
Utazás a Béke-szigetekre 
2019. 08. 27 – 30. 

A program a közösségi együttlét idilli körülményeinek megteremtésén túl 
szeretne olyan (szakmailag is izgalmas) helyeket megmutatni, melyekre nélkülünk nehezen 
találnának rá, és olyan ragyogó, emberi életpéldákat bemutatni, amik a mindennapokra új 

energiával töltenek fel, inspirálnak. 
 

 

1. nap:  
 Érkezés a Mecseki Csendidő Vendégházakba (Bükösdtől 2 km-re, a Mecsekben).  
 Üdvözlő ital (saját birs és diópálinka, fajta almalevek, víz) 
 Szálláshelyek elfoglalása. 
 Gyülekező a téli kertben (közösségi tér, étkező). 
 A csoportvezető köszöntője, program megbeszélés, beszélgetés 
 Ebéd: Cserdi cigány lecsó (extrém csípős, és lágyabb változatban); kemencében sült  
 punyával. 
 Kirándulás elektromos kerékpárral Goricára és Kánba (festői ökofalvak, oda-vissza kb. 35 
 km). 
 Közben benézünk Czékmány Vera keramikus műhelyébe (mézeskalács házikó egy patakos 
 völgyben, meseszép, természetes kerttel). 
 Káca Tanya, Kán (100 hektáros terület, ahol minden őshonos magyar háziállat 
 szabadtartásban él). 
 Üdvözlő ital: saját meggypálinka. A gazda hentes, vágópontot üzemeltet, kistermelő (hús és 
 tejkészítmények, tojás). Közös piknik a helyi finomságokból (esőben a szérű alatt). 
 Hazaindulás kerékpárral. 
 
Alternatív program, ha túl meleg van a kerékpározáshoz:  
 Utazás autóval (vagy kisbusszal) Orfűre.   
 A Kistó Strandon (árnyékos, 10 hektáros park, homokos aljú tóval, nagyon kulturált 
 környezetben) vagy az Aquapark medencéiben hűsölés, napozás. 
 Indulás Kánba   
 Látogatás Czékmány Vera keramikus műhelyében. 
 Rövid látogatás a Káca Tanyán, vacsora.  
 

2. nap: 
 Reggeli a térség helyi termékeiből. Mézkóstoló.  
 Indulás Markócra, autóval. (igény esetén 8 utast szállító kisbuszokkal).  
 Találkozás Lantos Tamás botanikussal, vagy ahogyan ő hívja magát, egyszerű őstermelővel. 
 Több mint 300 fajtát számláló, saját gyűjtésű, Kárpát-medencei, őshonos, rezisztens 
 gyümölcsfa iskoláját ma már un. gyümölcstermő agrárerdészeti rendszerben működteti. 
 Sugárzó személyisége, a vidék szépsége és egyszerűsége, és az izgalmas szakmai 
 információk lebilincselő délelőttöt ígérnek. 
 Indulás az Ős-Dráva Látogatóközpontba, Szaporcára. 
 Ebéd (drávai halászlé, vagy ormánsági kötözött gombóc leves, túrógombóc) 
 Indulás Tésenfára 



 Hideg József polgármester úrral a (Markócról származó fákból létrehozott) közösségi 
 gyümölcsészet baranyai mintapéldájának meglátogatása. A szomszédos faluban készült 
 aszalványok kóstolása. 
 Hazaindulás. Bükkösd három kastélyának megtekintése, kívülről. 
 Látogatás a helyi pálinkafőzdében. Hat féle pálinka különlegesség kóstolása. 
 Hazaérkezés. Kerti szalonnasütés, grillezés, tábortűz, beszélgetés.  Ehhez a Hárs 
 Biopincészet palackos borait kínáljuk, saját pincénkből. (Esőhelyszín: saját pincénk 
 közösségi tere) 
 

3. nap: 
   Reggeli a térség helyi termékeiből. Lekvár kóstoló. 
   Indulás Szigetvárra. 
   Relaxálás a szigetvári gyógyfürdőben. 
 A tavaly teljesen megújult szigetvári vár és parkja meglátogatása. 
 Indulás Almáskeresztúrra.  
 Kaba-Farm: Kaba Lamine és Simone (mindketten Svájcból ide emigrált séfek,   
 kecskefarm gazdálkodók) finom és bőséges grillebéddel várnak, fedett, levegős, szép  
 panorámájú, alternatív bisztrójukban. 
 Hazaindulás. Fejlesztő tréning (Út közben Mozsgón az Ebner pincészet és minta   
 alma gazdaság megtekintése. Almalé kóstoló.) 
 Tábortűz, beszélgetés. Vacsora: Zichy Mihály személyesen prezentált, saját   
 tenyésztésű wagyu marhás koktél-hamburgere, nagymamája, Zichy grófnő eredeti  
 receptje szerinti briósban. A Wassman Biopincészet palackos borai a vacsorához. 
 

4. nap: 
 Búcsú a szálláshelytől. 
 Indulás Kovácsszénájára.  
   Reggeli a kovácsszénájai péknél (kemencében süti finomságait) 
   Lehetőség további helyi termelők meglátogatására, kóstolásra, vásárlásra (sajt, méz,  
 lekvár, ecet,…) 
 Indulás Bodolyabérre.  
 Röland Nollett és Milady Shiringo (belga-olasz, ide emigrált, Párizsban tanult, fiatal  
 séf páros) permakultura gazdaságának és öko-glempingjénk meglátogatása.  Kóstoló  
 saját termékeikből. 
 
Hazaindulás, amikor jólesik. 
 
 
Tervezett költség: 65.000.- Ft/fő 
 
 
Üdvözlettel: Balatoniné Margó 


