 0630/3401681

TESKÁND

17.00  A rovásírás története
 Egyre több helységnév alatt látszik ez a szimbólumrendszer. 

Ismerjük meg az eredetét, létjogosultságát.
 Előadó: Badacsonyi Lajos a Mikor mentem hazafelé (Őseink 

vadászöröksége) című könyv szerzője

Helyszín: Kemenceház, Rákóczi u. 3.

HAGYÁROSBÖRÖND – folyamatos program                                             

A Göcsej földrajzi határán túl is „göcseji szívvel-lélekkel”       

Családi kalandtúra  
Időpontja: 00.00 - 24.00-ig tetszőleges időpontban
A túra kiinduló és végpontja: Hagyárosböröndi Sportpálya (153/1 hrsz.)
A túra jellemzője: A kb. 6 km-es túrát ún. túrakártyák segítségével lehet lejárni. A túra 
útvonala nincs lejelölve, azt a túrakártyák útleírásként tartalmazzák. A kártyákon ta-
lálhatóak ezen kívül a túra egyes állomásain teljesítendő feladatok, megoldandó re-
jtvények, melyek kellemes, izgalmas szórakozást ígérnek a család minden tagjának. A 
túrakártyákat a Sportpályán található sportöltözőnél lehet elvenni.
Jelentkezés: Előzetes jelentkezés, regisztráció nem szükséges.
Ajánljuk: Családoknak, baráti társaságoknak, kutyával túrázóknak
Részvételi díj: A program ingyenes.
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BECSVÖLGYE

18.00  18-19. századi életképek a göcseji szegek társadalmából – 
történeti bemutatás több területről

 (népesség, jogállás, gazdálkodás, birtokviszonyok, iskolák, 
szokások, mentalitás, hitélet, bűnesetek)

 Előadó: Dr. Kulcsár Bálint levéltáros 
 Helyszín: Barabásszegi Turista Pihenőhely Fő u. 62.

20.00  Guitarra en el Espana  
 Belvárosi Gitársuli koncertje
 A hangszerelést 8 klasszikus gitárra Horváth Tibor a Gitársuli 

vezetője végezte.
 Helyszín: Református templom, Fő u. 59.
 Barabásszegi Turista Pihenőhelynél nyár esti beszélgetés a tábortűz 

fényénél - szíves kínálás.

Kapcsolat: 30/520-3046

2021.
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HAGYÁROSBÖRÖND – folyamatos program                                             

A Göcsej földrajzi határán túl is „göcseji szívvel-lélekkel”       

Családi kalandtúra  
Időpontja: 00.00 - 24.00-ig tetszőleges időpontban
A túra kiinduló és végpontja: Hagyárosböröndi Sportpálya (153/1 hrsz.)
A túra jellemzője: A kb. 6 km-es túrát ún. túrakártyák segítségével lehet lejárni. A túra 
útvonala nincs lejelölve, azt a túrakártyák útleírásként tartalmazzák. A kártyákon ta-
lálhatóak ezen kívül a túra egyes állomásain teljesítendő feladatok, megoldandó re-
jtvények, melyek kellemes, izgalmas szórakozást ígérnek a család minden tagjának. A 
túrakártyákat a Sportpályán található sportöltözőnél lehet elvenni.
Jelentkezés: Előzetes jelentkezés, regisztráció nem szükséges.
Ajánljuk: Családoknak, baráti társaságoknak, kutyával túrázóknak
Részvételi díj: A program ingyenes.



13

2021.
07.16. p

é
n

t
e

k

DOBRONHEGY (Balázsfa-Öreghegy)

12.00-20.00 Hogy készül a Göcseji rétes?
 Közös réteskészítés, nyújtás, sütés kemencében, kóstolás
14.00-21.00 Göcsej Kézműves Egyesület kiállítása, Kézműves termékek vására, 

munkabemutatók, foglalkozások minden korosztálynak
16.00-20.00  Barangolj a göcseji „hegyeken”!
 Zártkerti családi túra
21.00-24.00  A csillagos ég Göcsej felett - Csillagvizsgálat a Vega Csillagászati 

Egyesület profi  felszereléseivel és szakmai vezetésével
A  Balázsfa-Öreghegy Megmentéséért Egyesület 

Kapcsolat: Sümeginé Horváth Anita 30/479-1581, Sümegi László 30/993-6476
Részletek: facebook.com/ Balázsfa-Öreghegy Megmentéséért Egyesület /események

GOMBOSSZEG - Jószággal az élen- Szabad a gazda 

Kárpáti Borzderes Szarvasmarha Tenyészetünk fogadja a kíváncsiskodókat 
Gombosszegen, a faluvégi legelőn.

8:00  Reggeli fejés tejeskávéval
9:00 - 10:00  „Bíjó” tejtermék kóstoló 
 Ismerkedés az állatokkal- simogató

Várunk szeretettel mindenkit!
Az alábbi telefonszámokon a további napokon is elérhetőek vagyunk:

20 98 36 506 Goór Gábor • 20 27 98 089 Gyerák Petra

HOTTÓ - X. Hottói BÁBPARÁDÉ- első nap

19.00  A helység kalapácsa – bábjáték leginkább felnőtteknek
 MárkusZínház (Pécs)
Helyszín:  Faluház szabadtéri színpad

HAGYÁROSBÖRÖND – folyamatos program                                             
A Göcsej földrajzi határán túl is „göcseji szívvel-lélekkel”       

Családi kalandtúra  
Időpontja: 00.00 - 24.00-ig tetszőleges időpontban
A túra kiinduló és végpontja: Hagyárosböröndi Sportpálya (153/1 hrsz.)
A túra jellemzője: A kb. 6 km-es túrát ún. túrakártyák segítségével lehet lejárni. A túra 
útvonala nincs lejelölve, azt a túrakártyák útleírásként tartalmazzák. A kártyákon ta-
lálhatóak ezen kívül a túra egyes állomásain teljesítendő feladatok, megoldandó re-
jtvények, melyek kellemes, izgalmas szórakozást ígérnek a család minden tagjának. A 
túrakártyákat a Sportpályán található sportöltözőnél lehet elvenni.
Jelentkezés: Előzetes jelentkezés, regisztráció nem szükséges.
Ajánljuk: Családoknak, baráti társaságoknak, kutyával túrázóknak
Részvételi díj: A program ingyenes.
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BECSVÖLGYE - “Dombról Dombra Göcsejben” Kerékpáros túra

Indulás: 08:00 óra
Érkezés: várhatóan 15:00 óra
Az útvonal: Becsvölgye - Csonkahegyhát - Dobronhegy - Babosdöbréte - Rám - 
Nagylengyel - Gellénháza - Lickóvadamos - Iborfi a - (földúton át) Petrikeresztúr – 
Barlahida - Nova - Becsvölgye
A távolság 60 km 520 m szintemelkedéssel.
Részvételi díj: 1.000,-Ft, amiért cserébe kap minden előzetesen regisztráló egy 
hűtőmágnest (vagy kitűzőt) és emléklapot.

Szabó Balázs
Zalai Teker(g)ők Kerékpáros Sport és Túra Egyesület elnöke

bronz fokozatú gyalogos-, kerékpáros túravezető
telefon: +36-30/2684083 • webhely: zalaitekergok.hu

e-mail: zalaitekergok@gmail.com • facebook: facebook.com/zalaitekergok
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HAGYÁROSBÖRÖND – folyamatos program                                             

A Göcsej földrajzi határán túl is „göcseji szívvel-lélekkel”       

Családi kalandtúra  
Időpontja: 00.00 - 24.00-ig tetszőleges időpontban
A túra kiinduló és végpontja: Hagyárosböröndi Sportpálya (153/1 hrsz.)
A túra jellemzője: A kb. 6 km-es túrát ún. túrakártyák segítségével lehet lejárni. A túra 
útvonala nincs lejelölve, azt a túrakártyák útleírásként tartalmazzák. A kártyákon ta-
lálhatóak ezen kívül a túra egyes állomásain teljesítendő feladatok, megoldandó re-
jtvények, melyek kellemes, izgalmas szórakozást ígérnek a család minden tagjának. A 
túrakártyákat a Sportpályán található sportöltözőnél lehet elvenni.
Jelentkezés: Előzetes jelentkezés, regisztráció nem szükséges.
Ajánljuk: Családoknak, baráti társaságoknak, kutyával túrázóknak
Részvételi díj: A program ingyenes.
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Nyitott porták

1. Magyar hagyományőrző faművesek, valamint vidám kerámia kerti díszek, és 
fi gurák  nyitott portája 
Időpontja:  10.00 - 18.00
Helyszín:  Hagyárosbörönd, Fő u. 3.
A porta jellemzője:  A  gyűjtemény megtekinthető, az eszközök kipróbálhatóak. 
 A kerámiák megtekinthetőek, vásárolhatóak.       
Ajánljuk: Mindenkinek, akit érdekel a régi faművesség, illetve a kertdíszítés
Részvételi díj: A program ingyenes

2. Kültéri népi játékudvar, valamint régi mezőgazdasági eszközök  nyitott portája 
Időpontja:  12.00 - 18.30
Helyszín: Hagyárosbörönd, Fő u. 34/A.
A porta jellemzője: A kültéri népi játékok kipróbálhatóak.
 A régi mezőgazdasági eszközök megtekinthetőek.
Ajánljuk: Minden gyermekes családnak, illetve a régi mezőgazdaság 
 eszközei, szerszámai iránt érdeklődőknek.

Aranykapu zenekar koncertje a Harangláb alatt 
Időpontja: 15.30 - tól
Helyszín:  Hagyárosi szoknyás harangláb (Damjanich utca 20.)
Megközelítés: A Hagyárosi településrészen található helyszín egy kb. 2 
 kilométeres könnyű sétával megközelíthető a Hagyárosböröndi 
 Kultúrháztól is. Autóval, biciklivel.
Program leírás: Különleges hangzásvilágú interaktív koncert gyermekek 
 számára.
 Színvonalas kikapcsolódás a felnőtteknek
Jelentkezés:   Előzetes jelentkezés, regisztráció nem szükséges
Ajánljuk:                   Elsősorban gyermekeknek, de minden más korosztálynak is
Részvételi díj:            A program ingyenes

ReChord koncert
Időpontja:  17.00 - tól
Helyszín: Hagyárosböröndi Kultúrház (Fő utca 29.)
Program leírás: Mihály Luca az ország egyik legnépszerűbb rádiójának a Hangadó 
 elnevezésű első tehetségkutató versenyének döntőse énekel, aki 
 az ismert dalokat zongora és gitár kísérettel adja elő.
Jelentkezés:   Előzetes jelentkezés, regisztráció nem szükséges
Ajánljuk:                   Minden korosztály
Részvételi díj: A program ingyenes
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Bagolytúra és mézes délután

1. Mézes délután
Időpontja:  14 órától
Helyszín:  Hagyárosböröndi Kultúrház (Fő u. 29.)
Program leírás: Mézek, mézes termékek, méhviasz termékek
 Kézműves foglalkozás gyermekeknek a méhészet témakörben
Jelentkezés: Előzetes jelentkezés, regisztráció nem szükséges
Ajánljuk: Mindenkinek
Részvételi díj:  A program ingyenes

2. Bagolytúra
Időpontja:  Várhatóan 18 órától, előre egyeztetett időpontban
Kiinduló pont:  Hagyárosböröndi Kultúrház (Fő u. 29.)
Program leírás: A túra azért Bagolytúra, mivel azt éjszaka kell teljesíteni, és 
 hogy senki se féljen a sötétben annyira, ezért 5-12 fős csapatokban 
 lehet teljesíteni.
 A kb. 7 km-es túra változatos területen (erdő, mező, patakmeder) 
 - előre lejelölt úton halad. A túrát állomások szakítják meg, ahol 
 különböző ügyességi, szellemi, logikai feladatokat kell csopor-
 tosan megoldani, és ezzel pontokat gyűjteni.
 A túrából visszaérkezve lesz étkezési lehetőség.
Jelentkezés: Előzetes jelentkezés, regisztráció szükséges! 
 

A jelentkezési lap és az esemény leírása a Hagyárosböröndi rendezvények nevű 
facebook oldalon elérhető 2021. július 1-től.

(Érdeklődni: varga@pti-hagyarosborond.hu e-mailcímen is lehet.)

GOMBOSSZEG - Jószággal az élen - Szabad a gazda 

Kárpáti Borzderes Szarvasmarha Tenyészetünk fogadja a kíváncsiskodókat
Gombosszegen, a faluvégi legelőn.

8:00  Reggeli fejés tejeskávéval
9:00 - 10:00  „Bíjó” tejtermék kóstoló - Ismerkedés az állatokkal - simogató

Várunk szeretettel mindenkit!
Az alábbi telefonszámokon a további napokon is elérhetőek vagyunk:

20 98 36 506 Goór Gábor • 20 27 98 089 Gyerák Petra
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SZILVÁGY - „Szilvágy értékeinek bemutatása”, melyekkel a 
Göcseji örökséget is jobban megismerhetjük.

Helyszín: Nagyhegy
10.00 órától:  A felújított présház bemutatása.
Kiállítás megnyitó:  

A helyi Értéktár Bizottság által felvett értékek megismerése (állandó 
kiállítás)
/ Ősi tapasztott fal és borona építészeti technológia, kerítés díszítés, 
tájba illő díszítő elemek újrahasznosított anyagokból /
Séta a Tündérkeretben és Nyitott pincék között borkóstoló

13.00  Ebéd – pincepörkölt
 Éneklés, hegedűszó mellett 
 Ez ám az igazi dombérozás, aki még nem próbálta, hát itt az ideje!

HOTTÓ - X. HOTTÓI BÁBPARÁDÉ - második nap

Helyszín:  Faluház szabadtéri színpad és környéke
Egész délutáni programok:
14.00 - 18.00 Tekergőtér (Kecskemét) -ügyességi játékok 
 Papír Panír (Pécs) - Fénylabirintus -kalandjáték
 Melodikus Szekció (Debrecen) - Promenád zene 
 Arizona Légitársaság (Szombathely) -Felhővadászat 
 Bábelőadások gyerekeknek és felnőtteknek
15.00  Sárkányölő Sebestyén
 KL. Színház (Győr) és Magamura Alkotóműhely (Hottó) közös 

produkciója 
18.00 óra  Robin Hood 
 Bóbita Bábszínház (Pécs)
 Belépés díjtalan

ZALAEGERSZEG - NYITOTT FŐZDE NAP AZ ELF SÖRFŐZDÉBEN

Helyszín:  Elf Kisüzemi sörfőzde 
 Zalaegerszeg, EVO ipari park, Hock János út
Google maps / Waze: Elf kisüzemi sörfőzde”
Program:  Ingyenes sörfőzde látogatás óránként induló bemutatással:
 15.00 -16.00-17.00 - 18.00 órakor – 1 sör kóstolóval. A program 

során megismerhető a sörök sokszínű világa a sörfőzés folyamata 
és eszközei.

KÓSTOLD MEG A GÖCSEJI TÖKMAGBÓL KÉSZÜLT ZEGI SÖRT CSAPOLVA!
A sörfőzde mellett kialakított sörözőben kóstolhatók és megvásárolhatók az 

Elf sörfőzde termékei.
Kapcsolat: Mihály Szilvia +3620 566 2112
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KUSTÁNSZEG-PARASZA 

 13.00- 16.00 óráig
 - Göcseji Paraszai Pörkölttorta bemutatása, megkóstolása. Lehetőség van 

 vásárlásra.
 -  Kustánszeg-Parasza múltja fotókiállítás 

Várja Önöket: Kovács Zoltánné, Kovács Szilvi (Kapcsolat: 30/289-7454)

ZALASZENTGYÖRGY

11.00  Eredményhirdetés: 
- A Szépirodalmi és a Fotó pályázat szakmai zsűrijének értékelése, 
 eredményhirdetése.
-  Göcsej Totó sorsolás

Helyszín: Zalaszentgyörgyi Porta Tájház Kossuth út 65.

Az V. Göcseji Dombérozó ünnepélyes zárása - záróbeszédet mond Vigh László 
országgyűlési képviselő, miniszteri biztos

ZALASZENTGYÖRGY - KÁVÁS Göcseji Lakodalmas – 
Téma: A vőfély

„A két napos lagzi”
13:00  Zalaszentgyörgyi Porta Tájház 
17:00  Kávási Tájházak

ZALASZENTGYÖRGYI PORTA TÁJHÁZ - Zalaszentgyörgy, 
Kossuth út 65. a menyasszony házánál

Szereplők:  menyasszony és násznépe, vőfély
 BorókaTáncegyüttes
 Salla Néptánccsoport
 Szélrózsa Tánckör
 Zalaszentgyörgyi Néptáncegyüttes
 Harangláb Népzenei Együttes
13:00  Násznéphívó vőfély
14:00  A vőfély leánykikérője
15:00  Vendégek kínálása – lakodalmas perec, pálinka, bor – nóta, zenekar
 Nászmenet indulása a vőlegény házához – Kávási Tájházak
 Szereplők: menyasszony és násznépe, vőfély, banda (zenekar)
16:00  A nászmenet muzsikaszóval elindul a második napi lakodalomba a 

vőlegény házához – Kávási Tájházak
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KÁVÁSI TÁJHÁZAK

15:00  Nyitott művészporta Szényi udvar
    Kézműves bemutatók
    Népi játékok játszó ház
16:45  Násznép fogadása
17:00  Násznéphívó vőfély • Vőlegény búcsúztatása • Ifj ú pár találkozása
18:00  Zalai Táncegyüttes műsora
18:30  BorókaTáncegyüttes műsora
19:00  Vacsora beköszöntő vőfély
  – Húsleves, leveshús, mártás, 
 – Rétes, lángos és ital vásárlási lehetőség
20:00  Hajnalig tartó mulatozás a Harangláb Népi együttessel

CSONKAHEGYHÁT

15.00  V. Csonka Piknik és Paraszt Olimpia
 Helyszín: Csonkahegyhát Sportpálya
Kísérőprogramok:
 Kulturális műsor
 helyi termékek bemutatója és vására
 egészségsátor

Vígasságok, szórakozás hajnalig!
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GOMBOSSZEG - Jószággal az élen-  Szabad a gazda

Kárpáti Borzderes Szarvasmarha Tenyészetünk fogadja a kíváncsiskodókat 
Gombosszegen, a faluvégi legelőn.

8:00  Reggeli fejés tejeskávéval
9:00 - 10:00  Bíjó tejtermék kóstoló
                     Ismerkedés az állatokkal -simogató 

Várunk szeretettel mindenkit!
Az alábbi telefonszámokon a további napokon is elérhetőek vagyunk:

20 98 36 506 Goór Gábor • 20 27 98 089 Gyerák Petra

BECSVÖLGYE -VARGASZEG
15.00  Rockenbauer Pál: „és még egymillió lépés Magyarországon” c. fi lmjének 
vetítése a fi lm színhelyének megismerése (Helyszín: Vargaszeg, Táncsics M. u. 6.)

• Vetítés az „...és még egymillió lépés” sorozatban bemutatott vargaszegi látogatásról szóló 
fi lmrészletet • Szakál István: A göcseji Besenyő térségének szótára című könyv szerzőjének 

előadása • Szavak, melyeket csak a göcseji emberek értenek meg. Biztos? Pl sziva, óma, 
csollány, cicamaca, kágyi, tik.. • Autentikus vargaszegi ház bemutatása • Göcsejt bemutató 

fotók és természetfotók vetítése • Ekler László házigazda fotókiállítás 
A Házigazdák szavaival várjuk a látogatókat.

A minket megtisztelő látogatókat vöröshagymás zsíroskenyérrel, és  hideg fröccsel 
szeretnénk kínálni!  (Varga Andrea, Ekler László)

2021.
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HAGYÁROSBÖRÖND – folyamatos program                                             

A Göcsej földrajzi határán túl is „göcseji szívvel-lélekkel”       

Családi kalandtúra  
Időpontja: 00.00 - 24.00-ig tetszőleges időpontban
A túra kiinduló és végpontja: Hagyárosböröndi Sportpálya (153/1 hrsz.)
A túra jellemzője: A kb. 6 km-es túrát ún. túrakártyák segítségével lehet lejárni. A túra 
útvonala nincs lejelölve, azt a túrakártyák útleírásként tartalmazzák. A kártyákon ta-
lálhatóak ezen kívül a túra egyes állomásain teljesítendő feladatok, megoldandó re-
jtvények, melyek kellemes, izgalmas szórakozást ígérnek a család minden tagjának. A 
túrakártyákat a Sportpályán található sportöltözőnél lehet elvenni.
Jelentkezés: Előzetes jelentkezés, regisztráció nem szükséges.
Ajánljuk: Családoknak, baráti társaságoknak, kutyával túrázóknak
Részvételi díj: A program ingyenes.
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FOLYAMATOS PROGRAMOK
Becsvölgye-Kislengyel
Az V. Göcseji Dombérozó ideje alatt a Börcsök Enikő Művészeti Alap Nonprofi t Kft . 
szervezésében változatos programok látogathatók. - kiállítás, fafaragás, hétvégén 
koncertek. Folyamatos információ a facebook-on.
Helyszín: Becsvölgye-Kislengyel, Kisfaludy u.20.

Dobronhegy
A Dombérozó ideje alatt  (programnapjaink kivételével) - előzetes bejelentkezés 
alapján - Göcseji ételekből vendégasztalt vállalunk. 
Sümeginé Horváth Anita,  Sümegi László

Hagyárosbörönd
A Göcsej földrajzi határán túl is „göcseji szívvel-lélekkel”

Családi kalandtúra  
Időpontja:  00.00 - 24.00-ig tetszőleges időpontban
A túra kiinduló és végpontja: Hagyárosbörönd Sportpálya (153/1 hrsz.)
A túra jellemzője:  A kb. 6 km-es túrát ún. túrakártyák segítségével lehet lejárni. A 
túra útvonala nincs lejelölve, azt a túrakártyák útleírásként tartalmazzák. A kártyákon 
találhatóak ezen kívül a túra egyes állomásain teljesítendő feladatok, megoldandó 
rejtvények melyek kellemes, izgalmas szórakozást ígérnek a család minden tagjának.
A túrakártyákat a Sportpályán található sportöltözőnél lehet elvenni.
Jelentkezés: Előzetes jelentkezés, regisztráció nem szükséges.
Ajánljuk:  Családoknak, baráti társaságoknak, kutyával túrázóknak
Részvételi díj: A program ingyenes

V. Göcseji Dombérozó kincskeresés
Túrázz, keress, találj, nyerj!
Keresd meg a gyönyörű göcseji vidéken a természetben elrejtett dobozokat! 
A játékban Göcsej területén található geocaching.hu ládák szerepelnek a megadott 
lista szerint. Fontos, hogy megismerd és tartsd be a játékszabályokat!
A dobozok GPS koordinátáit és a megtaláláshoz szükséges szöveges leírást is 
megtalálod a https://www.geocaching.hu oldalon, pl. a ládakódra keresve.
Nem szükséges komoly készülék, elegendő egy okostelefon is a kereséshez. Sőt, a 
leírás alapján talán telefon nélkül is megtalálod.
Az V. Göcseji Dombérozó idejére ideiglenes jelszavakat is tettünk a ládákba az eredeti 
geocaching jelszavak mellé. 
A szövege ilyesmi: „V. Göcseji Dombérozó jelszó: „JELSZÓ”. 
Jelszóbeküldés: arpiczig@gmail.com vagy SMS +36703737016, 2021. szept. 21-ig a 
ládakóddal együtt.” 
A megadott időszakon belül, a megadott E-mail címre vagy SMS-ben a megadott 
telefonszámra kell elküldeni a neveddel együtt. Beküldendő a ládakód- jelszó páros 
a neveddel. Pl.: „GCJANK – JELSZÓ - saját név”. [ha nincs a ládában a Dombérozó 
jelszava, küld a ládajelszót és egy, a helyszínt ábrázoló fényképet!] 
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V. GÖCSEJI DOMBÉROZÓ – LÁDALISTA:

Közeli település Ládakód Ládanév
Láda 

tulajdonosa
Ssz

Böde GCSZMT Szent Mihály templom Csaba & Kati 1
Dobronhegy GCKDKO Kandikó - Göcsej csúcsa nfrici77 2
Hagyárosbörönd GCPCZH Pusztacsatári zarándokhely álomfogók 3
Kávás GCKVAS Boronaút Káváson gyulaci 4

Kustánszeg GCKUST Göcsej szívében jetijak / Csaba 
& Kati 5

Nova GCKVNO Nova - Barangolás Göcsej “fővárosában” Nemthi 6
Szentkozmadombja GCGYEP Gyepű Adoptálható 7
Szentpéterfölde GCFV2 Földek vizei - Szentpéterfölde zalajaro 8
Szilvágy GCKVSZ Szilvágyi - Vargánya Tanösvény Nemthi 9
Teskánd GCORZS Árpád-házi Szent Erzsébet kápolna Csaba & Kati 10
Zalaegerszeg GCFOR Aranyoslapi forrás Cristian 11
Zalaegerszeg GCAZAL Azáleás-völgy csbagi 12
Zalaegerszeg GCJANH Jánkahegyi kálvária, Zalaegerszeg csbagi 13
Zalaegerszeg GCZTVT Bazitai TV-Torony sgbt 14
Zalaegerszeg GCGOCS Göcseji Falumúzeum Vucsi 15
Zalaegerszeg GCGEBA Gébárti béka csipet csapat 16
Zalaszentgyörgy GCSZTG Zalaszentgyörgyi horgásztónál gyulaci 17

Gellénháza nincs Olajipari emlékhely (46.766733519005605, 
16.786049043080972) Iprá +1

A geocaching szervezője: Czigány Árpád

Az a nyertes, aki a legtöbb helyes ládakód-jelszó párost küldi be. Egyenlőség esetén 
sorsolás.
(A geocaching játék ettől független, javasoljuk bekapcsolódni abba is, ha még nem 
tetted meg.)

Fontos tudnivalók röviden:
- A geocaching játék ismertetője: https://www.geocaching.hu
- A geocaching és a Dombérozó jelszó más-más, de egy ládában vannak 
- A játékban szereplő geoládák: külön megadott ládalista szerint
- Telefonos alkalmazás: Geoládák 
- Játék időtartama: 2021. július 9. – 2021. szeptember 9. (de legkésőbb az őszi 

Aranyló Göcsej kezdőnapja előtt kettő nappal)
- Jelszó beküldési cím: arpiczig@gmail.com vagy SMS-nél +36703737016
- Beküldési példa: „GCJANK – JELSZÓ – saját név” 
- A jelszót leolvasás után tedd vissza!
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GÖCSEJ

A rendezvény védnökei: 

Dr. Pál Attila a Zala megyei közgyűlés elnöke
Dr. Kostyál László, a Göcseji Múzeum igazgatója

Horváth Attila, a Zalai Hírlap főszerkesztője

Támogatóink: 

Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület
Zala Megyei Önkormányzat

Göcsej ez a Zala megyei tájegység, elragadó szépségű vidék, hazánk legszebb tájai 
közé tartozik. A táj a nyugat-magyarországi Alpok alji erdős és dombos vidék vonu-
latába tartozik.

Azt mondják, a göcseji táj szépsége a dombok és völgyek harmóniájában rejlik. Ezen 
az értékes földrajzi, természeti környezetben rengeteg az erdő és sok helyütt teljesen 
érintetlen a táj.

Ha pusztán a természetes határokat vesszük, akkor Göcsej nagyjából a Zala-Válicka-
Kerka közti, rendkívül tagolt, dombos, völgyes gazdag növénytakarójú tájegység. Ez 
a terület mindegy 648 négyzetkilométer kiterjedésű és körülbelül 70 települést foglal 
magába. Göcsej egyike azoknak a magyarországi tájaknak, amelynek lakói a hon-
foglalás óta folyamatosan egy helyen és együtt laknak. A Göcsej középső részét a 
„szegek” vidékének is emlegetik. Az évszázadok sodrában is fellelhetők a megőrzött 
jellegzetes népi hagyományok.

A Göcsejben ma élőket – Bennünket – az a tudat lelkesít, hogy a magyarság egyik 
néprajzi szempontból legérdekesebb népe hagyományainak örökbecsű kincseit őriz-
zük és megmutatjuk az idelátogatóknak.

Hívjuk és várjuk, részesüljön az itt élők vendégszeretetéből, tapasztalja meg Göcsej 
varázsát, a „szegek” hangulatát!
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