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PROGRAMKAVALKÁD SZOMBATON ÉS VASÁRNAP

TÚRA ŐSSZEL is GÖCSEJBEN gyalogos túra onnan, ahol 
nyáron abbahagytuk

Szervező: Zalai Teker(g)ők Kerékpáros Sport és Túra Egyesület

Gyalogos túra: 8:15 óra
Találkozó: Gellénháza Polgármesteri Hivatal parkolójában (reptéren)
Táv: 13 km
Túra jellege: közepes gyalogtúra, 210 méter szintemelkedéssel, részben lakott 
környezetben, másrészben burkolatlan utakon és erdei ösvényeken, túrautakon.
Útvonal: Gellénháza, reptér – Ormándlak – Petrikeresztúr – Györfiszeg - Becsvölgye
A túra időtartama: kb.: 4 - 4,5 óra.
Részvételi díj: 1.000,-Ft
Előzetes regisztrációval rendelkező túratársaknak oklevelet és hűtőmágnest adunk.
Előzetes regisztráció határideje: 2022. szeptember 26.

 Gyertek és járjuk tovább eme elfeledett tájegység szépségeit. A VI. Göcseji 
Dombérozó keretében szervezett túráink során elindultunk a zalaegerszegi Göcseji 
Tudásközponttól és a Dobronhegyen keresztül megérkeztünk Gellénházára. Utunk 
közben láttunk naplementét, hallgattunk dalokat, ettünk-ittunk finomakat.

 Ősszel is Göcsejben túránk Gellénházáról indul és kisebb falvak érintésével 
Petrikeresztúron át ér majd el céljához Becsvölgyére. Útba ejtünk olajos múltra em-
lékeztető helyszíneke éppúgy, mint érintetlennek tűnő természeti tájakat. A túra jelölt 
túraúton és jelöletlen mezőgazdasági utakon halad. Az útvonal bővelkedik gombák-
ban, így aki ismeri őket kosarát is megtöltheti velük.
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Útközben meglátogatjuk Petrikeresztúron a tájházat és célunk végén megkóstolhat-
juk a becsvölgyei aszalványokat.

 Szükséges felszerelés: időjárásnak megfelelő ruházat és bakancs, folyadék-
pótláshoz szükséges ital, igény szerint szendvics. Hasznos lehet a kullancsriasztó, 
túrabot és időjárástól függően kamásli (esős idő esetén sáros az erdő).

 A túra kiinduló pontja megközelíthető a zalaegerszegi autóbusz-állomásról 07 
óra 35 perckor induló buszjárattal. A program befejeztével Becsvölgyéről a 16 óra 33 
perckor induló busszal lehet visszajönni Zalaegerszegre. A túra vége és a busz in-
dulása közötti idő tartalmas eltöltésére ad lehetőséget a faluban ez időben rendezett 
szüreti vígadalom.

Jelentkezni lehet:
 Szabó Balázs
 +36-30/2684083
 zalaitekergok@gmail.com
 www.zalaitekergok.hu
 
A túrát időjárástól függetlenül megtartjuk.

„Göcsejt az Isten jókedvében teremtette, aztán sokáig megfeledkezett róla. Ezt tartják 
a helyi öregek, kiknek vérébe évszázadok bölcsessége ívódott, és ezt a bölcsességet 

génjeikben hordozzák és csontjaikban érzik…”
Miszori József, Göcseji históriák és ételek
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Szüreti fesztivál Gellénházán
13 órától gyülekező a felvonulásra a „reptéren” (jó idő esetén)

13.30.  Szüreti felvonulás a település utcáin érintve a Budai-hegyet

16.30.  Kulturális műsor a művelődési házban 
 Fellépnek:  gellénházi óvodások
   az iskola tanulói
   Garabonciás Együttes
   Vajda József Népdalkör
   Szélrózsa Tánckör

Este bál a művelődési házban
Játszik: Pirzsók Pici

Kisérő programok: bor és pálinka kostoló, szőlő préselés, darálás, must kostólás, 
játszóház, népi fajátékok gyerekeknek, egészségsátor, arcfestés, csillámtetoválás, kürtös 

kalács, lángos, zsíroskenyér, popcorn, vattacukor

A rendezvény ideje alatt  a könyvtár is nyitva tart, valamint büfé üzemel!

Rossz idő esetén a kisérő programokkal 14 órától várjuk az érdeklődőket a művelődési 
házban. A műsor kezdő időpontja akkor is 16.30 !

Szerettetel várunk mindenkit !
Gellénháza Község Önkormányzata
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Aszaló Hétvége –„ Látvány Aszalás!

12.00- 17.00 óra között
 Alma, körte, szilva aszalás, kóstolásra kínálás
 Aszalt gyümölcs vásárlás lehetősége
 Aszalt gyümölcsből készíthető ételreceptek terjesztése

15.00-16.00 óra között
 Göcseji anekdoták, történetek- Ismerkedjünk a göcseji emberek  
 jókedvű történeteivel 

Helyszín: Becsvölgye Közösségi Aszaló
Kopácsai u.15. - Faluház sportpálya környéke
Várja Önöket: a Becsvölgyei Nők Társasága!
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Szüreti felvonulás

14:00 Szüreti felvonulás díszes menettel!
 Indulás: Kopácsai u. 15. - Faluház sportpálya környéke
 Zenei felvezetés: Zalaapáti Harmónika Zenekar

16:00 Hangulatos szüreti műsor a Faluházban
 Becsvölgyei Nyitnikék Óvoda
 Gárdonyi Géza és Szegi Suli Általános Iskola
 Cserta Táncegyüttes Becsvölgye
 Csatári Pávakör Egyesület

19:00 – 24:00 TMK Rock Band 
A rendezvényen büfé üzemel!
Szerettetel várunk mindenkit!
Becsvölgye Község Önkormányzata
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Barlahidai Ősz - Kiállítás és kóstolás
Időpont: 13 és 16 óra között

Helyszín: Barlahidai Közösségi Ház (Béke u. 5.)

  13:00-tól: Őszi kiállítás megnyitója

Bemutatkoznak a helyi alkotók és kézművesek

Vesszőfonó – Gyapjú feldolgozó-fonó – Fafaragó – Méhész – Kézműves 
szappan készítő – Szobrász – Kovászolt kenyér készítő – Barlahida kincsei 

kertészet

A kiállítások október 9-ig megtekinthető az Önkormányzat nyitvatartási 
idejében.

Kapcsolat: 
Facebook-on Barlahida Község Önkormányzata és www.barlahida.hu
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Nagylengyeli Kukoricázó - minden, ami 
csutka, csuhé és kukorica

Időpont: 15 és 18 óra között

Helyszín: Kis Göcseji Kincsesház (Nagylengyel, Hegyi u. 23.)

Kézműves foglakozás Pozvai Andreával  
kukoricacsuhé és -csutka felhasználásával

Kiállítás Pozvai Andrea kézműves termékeiből

Göcseji kukoricás társasjáték Pozvai Szilviával

Hangolódjuk együtt az őszre!
Szeretettel várunk!
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Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt közös programjainkon!
Göcseji Dombérozó Egyesület, Göcsej Civil Társaság és a helyi Szervezők

www.gocsejidomberozo.hu          
https://www.facebook.com/gocsejidomberozo


