Bükkszentkereszt – „füves” Gyuri bácsi hazájában
2017. július 8-9. (szombat-vasárnap)
Ára: 21 500,-Ft/fő, mely tartalmazza az utazás, a belépőjegy a tárlatvezetés, a szállás, a
vacsora, a reggeli, illetve a biztosítás költségét.
2017. július 8.
Indulás: Kozármisleny5.00 Március 15. tér, illetve Pécs, Dómus parkoló 5.15
Érkezés: Bükkszentkereszt 11.00

Bükkszentkereszti Gyógynövénynapok – szabad program 11.00-16.00
A bükki füvesember, Szabó Gyuri bácsi által megálmodott Bükkszentkereszti
Gyógynövénynapok XI. alkalommal várja a természetbarátokat 2017. július 8-9. között. A 89
éves Gyuri bácsi a népi gyógyítás egyik legtapasztaltabb mestere, aki kisgyermekként
nagyanyjától, a falusi gyógyító asszonytól tanulta a gyógyfüvek ismeretét, és még nyolcvan
fölött is fáradhatatlanul járja az országot, hogy továbbadja a tudást, amit kapott. Hite,
tántoríthatatlan meggyőződése a növények gyógyító erejében sokak érdeklődését keltette fel a
fitoterápia világa iránt. A rendezvényen a vendégek megismerhetik a gyógynövények titkait,
inspiráló előadásokon vehetnek részt, ellátogathatnak Gyuri bácsi gyógynövénykertjébe

Indulás: Bükkszentkereszt 16.00
Érkezés: Mezőkövesd 17.30

Szállás: Mezőkövesd Hímer Termál Panzió Étterem http://zsoryfurdo.hu/

1-2-3 és 4 ágyas, mosdóval, zuhanyzóval, WC-vel felszerelt szobák. Kényelmet szolgálja még
a minden szobában meglévő színes televízió, és a minibárral ellátott hűtőszekrény.
Vacsora 20.00

Fürdési lehetőség a 100m-re található Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben

ZSÓRY GYÓGY-ÉS STRANDFÜRDŐ http://www.zsoryfurdo.hu/index.php?page=kezdolap

A 11 hektáros gyönyörűen parkosított fürdő 21 medencével rendelkezik. A
szórakozást, felfrissülést hullámmedence, élményelemekkel gazdagított felnőtt- és
gyermekmedencék szolgálják
STRANDFÜRDŐ nyitva tartása 7.30-20.00
Ikermedence gyógymedencéi 1-2. 32-36oC
Élménymedence csúszdával 24-30oC
Sekélymedence 24-30oC
Gyermek pancsoló medence 29-32oC
Strand gyermekmedence 30oC
Hullám medence 22-24oC
Körmedence 22-24oC
ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS (20 főtől, előzetes bejelentkezés alapján) 2000 Ft

2017. július 9.
Reggeli 07.30
Indulás: Mezőkövesd 8.45
Érkezés: Mezőkövesd Eötvös u. 32. 9.00

Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum

A Magyarországon egyedülálló gyűjtemény alapjait Hajdu Ráfis János és felesége Bakos Mária vetette
meg. A mezőkövesdi házaspár közel félszáz erőgépet és félezer díszes kovácsoltvas munkát ajánlott
fel az államnak azzal a feltétellel, hogy a kibontakozó múzeum gazdái is lehessenek.
A mezőgazdasági gépgyűjtemény 1979 óta múzeummá fejlődött. Megsokszorozódott a gépek,
mezőgazdasági eszközök száma. Ma már mintegy 2600 db tárgy látható a 2685 m2 alapterületű
múzeumban, amely környezetbe illő épületeivel, látványos kiállításainak sorával, nagyméretű
műtárgyaival, működő - 100 esztendősnél is idősebb - gépeivel olyan hangulatot áraszt, mint egy
szabadtéri múzeum.
A Mezőgazdasági Gépmúzeum az országban egyedülálló gyűjteménnyel rendelkezik. Célja a paraszti
uradalmi gazdálkodásban egykor használatos gépek, járművek és munkaeszközök együttes
bemutatása.
Indulás: Mezőkövesd Eötvös u. 32. 10.30
Érkezés Bükkszentkereszt 12.00

Bükkszentkereszti Gyógynövénynapok – szabad program 12.00-17.00

Ajánlat:

Bükki Üveghuták Ipartörténeti Múzeuma ‐
http://bukkszentkereszt.hu/bukki-uveghutak-ipartorteneti-muzeuma/
Bükkszentkereszt, Őz utca 2., 3557
A múzeumban az üveg alapanyagaival, az üvegolvasztó kemencével, olvasztóüstökkel, az üvegfúvó
pipával, az üvegfúvás segédeszközeivel, valamint számos fúvóformával ismerkedhetnek meg a
látogatók. A XIX. és a XX. század különféle üvegtárgyai közül igazi ritkaságokat tekinthet meg az
érdeklődő. A múzeum a Bükk hegység üveghutáinak fennmaradt anyagát mutatja be alapításuktól
napjainkig, levéltári és egyházi dokumentumok alapján. Kiemelten foglalkozik az utolsó üveghuta
történetével, az alapító Schusselka családdal, melynek 10 gyermekéből házasságok útján egy nagy,
kiterjedt család jött létre, s melynek tagjai alapították a Telkibányai és a Hollóházi porcelángyárat.

Indulás: Bükkszentkereszt 17.00
Érkezés Kozármisleny 23.00, illetve Pécs, Dómus parkoló 23.15. illetve

Jelentkezés és bővebb információ: Palotai János (06-30/48-777-38)
Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny

