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Pilátus Porter Orfű irányából érkezett. Néhány
kört írt le, majd a tér felett megbillegtette szárnyait;
tisztelgett a volt kolléga, a hősi halált szenvedett fő-
pilóta, Tóth György emlékének.  A téren, Tekeres köz-
ség első házainál betonlábakra állították a Super
Clerot, az Országos Légi Mentőszolgálat kiöregedett
repülőgépét. A talákozóra kicsinosították, orrát büsz-
kén magasra tartja: az ideruccant pécsi gyermekek
körbejárják, simogatják, Super Clero mindezt elné-
zően tűri, s ez így lesz a továbbiakban is. Lugas öleli
körül az obeliszket: rajta egy név és két évszám. Tóth
György, 1925–1971. Róla nevezték el a teret, mely-
nek az avatását tegnap a délelőtti órákban rendezték.
A tragikusan elhunyt mentőfőpilótáról Kiss György,
a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetője emlé-
kezett meg. Eljöttek a volt kollégák, Wittinger Kál-
mán és Varga Pál, dr. Bencze Béla, az Országos
Mentőszolgálat főigazgatója, Palkó Sándor, a Me-
cseki Intéző Bizottság elnöke, országgyűlési képvi-
selő, Wieder Béla, Pécs megyei város Tanácsának
elnöke. Tóth György tizenhárom éven át volt a beteg-
szállító csoport tagja, illetve főpilótája. Szolgálat köz-
ben érte a halál: a Tatabánya melletti Körtvélyes
pusztán zuhant le 1971. augusztus 12-én. Alig fejező-
dött be a téravatás, a Ka–26-os a levegőbe emelkedett.
Vezetője Mandl Ernő, a Repülőgépes Növényvédő
Állomás főpilótája különböző manővereket mutatott
a többezres nézőseregnek. A kétmotoros helikopter
Budaörsről érkezett, s a távot egy és egynegyed óra
alatt tette meg Orfűig. A turbinákban feszülő 650
lóerő engedelmesen megszelídült a háromszoros
nemzeti bajnok kezei alatt. 

Sok nézője akadt a két Pilátus Porternek is. Az
egyik az Országos Légi Mentőszolgálaté, a másik
pedig az Országos Vízügyi Hivatalé. Wittinger Kál-
mán főpilóta elmondta, hogy a Pilátusok nyolcszemé-
lyesek és svájci gyártmányúak. A világ legjobb Stol
gépei ezek a „madarak”, mozgékonyságuk meglepte
a nézőket is: százméteres nekifutás után már a leve-
gőbe emelkedtek. A gázturbinás, ötszázötven lóerős
gép bárhol leszállhat, hazánkban a több mint ötszáz
alkalmi repülőtéren megfordulhat. 

A szélirányt jelző ködgyertyákat néhány perccel
féltizenkettő után gyújtották meg. A kilenc fős ugró-
csoport parancsnoka Egervári József volt, aki első-
ként hagyta el a gépet: ez volt a 795-ik ugrása.
Néhány perc múlva, a hatszáz méteres magasság el-
fogyott: a piros, fehér és kék színű ernyő kupolája el-
feküdt a tó felszínén. Őt követték többek között Szabó
László, Nagy László és Stettner József ejtőernyősök. 

A színvonalas és igen érdekes repülőbemutató a
déli órákban műrepüléssel és ballonvadászattal ért
véget. A Tréner típusú gép pilótája Katona Lajos volt,
aki negyedszázada repül. Szaggatott orsó, dugóhúzó,
legyező, orsókoszorú, emelkedő orsó követték egy-
mást, * közben arra is volt idő, hogy egymás után
„lője” le az emelkedő ballonokat. A biztos kezű pilóta
elöl mindössze egy ballon szabadult... 

Salamon Gyula

Dunántúli Napló 1973 augusztus 27.
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Pilátus és Super Clero Tekeresen 
Tisztelgés a hősi halált halt főpilóta emlékének

Téravató ünnepség Tekeresen
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Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület hozzájárult, hogy az Orfűi

Kézműves Egyesület a használatában lévő épületek
továbbfejlesztése érdekében pályázatot nyújtson be.
A testület vállalta, hogy a pályázat fenntartási idejé-
nek végéig az Egyesület használatában marad az in-
gatlan.

Orfű Község Képviselőtestülete elfogadta az
Orfűi Közös Önkormányzati Hivatal, az Orfűi Óvo-
dafenntartó Társulás, valamint az Orfűi Fekete István
Óvoda és Konyha 2021. évi költségvetésének zár-
számadását.

A testület a benyújtott árajánlatok alapján a Már-
kus és Társa Kft-től megrendelt 5 db új 4,5 m3-es kon-
ténert, illetve további 5 meglévő konténer javítását.

A Képviselő-testület döntött arról, hogy befogadja
a településen megtartandó Tókerülő nap rendez-
vényt, és felhatalmazta a Polgármestert a rendezvény
megtartásához szükséges esetleges útlezárások, kor-
látozások megtételére.

Orfű Község Képviselő-testülete az Orfű-Pécsi tó
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába Füzi Gábor
képviselőt delegálta a 2022.05.01-től 2024.12.31-ig
tartó időszakra.

A testület módosította az önkormányzat vagyoná-
ról és vagyongazdálkodásáról szóló 7/2012.(III.26.)
sz. önkormányzati rendeletet.

2022. április 25-én a Képviselő-testület megtar-
totta az évi közmeghallgatást. A közmeghallgatáson
a Polgármester Asszony beszámolt a település előző
egy évéről, illetve ismertette a folyó évre vonatkozó
településfejlesztési, beruházási terveket. A Falugond-
nok beszámolt az éves munkájáról, illetve a szolgál-
tatók válaszoltak a jelenlévők kérdéseire. Ezek után
a Fishing On Orfű Kft. vezetői ismertették a 2022.
évi fesztivál-programokat, amik az orfűi Panoráma
Campingben kerülnek megrendezésre.

A Képviselő-testülete hozzájárulását adta ahhoz,
hogy 2022. június 25-én a Mecsek Rallye autóver-
seny a települést érintve kerüljön megrendezésre.

A testület hozzájárult az Önkormányzat tagságá-
val működő Mecsekvidék Kft. végelszámolással tör-
ténő jogutód nélküli megszüntetéséhez.

A Képviselő-testület, fenntartva a 112/2021.
(XI.29.) számú határozatában foglaltakat, nem támo-
gatta dr. Lipcsik Angéla rendezési terv módosítása
iránti kérelmét.

A Képviselő-testület módosította a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatásról és a településtisztaság
fenntartásáról szóló 4/2014.(IV.01.) sz. önkormány-
zati rendeletet.

A testület elfogadta a gyermekvédelmi feladatok
éves ellátásáról készített jelentést.

A Képviselő-testület hozzájárult a „Fekete István”
Óvoda és Konya alapító okiratának Társulás általi
módosításához.

A testület 6/2022.(V.31.) számon elfogadta, és
megalkotta az orfűi közterület felügyeletről szóló
rendeletet.

Képviselő-testület támogatta Dobszai Tamás ké-
relmét, és hozzájárult a rendezési terv módosításá-
hoz.

Orfű Község Képviselő-testülete elfogadta a
Mesés Mecsek Térségi Turisztikai Társulás 2021. évi
gazdálkodásának zárszámadását, valamint 2022. évi
költségvetését.

A Képviselő-testület hozzájárulását adta, hogy a
Sárkányfészek Alapítvány székhelye az Orfű 568
hrsz-en lévő (Orfű, Széchenyi tér 1.) Faluházba le-
gyen bejegyezve, illetve hozzájárult, hogy az orfűi
Medvehagyma Ház területén vállalkozási tevékeny-
séget végezzen.

A Képviselő-testület hozzájárult Orsós Józsefné
kérelméhez, hogy az Orfű 10/3 hrsz-ú ingatlanon
lévő elidegenítési tilalom törlésre kerüljön.

A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy
konzorciumi megállapodást kössön Sásd városával,
illetve a Baranya Megyei Önkormányzattal, egy
„TOP-os” pályázat benyújtásának keretében.
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A Képviselő-testület az „Orfű, vízvezeték re-
konstrukció – IV. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánította. Az eljárás eredménye-
ként a kivitelezésre a Szedibau Építőipari Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft-vel köt szerződést.

Orfű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
módosította az Orfű Község Önkormányzata 2022.
évi költségvetéséről szóló 2/2022.(I.31.) számú ren-
deletet.

A testület hatályon kívül helyezte az óvodai kony-
hán igénybe vehető vendég-étkezésről és annak térí-
tési díjáról szóló rendeletet, mivel az szerepel a
költségvetési rendeletben.

A Képviselő-testület módosította az
5/2005.(V.30.) számú, a védett és tiltott övezetekbe
gépjárművel történő behajtás és várakozás rendjéről
és díjáról szóló rendeletét.

Szintén módosította az 5/1994. számú, az önkor-
mányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
szabályokról szóló önkormányzati rendeletet.

A testület elfogadta a Csorba Győző Könyvtár
2021. évi munkájáról szóló beszámolót.

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy aláírja a Dél-Kom Kft.-vel kötött szolgál-
tatási szerződés módosítását.

A testület támogatta Serényi Ákos emlékfával
kapcsolatos kérelmét.

A Képviselő-testület szolgalmi jog bejegyzése
mellett támogatta Wittmann Géza közműhálózathoz
való csatlakozási kérelmét.

A testület szintén támogatta Bercsényi Miklós
közműcsatlakozási kérelmét.

Dr. Tihanyi Keve
jegyző

Több, mint tíz év után megújult Orfű arculata
Egy adott település arculatának kidolgozása (pl. színek, formák, hí-

vószavak, stb.) egy szakmailag tudatosan felépített, részletes turisztikai
marketing- és arculatterv eredménye. Több mint 10 év elteltével elérke-
zett a pillanat, hogy ismét megújuljon az Orfű brand.

Az új logó mind színhasználatában, mind grafikájában a korábbi ar-
culati elemekből inspirálódott. A színhasználatban a korábbi színek pasz-
tell árnyalatai jelennek meg, melyeket termékkategóriákként változó
módon használunk. A betűk ugyancsak reflektálnak a korábbi logó játé-
kos grafikájára, amelyek szimbolikájukban most is a vízparti üdülőhely
hullámait hordozzák magukban.

„Az újragondolt Ű betűvel egy saját jelet kapott a település, mely könnyen megjegyezhető, és bár-
milyen felületen jól használható” – mondta Kovács Eszter, a Pécsi Tudományegyetem negyedéves
grafikushallgatója, aki egy különleges együttműködés során alkotta meg Orfű új arculatát.

Az arculat terveinek részletei itt megtekinthetők:
https://www.behance.net/gallery/136516435/ORFU-branding?tracking_source=se-

arch_projects_recommended%7Corf%C5%B1

Bencze Szabina és Kurilla Annamária
Orfűi Turisztikai Egyesület
H-7677 Orfű, Széchenyi tér 1.

tdm@orfu.hu| www.orfu.hu | www.facebook.com/orfu.hu
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Az eltelt fél évben Orfű csapata a háttérben
megfeszítetten dolgozott azon, hogy a verseny
zsűrije által megszabott feladatokat teljesítse, va-
lamint a megadott kritériumoknak megfeleljen a
verseny napjáig: Elsőként egy szakmai szempon-
tokat (pl. településrendezési struktúra, tájkép,
fenntarthatóság, közösségi részvétel, stb.) tartal-
mazó angol nyelvű portfóliót, valamint egy szin-
tén angol nyelvű sétáló füzetet készített az Orfűi
Turisztikai Egyesület csapata. Emellett számos
reprezentatív kelléket, anyagot állítottunk elő a
zsűri számára.

Majd 2022. június 18-án elérkezett a megmé-
rettetés napja. A zömében tájépítészekből, álló
nemzetközi delegációt 4 óra alatt kellett Orfű
szakmai csapatának meggyőznie arról, hogy az
Európai Virágos Városok és Falvak versenyének
döntőjében Orfűnek a legjobb helyezés jár. 

Orfű 2019-ben a hazai Virágos Magyarország
versenyen a legvirágosabb falu címet nyerte el,
ennek köszönhetően képviselhette hazánkat idén
a nemzetközi döntőben.

Orfű nem először szerepelt a nemzetközi dön-
tőben. Tizenhat évvel ezelőtt bronzfokozatot nyert,
bár az idő akkoriban nem volt kegyes hozzánk:
esős, borús idő volt, nagyon fújt a szél. Az idei zsű-
rinapon viszont kora nyárias idő fogadta az ír,

belga, osztrák,
német és cseh
nemze t i s égű
zsűri tagjait. 

Szombat reg-
gel helyi termé-
kekből készült reggeli várta őket a tekeresi Pajtá-
ban, ahol számos orfűi civil szervezet is
képviseltette magát és segítette a zsűrinap sikeres
lebonyolítását, majd 8.30-kor megkezdődött a
verseny.

Nagyon bonyolult feladat előtt állt Orfű csa-
pata, hogy négy órában bemutassa a település kö-
zössége által elkészített programot, hiszen nagyon
nehéz Orfű minden természeti és épített értékeit,
örökségeit bemutatni ilyen rövid idő alatt. A prog-
ram igen sűrű volt, amely során bemutatásra ke-
rült a település a megadott szempontok szerint. A
településképet, turizmus kérdéseit és a gyönyörű
kilátást az abaligeti Panoráma útról mutatta be a
csapat, a környezeti nevelés és fenntarthatóság té-
maköre a Medvehagyma Házban és az Orfűi-tó
partján került kifejtésre, az épített örökségekről
pedig az Orfűi Malmoknál került sor. További elő-
adásokat hallhatott még a zsűri a település terve-
iről, fejlesztéseiről, valamint a zöldterület-gaz-
dálkodásról is.

Az Entente Florale Europe verseny
nemzetközi sikeréért 
mindent megtett Orfű
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Többek között büszkén mondta el az orfűi
csapat, hogy kevés olyan település van az or-
szágban, ahol a közös jövő tervezése a közösség
bevonásával történik. Orfű ebben élen jár. Hi-

szen Orfűn több mint húsz egyesület, civil szer-
vezet tevékenykedik, akik a
település vezetőségével közösen ala-
kítják, tervezik az orfűi jövőt. Az
együttgondolkodásból ötletek szület-
nek, az ötletekből projektek, és a
projektekből megvalósult beruházá-
sok lesznek. Ez jelenti Orfű szívét-
lelkét.

Ezen a nemzetközi zsűrinapon
beszélt az orfűi csapat először egy
országosan egyedülálló ötletről,
mely szerint Orfű hazánkban első-
ként hozná létre a karbonsemleges
turizmust. A projekt célja, hogy az
Orfűre érkező turisták megválthatják az utazásuk
során keletkezett szén-dioxid kibocsátásukat. Va-

gyis, ha egy család a településre érkezik, lehető-
sége lesz rá, hogy egy – a Pécsi Tudományegye-
tem által kidolgozott – képlet segítségével
kiszámítsák számára, hogy mekkora volt a család
karbonkibocsátása, amíg Orfűre érkezett. A szá-
mítás alapján meghatározott jelképes összeg be-
fizetésével pedig fák, növények vásárlását
támogatja, illetve ezen növények ületesének fi-
nanszírozásával kompenzálhatja a települést. Így
tehát tovább zöldülhet Orfű: fákkal, virágokkal
bővülne a település.

A versenynap végén a zsűri elismerően nyi-
latkozott Orfűről. Eredményhirdetésre pedig
szeptemberben kerül majd sor. Szurkoljatok Or-
fűnek! 

Megragadva az alkalmat az Orfűi Turisz-
tikai Egyesület nevében ezúton is szeretnénk

megköszönni az orfűi lakosoknak, civil szer-
vezeteknek, vállalkozóknak a példaértékű
együttműködést és a közös munkát az Entente
Florale nemzetközi versenyben való felkészü-
lésben és a zsűrinap lebonyolításában! 

Ennél összetartóbb közösséget nem is kí-
vánhatna Orfű! 

Bencze Szabina és Kurilla Annamária
Orfűi Turisztikai Egyesület

H-7677 Orfű, Széchenyi tér 1.
tdm@orfu.hu| www.orfu.hu |
www.facebook.com/orfu.hu
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Orfű patak völgyét (Orfű, Mecsekrákos, Bános,
Mecsekszakál, Tekeres településeket) az 1960-as
évek elején, az akkori Baranya Megyei Tanácsel-
nök, Palkó Sándor kiválasztotta Pécs rekreációs te-
rületévé. Ennek a kiválasztásnak köszönhetően
alakították ki a tavakat és ennek hozadéka volt az
alap infrastruktúra (vezetékes víz és egyes helyeken
szennyvíz-csatorna) kiépítése is. Azóta eltelt 50–60
év, így a vízvezeték rendszerünk egy jó része meg-
érett a cserére. A vízvezeték rekonstrukcióra kap-
tunk támogatást a Belügyminisztériumtól, még
2019 év végén. Azonnal elkezdtük a munkálatokat:
kiválasztottuk a tervező irodát, a közbeszerző mun-
katársat, a projekt-menedzsment céget. A munkák
is azonnal elkezdődtek, mert már korábban saját
erőből megterveztettük a legrosszabb állapotban
levő szakasz újra vezetékelését (arra már folyamat-
ban volt az engedélyeztetés), így az elmúlt év nya-
rán indulhatott a közbeszerzés. Az első sikeres
közbeszerzésünk 2021 negyedik negyedévében zá-
rult, így 2022 év elején tudtunk szerződést kötni,
munkaterületet átadni. A munkálatok azóta folynak
településünk sok pontján. A vízvezeték rekonstruk-
ció sajnos együtt jár sok kellemetlenséggel, és nem
csak a vezetékcserével érintett területen: útlezárá-
sok, akadozó, nem megfelelő színvonalú vízszol-
gáltatás (a vezetékek cseréjéhez le kell zárni a
töltő-ürítő vezetékeket és ilyenkor nem tudják töl-

teni a tározókat, a sok fogyasztó hamar elhasználja
a vizet és előfordul, hogy nem tudjuk olyan ütem-
ben feltölteni a tározókat, ahogy elfogyasztjuk – ez
nyomás csökkenéshez, többször vízhiányhoz vezet).

Sokan kérdezik, hogy miért épp nyáron végez-
zük ezt a munkát, amikor nagyon sokan vagyunk
Orfűn. Két okból is: egyrészt minden munkafolya-
mattal el kell készülnünk az idei év végéig és előbb
nem volt kivitelezőnk, illetve a téli időszakban la-
kosságot ellátó vezetéket nem lehet cserélni, mert a
repülővezetékek (melyekkel a csere idejében ellát-
ják a szolgáltatást) fagyérzékenyek.

A munkák feszített ütemben haladnak, amiért
köszönettel tartozunk a programban részt vevő va-
lamennyi szereplőnek. Üzemzavar esetén nem ritka,
hogy a kivitelező és a szolgáltató (DRV Zrt.) mun-
katársai éjszaka is dolgoznak, hogy mi minél keve-
sebb kellemetlenséget tapasztaljunk.

Köszönöm eddigi türelmüket és kérem további
megértésüket a munkák időtartama alatt. A munkák
során mindenki a legnagyobb körültekintéssel jár
el, de ilyen horderejű beavatkozásnál az előbb em-
lített kellemetlenségek teljes kiküszöbölése nem va-
lósítható meg. A rekonstrukciós munkákat már nem
lehetett tovább halasztani, remélem sokkal üzem-
biztosabb szolgáltatás lesz a jutalmunk az idei
évben elszenvedett kellemetlenségekért.

Füziné Kajdy Zita

Kedves Orfűiek, 
kedves Ingatlantulajdonosok!

Kedves Orfűiek!

Orfű Község Önkormányzata szeretne közterület felügyeletet szervezni. Sajnos az élet úgy alakult,
hogy szükség van kis falunkban ilyen tisztségre. Mindenki tudja, hogy nyáron sok a parkolási probléma,
a hulladék-elhelyezés sem gondtalan, a közterületi állatsétáltatásból is akadhatnak feszültségek és a jó
idő közeledtével a közterületi sátrazásból is komoly viták alakulnak ki. Amennyiben a fenti problémákat
jól szeretnénk kezelni, ahhoz megfelelő személyre van szükségünk. 

Kérem, aki úgy érzi, hogy a fenti helyzetek megoldásában segítségünkre lenne és van középfokú
végzettsége és szeretne közalkalmazotti státuszban dolgozni, az jelentkezzen telefonon (20 9911860),
vagy e-mailben (polgarmester@orfu.hu), vagy személyesen (7677 Orfű Széchenyi tér 1.)

Köszönöm, Füziné Kajdy Zita
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Kicsit részben „idegen” tollakkal ékeskedek, hiszen
körjegyzőségünk másik két faluja is hozzám tarto-
zik közművelődési szempontból. 
Most, hogy az újság színes PDF formátumban is el-
érhető, így az internetes felületeken megosztható,
szerettem volna a két közeli kistelepülésről is be-
számolni. 

Kovácsszénája
Kovácsszénáján Húsvét előtt Nagyszombaton Ápri-
lis 16-án gyűlt össze a falu apraja nagyja, délelőttöt
a Hangerdő Társulat Két vadász meg egy nyúl című
zenés mesejátéka nyitotta meg, utána Tojáshunting-
játékos tojásvadászat volt, ezen kívül csillámtetkó
és arcfestés került a délelőtti programba. A Kajakos
Büfétől tartalmas, nagyon finom ebédet rendeltünk,
gulyásleves és ízes bukta után a gyerekek kreatív

kézműves játszóházban készülődtek a húsvéti ünne-
pekre. Késő délután gasztro érdekességképpen ke-
mencében sütött kecskehúst készítettek a falu
lakosai, a jó hangulatú nap estefelé ért véget.

óó

óóHúsvéti készülodés Kovácsszénáján

Faluszépíto Majális és Távlovasverseny Husztóton



Husztót
Április 30-án Faluszépítő Majálist hirdettünk

Husztóton; a délelőtt folyamán a lakosok szemetet
szedtek, park-gondoztak, füvet nyírtak, mindenki
serénykedett, szépült a falu. Eközben a gyerekeknek
a Pásztorháznál Kisné Rudolf Éva és Csobajiné
Kriszta arcfestést és csillámtetoválást készített, kéz-
műves foglalkozást tartottak. A Dél-dunántúli Lovas
Egyesület Pónifogatos kocsizásra invitálta a gyere-

keket még ebéd előtt, a falu útjain. Ebédre babgu-
lyást főztünk, pogácsával tálaltuk. Délután Pomázi
Attila játszott retro slágereket, a bátrabbak táncra is
perdültek.
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Május 13–15 között került
megrendezésre az Országos
Távlovagló és Távhajtó Baj-
nokság husztóti fordulója. 

Mint ahogy már a tavalyi
évben is, idén egy vacsorára
vendégül látta a versenyzőket
a Husztóti Önkormányzat, a
cigánylecsónak nagy sikere
volt, a versenynek reménye-
ink szerint visszatérő hagyo-
mánya lesz, ahogy a husztóti
közös vacsoráknak is.

Orfű

Nagy Bandó András kiállítása
2022. Május hónapban az Orfűi Faluház dísztermében Nagy

Bandó András festményei kerültek kiállítása; az Orfűhöz ezer szál-
lal kötődő művész, humorista, író, költő Prolihisztorként aposztro-
fálja magát. 

Május 13-án pénteken könyvbemutatóval, humor-esttel egybe-
kötött kiállítás megnyitón vehettek részt az érdeklődők. András az
est egy részében dedikálta a frissen megjelent Mögöttem az élet
című könyvét is, majd a Medvehagyma ház vízi-színpadáról egy
humor esten szórakoztatta a vendégeket 

Külön köszönet a Medvehagyma Ház csapatának a humorest le-
bonyolításáért!

Nagy Bandó András a kiállítás egy hónapja alatt, minden hétvégén személyesen kísérte végig az érdek-
lődőket, mesélve a képeiről, munkásságáról, könyveiről. 
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Júniusban Gulyás Gabriella grafikusművész képeiben, grafikáiban gyönyörködhettünk; ennek a kiállí-
tásnak a bevétele a WEFFEN Állatvédelmi alapítványt támogatta. 

Július hónapban O. Zsoldos Anna Metamorfózis című tárlatát nyitottuk meg, 2022. 07. 08-án 18 órai
kezdettel, az Orfűi Faluház dísztermében. 

Július végétől ismét a stART művészeti alkotótábor veszi
kezdetét, a tábor-
ban elkészült mű-
vekből összeválo-
gatott tárlat meg-
nyitója augusztus
6-án este 18:00
órakor lesz a Falu-
ház dísztermében.

S z e p t e m b e r
10-én immár XI.
alkalommal kerül
megrendezésre az
Orfűi Őszi Tárlat,
ahol az ország
minden részéről
beküldött festmé-
nyek egy hónapig
láthatóak. 

Bányai Gáborné
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III. Orfűt Összefőzzük 
Gasztro Nap
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Idén is megrendezésre kerül az Orfűt Összefőz-
zük Gasztro Nap, melyre várjuk főzni szerető csa-
patok jelentkezését. Örülnénk, ha civil szervezetek,
településrészek, utcaközösségek, vagy baráti társa-
ságok jelentkeznének 3-6 fős főző-csapataikkal. A
főzőversenyen tetszőleges készítési móddal, meg-
kötés nélkül készülhet bármilyen finomság.

A rendezvény időpontja 2022. október 1.
Helyszíne: Kézműves Pajta (Orfű-Tekeres, Utca

végén jobbra lent a Hermann Ottó Tó közelében)
A csapatok előzetes jelentkezésére szeptember

19-ig van lehetőség az agondat@gmail.com email

címen. A rendezvényre maximum 15 csapat jelent-
kezését tudjuk fogadni.

Valamennyi benevezett csapat 8000 Ft költség-
térítésben részesül. Minden csapat köteles 10 db
ételt a kóstolójeggyel rendelkező érdeklődők szá-
mára rendelkezésre bocsájtani. Ezen felül természe-
tesen fogadhatják és megvendégelhetik saját
ismerőseiket, barátaikat is.

További kérdés esetén szívesen állok a rendelke-
zésre:

Gonda Tibor
(30/6007475)

Kedves Orfűiek!
2019 októberében került megrendezésre először

az Orfűt Összefőzzük Gasztro Nap. Sajnos 2020-ban
a járvány nem tette lehetővé a rendezvény ismételt
megszervezését, de 2021-ben folytatni tudtuk a kez-
deményezést. A programnak nem elsősorban a turisz-
tikai kínálat bővítése volt a célja, hanem az, hogy egy
végigdolgozott turisztikai szezont követően legyen
lehetőség egymással kötetlen formában találkoz-
nunk, ismerkednünk, beszélgetnünk. 

Az első rendezvény hangulata remek volt. Kiváló
ételek készültek, gazdag volt a kulturális, és igazán
finom borok és pálinkák kóstolására nyílt lehetőség.
Ezért már akkor megfogalmazódott a résztvevőkben
és a szervezőkben egyaránt, hogy hagyományt kell
teremteni az eseményből. Sajnos 2020-ban az októ-
berre felerősödő járvány miatt nem mertük megren-
dezni a második rendezvényt, de 2021-ben már új
helyszínen, az éppen aznap felavatott tekeresi Kéz-
műves Pajta környezetében, újra remek hangulatban
tudtuk lebonyolítani a programot. 

Idén is optimistán várjuk az őszt, és ezért az aláb-
biakban meghirdetjük a III. Orfűt Összefőzzük
Gasztro Nap programját. Várjuk a főzni szerető ba-
ráti társaságok jelentkezését, akik szívesen bemutat-

ják ételkészí-
tési tudásukat,
és örömmel el-
töltenének egy
vidám napot
együtt a többi
orfűi emberrel. 

A csapatokat a jelentkezés sorrendjében fogadjuk,
és maximum 15 csapat jelentkezésére van lehetőség.
Természetesen az érdeklődő orfűi lakosok létszám-
korlátozás nélkül kilátogathatnak a rendezvényre, és
a mindössze 900 FT-os áron megvásárolható kóstoló
jegy ellenében lehetőségük lesz megízlelniük a hely-
ben készített finom ételeket. A rendezvény idén is le-
hetőséget ad arra is, hogy mindenki megismerje Orfű
egyik új büszkeségét, a helyi védelem alatt álló teke-
resi pajta épületéből kialakított Kézműves Pajtát.

A nap során gazdag programmal várjuk az érdek-
lődőket, kicsiket és nagyokat egyaránt!

Natúra Panzió és Apartmanház Orfű csapata
(mint ötletgazda) 

Orfűi Önkormányzat 
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2022. április 25.: bama.hu – A kürtőskalácsba is ke-
rült egy kis medvehagyma – Élettel telt meg a telepü-
lés a több helyszínen zajló kétnapos VII.
Medvehagyma Fesztivál alkalmából az április 23–24-
i hétvégén. Főként az Orfűi Tájház és Kemencés
Udvar, az Orfűi Malmok és a Medvehagyma Ház
körül gyűltek össze a résztvevők, de további helyszí-
neken is találhattak programokat a résztvevők a hét-
vége során. Az információra éhes látogatók vezetett
malomtúrán, kiállításokon, előadásokon tájékozódhat-
tak, a hagyományos és különleges ízekre vágyók
pedig a különböző medvehagymás fogásokat kóstol-
hattak. Medvehagymás kolbász, pogácsa, pesto, bur-
gonyapüré, medvehagyma-krémleves és medvehagy-
mával ízesített kürtőskalács is terítékre került. A fesz-
tiválozók előadásokat is hallgathattak, megismerked-
hettek medvehagymás receptekkel. Az egészséges
táplálkozásról is informálódhattak. Kézműves-prog-
ramokra, workshopokra is lehetőség nyílt, kosárfonás-
sal, gyöngyfűzéssel, méhviaszgyertya-öntéssel és
medvehagymás füzet kötésével is erősíthették kreati-
vitásukat a résztvevők, továbbá mesterségbemutatót
láthattak a csuhé-, gyékény-, és sásfeldolgozás, vala-
mint a fazekas szakma területéről. 
2022. május 4.: bama.hu – A héten zajlik Orfűn az
Elite Challenge program, amely a legkeményebb,
civilek számára is elérhető, a különleges alakulatok
által is használt ötnapos fizikai és pszichés terheléses
képzés könnyített változata. A feladatok nehézsége-
iről azonban mindent elárul, hogy a 17 indulóból fél-
távnál már csak hatan állták – szó szerint – a sarat.
A szerdai nap szó szerint vízválasztó volt azon civi-
lek számára, akik szeretnék bizonyítani, hogy képe-
sek megfelelni az elit katonákkal szemben
támasztott minimumkövetelményeknek. A program
legnehezebben teljesíthető és leglátványosabb részé-
ben ugyanis állig felöltözve, bakancsban úszva és
bukdácsolva, csurom sárosan kellett teljesíteniük
csapatként a jelentkezőknek. Itt nem számít senkinek

az előélete, a neme, a bőrszíne vagy a rangja. Senkit
sem érdekel, hogy maga nő, maga triatlonista, maga
pedig hadnagy. Csakis az számít, hogy mi van itt
belül – mutat a szívére Koltai Arnold. 
2022. május 23.: noizz.hu – Balaton helyett 6 tó
Magyarországon, ha megfizethető áron nyaralnál.
Orfűn mindössze 800-an laknak állandóan, azonban
népszerű üdülőhely, a nyári szezonban napi 10–15
ezres vendégsereg lepi el: és nem csak az orfűi fesz-
tivál idején. A Baranyai-hegyháton fekvő falucska
négy szomszédos településből alakult ki, és nőtte ki
magát országszerte ismert üdülőterületté. A szépen
kiépített partok fürdésre, csónakázásra, vízibicikli-
zésre és napozásra egyaránt alkalmasak. Érdekes az
orfűi Malommúzeum, ahol az ország egyetlen
üzemszerűen működő vízimalmát nézheted meg
(ezt a gyerekek nagyon szeretik). A vízimalom épü-
lete mellett pedig egy nyitott kéményes nyári
konyha és sütőkemence is helyet kapott, ahol a lá-
togatók számára friss kenyeret készítenek.
2022. június 15.: hirado.hu/belfold/cikk/ – Több
busz jár Pécsről Orfűre, Abaligetre Június 16-ától
gyakrabban járnak az autóbuszok Pécs és Orfű, il-
letve Abaliget között és javul a Balaton felé is az
autóbuszos közlekedés – közölte szerdán a Volán-
busz Zrt. az MTI-vel. Abaligetre és Orfűre tartó já-
ratok jelentős része csütörtöktől ismét az Orfűt és
Abaligetet összekötő 6611-es úton közlekedik, így
érintik a Pécsi-tó kedvelt szabadstrandjait is. Pécs-
ről továbbra is közlekednek a Pécsi-tavat körbejáró
autóbuszjáratok, melyek az Orfű, kemping megál-
lóhelyet is érintik, és szintén közvetlen autóbuszjá-
ratokkal érhető el Magyarhertelenden is a fürdő.
2022. június 20.: bama.hu – Orfű mindent megtett
a nemzetközi sikerért
Négy óra alatt kellett meggyőzni a településre ér-
kező nemzetközi zsűrit arról, hogy az Európai Vi-
rágos Városok és Falvak versenyének döntőjében
Orfűnek a legjobb helyezés jár. Szombaton belete-

Rólunk írták
2022. II. negyedév
április – május – június
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kintettünk, mivel készült Orfű: 2019-ben a hazai Vi-
rágos Magyarország versenyen a legvirágosabb falu
lett, és képviselheti hazánkat a nemzetközi döntő-
ben. – Nagyon nehéz feladat előtt állunk, hogy négy
órában bemutassuk településünk közössége által el-
készített programunkat. Remélem, mire a végére
érünk, látni fogják, hogy milyen jó itt élni – emlí-
tette Füziné Kajdy Zita polgármester nyitóbeszédé-
ben a nemrégiben átadott Pajtaházban, ami
konferenciateremként is üzemel a közeli Herman
Ottó-tónál. Gonda Tibor egy új tervről is beszélt,
Orfű hazánkban elsőként hozná létre a karbonsem-
leges turizmust. A projekt célja, hogy az Orfűre ér-
kező turisták megválthatják a karbonkibocsátást.
Vagyis, ha egy család a településre érkezik, lehető-
sége lesz rá, ha akarja, hogy egy, a pécsi egyetem
által kidolgozott táblázat révén kiszámíthatnák,
mekkora volt a család karbonkibocsátása, míg Or-
fűre érkezett. Ebből az összegből zöldesítenék
Orfűt, fákkal, bokrokkal, virágokkal, mely ültetésén
a család is részt vehet. 
2022. június 22.: turizmus.com – Megújult Orfű
arculata 
Elérkezett a pillanat, hogy ismét megújuljon az Orfű
brand - adta hírül az 2010-ben alapított Orfűi Tu-
risztikai Egyesület. Az új logó mind színhasznála-
tában, mind grafikájában a korábbi arculati
elemekből inspirálódott. A színhasználatban a ko-
rábbi színek pasztell árnyalatai jelennek meg, me-
lyeket termékkategóriákként változó módon használ
a település. A betűk ugyancsak reflektálnak a ko-
rábbi logó játékos grafikájára, amelyek szimboliká-
jukban most is a vízparti üdülőhely hullámait

hordozzák magukban – tájékoztatta lapunkat az
egyesület. „Az újragondolt Ű betűvel egy saját jelet
kapott a település, mely könnyen megjegyezhető,
és bármilyen felületen jól használható" –
mondta Kovács Eszter, a Pécsi Tudományegyetem
negyedéves grafikushallgatója, aki egy különleges
együttműködés során alkotta meg Orfű új arculatát.
2022. július 3.: bama.hu – Tényleg égig ért a buli
a Fishing on Orfűn – Az idei Fishing on Orfű fesz-
tiválra majd úgy fogunk visszaemlékezni pár év
múlva, hogy ez volt az a buli, amelyen annyi vizet
ittunk, mint talán még soha. A szervezőknek a mos-
tani fesztiválra is sikerült nagyon erős zenekarokat,
előadókat elhozniuk. A Vad Fruttik, a 30Y, a Kis-
csillag, a Belga koncertjén azért nem lehet nagyon
mellé menni – ezek a bulik azonnal, könnyedén
hozzák a fesztiválhangulatot, amelyhez a kisebb
bulik harmonikusan tudnak felcsatlakozni. Összes-
ségében egy minden szempontól remekül sikerült
Fishinget hagytunk magunk mögött.
2022. július 5.: turizmus.com – Saját kisüzemi sör-
rel robbantja a nyarat Orfű – Az Orfűi Turisztikai
Egyesület és a magyarhertelendi Kapucinus Családi
Sörfőzde együttműködéséből született meg az idén
az Orfűi Pontyalávaló, az üdülőfalu saját kisüzemi
söre. Az orfűi sör – nevéhez hűen – elsőként az orfűi
vendéglátóhelyeken kapható, így ha meg szeretnék
kóstolni az Orfűi Pontyalávalót, akkor el kell láto-
gatnunk Orfűre.

Hámori Éva
Orfű Tourinform

H-7677 Orfű, Széchenyi tér 1.

Tervezett név: Gasztro-Kultúra boltGasztro-Kultúra bolt
Helyi termékek és kulturális értékek boltja

Piac és Kultúrvásár

A Gasztro-Kultúra bolt üzemeltetésének célja: hidat képezzen az Orfűi és környékbeli kistermelők, kiskert
tulajdonosok, kézművesek, képzőművész alkotók és az Orfűi lakosok, valamint az idelátogató turisták között.

A Bolt és a piac üzemeltetését csapatmunkában képzelem el, hasonlóan a Malmokhoz.
A csapatba keresek kiegészítő foglalkoztatásra vagy mellékfoglalkozásban munkatársakat, helyi lakoso-

kat, akik részmunkaidőben tudnának dolgozni a boltban.
Boltvezetői képesítés előny, de nem feltétel.
Fiatal, kisgyermekes édesanyák vagy még aktív friss nyugdíjas dolgozók.

Érdeklődni: Bognár Rudolf 06-20-3985200
vagy email: rudolf.bognar@gmail.com



Jöhet a tizenötödik!
Véget ért a 14. Fishing on Orfű fesztivál, véget ért az év számunkra legfontosabb

négy napja. Szervezőkként bátran állíthatjuk: történetünk legsikeresebb rendezvényén
vagyunk túl, amiért kifejezetten hálásak lehetünk Orfű településének, az itt lakóknak
és az önkormányzatnak.

Az idei Fishing dátumát a közönségével való
egyeztetés után választottuk ki, így történetük során
először átnyúltunk a júliusba. Bíztunk abban, hogy
így jobb időnk lehet, mint június közepén, de ilyen
kánikulára nem számítottunk. Persze sokkal jobb a
meleg időjárás, mint a vihar, vagy az eső sújtotta
fesztivál, a tó pedig mindig tökéletes megoldás egy
csobbanásra, hűsölésre. 

Idén mutattuk be az Erdei kempinget, amely
előre felállított és matrac-
cal, valamint árammal el-
látott sátrakat jelent a
kemping tetején található
erdőben. Itt a kényelem ta-
lálkozik az eldugott erdei
szállások madárcsicsergős
varázsával, a nyugalma-
sabb és kényelmesebb
szállásra vágyó vendég
örömére. A fesztiválozók
imádták az új lehetőséget,
az Erdei kemping pedig
ezek után természetesen a
Panoráma Camping ál-
landó kínálatában is ott
lesz. 

Az Erdei kemping mellett alakítottuk ki új hely-
színünket is: A Semmi tisztás a fesztivál feletti er-
dőben egy olyan varázslatos nem zenei helyszín lett,
ahol nyugalom és csendesebb programok várták a
közönséget a fák hűs árnyékában. A nap jógával in-
dult, mélyrelaxációval folytatódott, majd közös ol-
vasásra invitáltuk a fesztiválozókat. Az érdeklődők
kora délután izgalmas beszélgetéseket is meghall-
gathattak itt, és a fesztivál mozija is ide költözött.
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Büszkék vagyunk rá, hogy a Fishing
on Orfű lett az első könnyűzenei feszti-
vál, amely felelős alkoholfogyasztásra
buzdította vendégeit a FOO ALKO-
HOLSTRATÉGIA programon keresztül.
A célunk az volt, hogy rávilágítsunk: a
kontrollált és átgondolt alkoholfogyasz-
tás hosszabb bulihoz, több élményhez és
kellemesebb másnaphoz vezethet. A kez-
deményezés kapcsán szórólapokkal és a
pultokba kihelyezett táblákkal segítettük
a látogatókat a felelős alkoholfogyasztás-
sal kapcsolatos gyakorlati tippekkel.

A fesztivál idén is folytatta törekvé-
seit, hogy minimalizálja ökológiai láb-
nyomát: idén már csak repoharakat, valamint 100%-ig lebomló PLA-ból készült feles- és borospoharakat
használtunk a rendezvényen. A melegkonyhás kitelepülők sem használhattak műanyagot, helyette fa és papír
eszközök segítségével étkezhettek a vendégek. És természetesen továbbra is folyamatosan szedtük, gyűj-
töttük és helyben válogattuk a fesztivál szemetét, amit szelektíven szállíttattunk el a helyszínről.

Szeretnénk ismét köszönetet mondani az egész éves együttműködésért és támogatásért, amelyet Orfű ve-
zetésétől és lakóitól kaptunk. Köszönjük mindenki munkáját, aki segített abban, hogy a Fishing hetében
Orfű tízezer boldog ember településévé változhatott. 

Jövőre pedig együtt jubilálhatunk, hiszen jön a 15. Fishing on Orfű!
A fesztivál szervezői
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A sárkányok az emberiség hajnala óta jelen van-
nak a mitológiában, hiedelemvilágban, sőt egyes
kultúrákban a teremtéshez kötik létüket. A sárkány
fellelhető, mint a sötétség, démonok, gyakran a
sátán megszemélyesítője, ugyanakkor más korok-
ban épp a teremtő, őrző, védő, gondoskodó tulaj-
donságokkal ruházták fel. Attól függően, hogy adott
korban milyen felvilágosultág, tudatosság volt álta-
lános, annak megfelelően állítgatták hol erre, hol
arra az oldalra. A mai napig mindenhol hordozzuk
azon szimbólumokat, melyek a sárkányhoz köthe-
tőek. Ünnepek, öltözködési szokások, hajviseletek,
mind a mai napig hordozzák a sárkány iránti tiszte-
letet, a mesékben fellelhető mitikus lényhez köthető
számok a természet örök körforgását a teremtést, el-
múlást, újjászületést szimbolizálják. Egyszerre tes-
tesíti meg a Mindent és ezáltal a Semmit is.
Kapcsolat Ég és Föld között. Egyszerre van benne
a nő és a férfi és ezáltal minden olyan energia és tu-
datoság, mely maga az élet. Olyan ősi jelkép, mely
szinte genetikailag kódolva van bennünk, hiszen
mindenki ismeri, hallott róla, a világ két különböző
pontján gyermekek egymástól függetlenül is hason-
lóan ábrázolják, mégse láttuk soha. Itt él közöttünk,
holott mégsem látható. Ereje hihetetlen és varázs-
latos és aki barátságot tud kötni vele, azt örökre vé-
delmezni fogja. 

A mai világban egyre kevesebb a mese, az ámu-
lat, a varázslat, a hit, melyek régen éltették és össze-
tartották a közösségeket; a túldigitalizált, elsze-
paráló, félelmekkel teli elértéktelenedő világunkban
pedig óriási szükségünk van ezekre, A közösségek
új értelmet nyernek és új szerepet fognak betölteni
életünkben. Meg kell találjuk a kapcsolatot, a kap-
csolódást egymáshoz, a természethez, gyökereink-
hez. Nekünk is van sárkányunk, nekünk is van
mesénk, amit tovább szőhetünk. Egy csodálatos,
meseszerű helyen élünk, ami önmagában varázsla-
tos, tele nagyszerű emberekkel. A többi rajtunk áll.

Ugyanezen értékek alapján hoztuk létre alapít-
ványunkat, melynek szimbolikusan a Sárkányfé-
szek nevet adtuk. Tevékenységünkkel az Orfűi
Önkormányzattal, az Orfűi Turisztikai Egyesülettel

és más helyi civil szervezetekkel, vállalkozásokkal,
a helyi közösséggel Orfű és a desztináció értékeinek
megőrzését, fejlesztését és népszerűsítését szeret-
nénk támogatni, valamint a helyi és ide látogató kö-
zösségek életét szeretnénk színesebbé tenni.
Bízunk benne, hogy közhasznú céljainkkal és tevé-
kenységünkkel kiérdemeljük későbbiekben ezt a ti-
tulust. 

A Sárkányfészek Alapítvány: 
Tiszteletbeli alapítója: 

Dr. Minorics Marianna Tünde
Kuratóriumi elnöke: 

Murányi Zoltán
Kuratóriumi tagjai:

Kéki Antal, Tóth Attila 
közfeladata:

a környezetvédelem és fenntarthatóság.
Alapítványunk nyitott, határozatlan időre jött

létre, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi tá-
mogatást nem nyújt. 

Az alapítványunk célja:

A Medvehagymaház Ökoturisztikai Látogató-
központ üzemeltetése, hosszú távú fenntartása és
fejlesztése, ökoturisztikai céljainak kiszélesítése,
szakmai és kulturális hátterének bővítése.

Kulturális, gasztronómiai, zenei, sport, szabad-
idős, rekreációs és hagyományőrző rendezvények
szervezése, lebonyolítása és az ehhez kapcsolódó
tevékenységek támogatása Orfűn és közvetlen kör-
nyezetében.

A kulturális, gasztronómiai és szellemi örökség
megóvása, ápolása és átadása.

Oktatási és kutatási célok támogatása, környezeti
nevelésben történő aktív részvétel.

Szakmai rendezvények szervezése és lebonyolí-
tása.
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Céges, családi és közösségépítő rendezvények
támogatása, szervezése és lebonyolítása.

Helyi termékek értékesítése, és helyi termelők
támogatása, vásárok szervezése.

Településfejlesztési célok megvalósítása a szak-
mai, kulturális, sport, és szabadidős tevékenységek
helyi lehetőségeinek bővítésével Orfűn és közvetlen
környezetében.

Környezetvédelmi és természetvédelmi progra-
mok szervezése, hazai- és nemzetközi szakmai kon-
ferenciák szervezése és lebonyolítása helyi és
megyei önkormányzatokkal, civil szervezetekkel
együttműködve.

Nem vagyunk maffiózók, sem gengszterek. Egy-
szerű vállalkozók vagyunk, akiknek szívügye Orfű,
a desztináció, az itt élő és működő helyi és vállal-
kozói közösség. Ez lett a kattanásunk, a hitünk, ami-
ért tettünk, teszünk és tenni fogunk szívünk, lelkünk
szerint, tudásunkhoz és képességeinkhez képest a
lehető legjobban. A közösségekért, értetek, értünk.
Reméljük egyfajta civil mintaprojekt lesz, amire
büszkék lehetünk.

A KÖZÖS ÉGI TÉR

A Sárkányfészek Alapítvány bá-
zisa a Medvehagyma Ház, ökotu-
risztikai látogatóközpont, közösségi
tér, és rendezvényház. A Pécsi-tó
déli partjára erre a gyönyörű, nyílt
helyre fészkeltük be magunkat és
váltunk a Medvehagyma Ház új
üzemeltetőivé, hogy a közös ég
alatti térben közösségi teret hozzunk
létre. Az alapítvány kurátorai aktí-
van, egyelőre önkéntesen végzik
feladataikat, azonban mellettük sze-
retnénk bemutatni két további osz-
lopos csapattagunkat Szentmiklósi Tímeát és Kéki
Bendegúzt, akik nélkül sehol se lennénk ebben a
küldetésben. Az eddigi célok mellett létfontosságú-
nak tartjuk, hogy egyfajta közösségi térként is funk-
cionáljon az intézmény és az itt élő, ide látogató
közösségek igényeit ki tudja szolgálni, melyek sok
esetben teljesen szembemennek egymással. Az itt
élő helyi ősközösség, a betelepülő közösség, az
üdülő itt több hónapot eltöltő közösség, a nyaraló
közösség és a szomszéd városok közössége sokszor

teljesen másra vágyik. Míg az egyik a csendet, a
nyugalmat, a másik a pörgést és a bulit keresi.
Igyekszünk megtalálni az arany középutat, de nyil-
ván olyan sosem lesz, hogy mindenkinek jó legyen.
Orfű befogadó, így mi is azok vagyunk és igyek-
szünk hidat, kapcsolatot biztosítani a közösségek
között, a megszokott és ismert dolgok mellett, új,
talán kicsit szokatlanabb dolgokat is megmutatni,
emellett értéket és tudást átadni. Nyitvatartásunkat
egész évre tervezzük, így télen is sok szeretettel vá-
runk mindenkit programjainkon. Kísérletezünk, ta-
pasztalunk, gazdasági tevékenységünket
igyekszünk úgy kialakítani, hogy egyik ágazat tá-
mogatni tudja a másikat, hiszen egy-egy ágazat sok
esetben önmagában teljesen deficites és más ágazat
nélkül életképtelen és veszteséges. Tevékenységün-
ket a természetvédelem, ökotudatosság és fenntart-
hatóság jegyében tesszük.

Mint Ökoturisztikai Látógatóközpont túrákat
szervezünk iskolás csoportoknak, de emellett túra-
közösségeknek is, nem csak nappal, hanem éjszaka,
a telihold csodálatos fényénél is. Túráink során be-
vezettük a hulladékgyűjtést is. Előadásokat tartunk

a tudatos hulladékgyűjtésről, fenntarthatóságról,
biogazdálkodásról, permakultúráról. 

TAKARÍTSUK KI ORFŰT, 
TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS

Ahogy immáron több éve, idén is a szemétszedő
túrák központjává vált az intézmény. Egyre na-
gyobb területet bejárva sikerült megtisztítanunk
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Orfűt. Ezekre a programokra a helyi
erőkön túl egyre több Örfűt szerető
család és természetkedvelő csoport
csatlakozott. A kis aprótalpúaktól egé-
szen a nyugdíjas korosztályig min-
denki részt vett a programon. A Rácz
Tanya, az Orfűi Önkormányzat és a
Sárkányfészek Alapítvány felajánlásá-
ból, az Orfűi Sporttábor és Kajakos
Büfé segítségével a programot egy
jóízű piknikkel sikerült zárni.

ENTENTE FLORALE – 
VIRÁGOS MAGYARORSZÁG

Az elmúlt két év korlátozásainak
köszönhetően idén végre sikerült vendégül látnunk
az ENTENTE FLORALE nemzetközi zsűrijét és
nemzetközi versenyben megmérettetni magunkat,
Orfűt. A Medvehagyma Ház, mint frissítő pont és a
Környezeti nevelés előadásának színhelye szerepelt
a programban. Csendes Ildikó ízkölteményei elva-
rázsolták a zsűrit és külön öröm számunkra, hogy
törekvéseinket nemzetközi zsűri is elismerte és tá-
mogatta. Az Orfű Turisztikai Egyesület munkatár-
sainak Kurilla Annamáriának és Bencze Szabinának
ezúton is külön köszönetet szeretnénk adni a kiváló
szervezéséért.

SÁRKÁNYFÉSZEK, AZ ÉLŐ ÉPÜLET 

Már évek óta tervezzük, hogyan lehetne egy élő
épületet építeni a Medvehagyma Ház mellé. Az el-
múlt tervezési időszakból kilépve idén ősszel a
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belső nádas területen elkezdjük építeni fűzfa és mo-
gyoró épületünket, mely együtt fog velünk fejlődni.
A projekt érdekessége, hogy az épület csak jó pár
év múlva nyeri el még közel sem végleges alakját,
így az „építkezés” folyamatos. Reményeink szerint,
mint új érdekes helyszínt mutathatjuk be előadá-
sokra, ceremóniákra és egyéb rendezvényekre.

Mint rendezvényház helyszínt biztosítunk a helyi
és más családi, iskolai, civil, üzleti, vállalati prog-
ramoknak. Vállaljuk legény és lánybúcsúk, esküvők,
születésnapok, oktatások, csapatépítők, céges csa-
ládi napok, konferenciák teljeskörű szervezését. Az
orfű lakosoknak alapszolgáltatásaink árából 20%
kedvezményt biztosítunk! A külsős rendezvényeken
kívül saját programokat is szervezünk. 

XVII. MEDVEHAGYMA FESZTIVÁL

Idén az a megtiszteltetés ért minket, hogy a Med-
vehagyma Fesztivál fő szervezőivé válhattunk, me-
lyért rendkívül hálásak vagyunk. Nem kis feladat
egy ilyen nagymúltú, Orfűt népszerűsítő program
szervezőjévé válni, de igyekeztünk a lehető legjob-
ban prosperálni. A legfőbb célunk a fesztivál kiszé-
lesítése volt, mind területileg, mind a benne
résztvevő vállalkozók és szervezők tekintetében, il-
letve az online jelenlét támogatása. Örömünkre
szolgál, hogy szinte kivétel nélkül minden vendég-
látóegység idén csatlakozni tudott a rendezvényhez
és egy honlapot is sikerült létrehozni, melyért külön
köszönetet szeretnénk adni az Yvako csapatának,
Timinek és Robinak. Hálásak vagyunk a szervező
csapatoknak, a Muskátli Vendéglőnek, az Orfűi
Malmoknak, az Orfűi Kézműves Egyesületnek, az
Orfűi Turisztikai Egyesületnek és az Orfűi Önkor-
mányzatnak a kiváló szervezésért. Látjuk és ismer-
jük a fesztivál gyerekbetegségeit, melyet
igyekszünk minél előbb orvosolni, hogy minél szín-
vonalasabb programot nyújthassunk a 2023. április
14-15-16-án megrendezésre kerülő XVIII. Medve-
hagyma Fesztiválnak.

NEKTÁR PIKNIK

Sajnos az utolsó pillanatban tudtuk meg, hogy
idén nem lesznek már színházi előadások a Fishing
On Orfű ideje alatt, így erre napa időzítettünk egy
családias nappali programot, mely a méhekre fokú-
szált. Tojzán Zoltánnak köszönhetően a gyerekek
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megleshették, milyen egy kaptár élete, mézet pör-
gethettek és fa-virágot barkácsolhattak.

KULTÚRPART

Idén elindítjuk a KULTÚRPART programsoro-
zatunkat, melynek első programja a Hágen mozgás-
műhely, táncszínház előadása volt, Az Utazó. A
produkció három nő utazását mutatta be térben és
időben, kifelé és befelé őszintén, önkritikával, ref-
lektálva a világ történéseire is,... tánccal, zenével
fűszerezve.

Sok sok minden van még a fészkünkben, készü-
lünk a 7. 30-án nyíló Origami kiállításunkra és 08.
4-én megrendezésre kerülő zongoraestünkre, aztán
hamarosan itt van a 9. 3-i Akadálymentes Turizmus
Napja is, meg még megannyi minden, amikről ha-
marosan hírt adunk közösségi oldalainkon. 

És hát szervezzük a nyílt napunkat a KÖZÖS
ÉGI PIKNIKET, melyre szeretnénk mindenkit
meghívni, ahol bemutatkozhatunk, beszélgethe-
tünk, eszméket és tapasztalatokat cserélhetünk.
Addig is a nap süssön rátok 

Barátsággal: 
A Sárkányfészek csapata 
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Megérkezett az Orfűi Malmok Útilapuja, gyűjtsd
velünk az élményeket!

Kalandozd át a nyarat az Orfűi Malmoknál, és
jegyezd be az Útilapudba! Ha részt veszel program-
jainkon, és kéred az igazolópecsétet az Útilapu
gyűjtőkártyába, tíz program után meglepetés aján-
dékkal kedveskedünk neked, és részt vehetsz a sor-
soláson, amelyen ünnepi tortát nyerhetsz
karácsonyra. 

Az Orfűi Malmok Útilapu így működik:
s Kérd az Orfűi Malmok Útilapu gyűjtőkártyát a
Malom pince pultjában kollégáinktól.
s Gyere el 2022. 10. 22-ig az Orfűi Malmok bár-
mely meghirdetett rendezvényére, érezd jól magad,
és pecsételtess be a Malom pincében az Útilapudba.
s Ha összegyűlt tíz pecsét, neved és email címed
megadásával dobd be a Malom pincében található
gyűjtőládába 2022. 10. 31-ig, és kérd ajándékodat.
s Figyeld az email fiókodat, és a malmok FB ol-
dalát!

Figyelem! Az Útilapuba július 8. és október 22.
között megvalósuló programokért jár a pecsét. Egy
nap egyszer lehet igazolni. Programnak számít va-
lamennyi zenei és egyéb programunk a fenti idő-
szakban, de a meghirdetett malomtúrákon,
foglalkozásokon való részvételért is jár a pecsét. 

Minden szerda dallama

Az előző évek népszerűsége után idén is elekt-
ronikus zenei programokkal várunk szerdánként az
Orfűi Malmoknál. A Malom Bítek sorozatban a mo-
dern elektronikus zene dallamai csendülnek fel, míg
a Bakelitszerdákon igazi zenei ritkaságok szólalnak
meg.

Malom Bítek
A Malom Bítek 2019-ben indult, hogy kéthetente

szerdánként különböző DJ-k kalauzoljanak át a
nyári késődélutánból az esti órákba. Ráérős evické-
lés a hanghullámokon, napozós zsibbadás vagy pa-
takvízben lábáztatós bólogatás könnyed ütemekre.
Hideg italok, forró zenék a malomudvaron. Lesz
minden: jazz, funk, trip hop, abstract hiphop. Kora-
esti idill, súlyos bítek, hideg italok, patakba lógatott
lábak.

Az ihletadó Vadpörgés izgalmas zenei koncepci-
óként néhány éve született meg a malmoknál, ahol

Izgalmas nyári programok az
Orfűi Malmoknál

Változatos és közönségkedvenc, hagyományos és új programokkal várjuk a nyár második felében is az
Orfűi Malmok látogatóit. Táncházak, koncertek, gasztronómiai programok október végéig, szerdánként
pedig az elektronikus zene kedvelőinek is érdemes lesz ellátogatni hozzánk.



Etlinger Misi egykori munkatársunk, ze-
nész és dj, közösen dj-barátaival álmod-
ták meg:

„Ötletét teljesen a malmok helyszíne
indukálta, ahol nincs közvilágítás, se kö-
zeli szomszéd, de megvan minden egyéb
infrastruktúra ahhoz, hogy egy egész
estés elektronikus zenei ünnepet csinál-
junk, és fényekkel megvilágítsuk a mal-
mokat. Önkéntes alapon és ingyen léptek
fel dj-k. Az épületekre és a fákra vetítet-
tünk, egy olyan világot csináltunk, ahol
a tér teljesen új értelmet nyert.”

július 20.: Dj R-NoLD
augusztus 3.: Etlinger Misi
augusztus 17.: Balc

Újra forog a Bakelitszerda
„A bakelitlemeznek ma is megvan a létjogosult-

sága: kézzelfoghatósága mellett a romantikáját nem
tervezett recsegése, pattogása adja. Meleg hangzása
miatt olyan rezgéseken működik, ami mélyen érinti
meg az embert” - mesél Dürwanger Mikrostar Vik-
tor dj és producer, a Fotel zenei projekt megalapí-
tója, aki kéthetente hoz különlegesebbnél
különlegesebb zenéket az Orfűi Malmokhoz.

Bakelitlemezeket megszólaltató tematikus est-
jein olyan zenei ritkaságok is hallhatók majd élő-
ben, amelyeknek talán nem is létezik még
digitalizált változata. Ez ma, a zenei streaming szol-
gáltatók korában szinte elképzelhetetlen.

Gyertek el, rezegjetek velünk a föld felett pár
centivel!

Július 13.
Július 27.
Augusztus 10.
Augusztus 24.

Táncházak szombatonként
Táncházak a malomudvarban sorozatunk kereté-

ben kulturális örökségünk és a különböző kultúrák
zenei és táncos kincseit élőben és élményközpontúan
fogjuk megosztani az érdeklődőkkel, legyen az ma-
gyar, balkáni, ír, breton vagy angol tánchagyomány.

A meghívott zenekarok szakavatott ismerői az
adott népzenei tradíció örökölt és élő dallamainak.
A rendszeres táncházlátogatók számára ismerős tán-

cokat a malomudvarban felcsendülő hangszerek
élő, testközeli hangja teszi majd különlegessé.

Természetesen tánctanító is mindig lesz a közel-
ben, így azok is bátran beállhatnak, akik első tánc-
lépéseiket teszik majd meg.

A táncházakon való részvétel ingyenes.
Idén van a magyar táncházmozgalom születésé-

nek 50 éves évfordulója, ugyanis 1972 májusában
tartották az első táncházat Budapesten. Az eseményt
olyan nagy érdeklődés övezte, hogy az utcáról be-
térő emberek figyelmét is felkeltette.

Ebből született meg a mozgalom szellemisége,
az az elgondolás, hogy a táncház nem csak profi,
szakszerű táncosok köre lehet, hanem nyitott min-
den táncolni vágyó számára. A táncházmozgalom
nem titkolt missziójává vált a magyar népzenei és
táncos kultúra és hagyomány megőrzése, átadása,
amivel a magyar táncház módszer 2011-ben az
UNESCO szellemi világörökség része lett.

Táncházak

Július 8-10. VI. Fél/Sziget zenéje fesztivál kereté-
ben ír és breton táncház a fesztivál előadóival
Július 23. Makedón táncház a Misina zenekarral
Augusztus 6. Francia és angol táncház a Les Alou-
ettes zenekarral
Augusztus 19-21. Az államalapítás és az új kenyér
ünnepe keretében magyar táncházak a Magyar Te-
kerőzenekarral és a Tiszta Forrás Zenekarral

Orfűi Malmok csapata
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Csana – Nyár - Csana – VárCsana – Nyár - Csana – Vár
Beszélgetek ismerősökkel, barátokkal, köztük több

anyuka panaszkodik, hogy nem tudják megoldani kisis-
kolás gyermekük nappali felügyeletét, mert a befizetett
nyaraláson és táborokon kívül nincs lehetőségük több
időt szabadságra menni, több pénzt kiadni…

az örök dilemma, mi lesz a gyermekkel? nem hagy-
hatom egyedül….

... azonnal arra gondolok, mekkora szerencsém van,
hogy Orfűn élek… és mondom is nekik válaszként, hogy
milyen szerencsések vagyunk orfűiként! 

Orfűn a nyári szünet első napjától a szeptemberi is-
kolakezdésig működik családi napközi, napközbeni
gyermekfelügyelet … konyhanyelven mondva:
„CSANA”

Több éve működik sikeresen a Családi Napközi
Orfűn. A táborban van sok program, túra, strandolás,
játék. Étkezést is biztosít az Önkormányzat konyhája a
gyermekeknek intézményi térítési díjjal. A „Csana” tel-
jesen térítésmentes minden gyermek részére. Azért pár

tábor után úgy gondolom, hatalmas dolog az, hogy nem
kell heti 30,40,50 ezer Ft-ot kihúzni az amúgy is szűkös
családi kasszából. 

Baranyában még egy ilyen ingyenes lehetőség nincs,
de szerintem országosan se sűrűn hallunk ilyen lehető-
ségről. 

Én hálával gondolok polgármesterünkre, aki bizto-
sítja a nyári napközbeni gyermekfelügyelet működésé-
nek lehetőségét.
Hálával és szere-
tettel gondolok a
„Csana” dolgo-
zóira: Németh
Sziszire, Csobaji
Krisztára, Né-
meth Juliannára,
akik hatalmas
szeretettel és
odafigyeléssel
bánnak a cseme-
tékkel. Nyáron
nagyobb diákja-
ink pedig – nyári
foglalkoztatás keretében – a gyermekeinkre figyelve dol-
goznak! 

Néha van pár veszekedés, marakodás (de melyik kö-
zösségben nincs olyan ?!), de legtöbb esetben a gyer-
mekek élményekkel, jó fáradtan és boldog arccal érnek
haza. 

Orfűi lakcímmel rendelkező kisiskolás gyermeket sze-
retettel vár ezentúl is a Nyári „Csana!” Orfűn! Ka-
landra fel! 

Gelencsér Zsuzsanna
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Az orfűi vitorlás egyesület az idei évben sem ve-
szít lendületéből.

Újabb egyre nagyobb szabású terveink és álmaink
megvalósításán dolgozunk.

Amire talán a leginkább büszkék lehetünk, hogy
a 2022-es szezonban már több mint 200 gyermek je-
lentkezett a vitorlás táborainkba. A nyári szünet idő-
szakában szinte minden héten hétfőtől péntekig tartó
vitorlástáboraink már az iskolai tanítás vége előtt
majdnem teljesen megteltek.

Immáron hagyományosnak számító hátrányos
helyzetű gyermekeknek tartott táboraink száma, me-
lyet a Rákóczy szövetséggel karöltve szervezünk 3-

ra emelkedett. Mondhatnám könnyű dolgunk van,
hiszen ki ne szeretne ilyen festői környezetben gyö-
nyörű napsütésben vitorlázni a tavon és felfrissülni
annak vízében.

Felnőtt intenzív 3 napos képzéseinket, amik a ta-
vaszi, illetve az őszi időszakban kerülnek megrende-
zésre szintén nagy érdeklődés övezi.

Vannak olyan tanítványaink, akik évekkel ezelőtt
gyermekként vettek részt nálunk táborban, az idei
évben már felnőttképzés keretein belül húzzák a kö-
telet a fedélzeten.

Természetesen az összes eddigi rendezvényünk a
már jól ismert időpontokban és változatlan tartalom-
mal megrendezésre kerülnek, úgy, mint a vízi sport
évadnyitó, Lázár deák emlékverseny, Compass vitor-
lás napok vagy a tókerülő és medvehagyma regatta.

Az idei évben több ízben is sikeresen pályáztunk.
Ezen nyertes pályázatok keretein belül beszerzésre

került két új laser behia típusú oktató hajó. Így már
5 ilyen típusú hajóval tudunk minél nagyobb lét-
számú tábort tartani. Továbbá egy profi fényképező
gép mellyel a rendezvényeinket kívánjuk megörökí-
teni. Egy régi álmunk válik valóra egy hordó-szauna
elhelyezésével a telepen. Hogy minél nagyobb lét-
számmal juthassunk el más vízterületeken megren-
dezett versenyekre, ezért egy több hajó szállítására
is alkalmas utánfutót is ezekből a forrásokból finan-
szírozunk.

Itt kell megemlítenem az Orfűi önkormányzat, a
Képviselő testület és a Polgármester asszony szere-
pét, akik évről évre bíztatnak, segítenek, támogatnak
minket munkákban és céljaink elérésében.

Ezúton is hálásak vagyunk érte, és igyekszünk rá-
szolgálni bizalmukra.

Ribacz Péter
OVE



Testi-lelki egészségünk, s az évszakok, sőt még a
hónapok, napok, órák között is találhatunk olyan
összefüggéseket, melynek segítségével egészsége-
sebben élhetünk. Lássuk, júliusban mit tehetünk érte!

Július az áldás hava, s a hozzá „rendelt” szerv a
tüdő. Tüdőnk alakja fához hasonlít és ahogyan a fák
„oxigéngyárakként” működnek, úgy a tüdő is, mint
belső fánk, részt vesz a légzés körforgásában: kap-
csolat, kommunikáció, kicserélődés (a beszéd, a ki-
légzés egyfajta modulációja); szabadság, szabad
légzés, fellélegezni = könnyedség.

A tüdő két szárnya valójában „szárnyas lényekké”
tesz minket.

Tüdőhöz a bőr tartozik. Ha az oxigén ellátásunk
nem jól működik, az különböző bőrtünetek kialaku-
lásához vezethet (pl. ekcéma). Bőr, ami minket a kül-
világtól elválaszt.

A tüdővel kapcsolatos feladat: A külvilággal való
kapcsolat létrehozása és fenntartása, gázcsere; az én
és a nem-én közötti kapcsolat. A tüdő a bőr utáni má-
sodik legfontosabb kapcsolatteremtő szervünk; a lég-
zés = „köldökzsinór” az élethez; kapcsolat minden
élőlénnyel: hiszen mindannyian ugyanazt a levegőt
szívjuk. Ismerős a közmondás? “Nem tudok egy le-
vegőt szívni vele!” A légzés köt össze minket min-
dennel és mindenkivel.

Tüdő megerősítő mondata: „Nyitott vagyok.”
Tüdő- vagy légzésproblémák esetén a következő

kérdéseket tegyük fel magunknak:

Hogy érzem magam a külvilágban?
Kivel van bajom a környezetemben?
Kivel nem tudok egy levegőt szívni?
Tüdő ideje a SZERVÓRA szerint 3–5 óra között

van: Ebben az időintervallumban van a tüdő aktív
ideje, ekkor készül fel tüdőnk az egész napi mun-
kára. Légzési és tüdőproblémák, asztmás roham, a
fulladás, a köhögés (dohányosoknál is) ebben az idő-
szakban jelentkeznek legerőteljesebben, a felsorolt
problémákkal küzdők ilyenkor ébrednek. Ebben a
két órában uralkodik el rajtunk a félelem és a szo-
rongás. A férfiak nemi aktivitása is ebben az időin-
tervallumban a legnagyobb, mert ilyenkor
termelődik a legtöbb nemi hormon.

Augusztus-kisasszony hava-új kenyér hava –
ilyenkor a bélrendszerünket gyógyíthatjuk leghaté-
konyabban. Vastagbél megerősítő mondat:
“Megszabadulok a múlttól – nyitott vagyok az új ki-
hívásokra.”

Vastagbélproblémák esetén a következő kérdése-
ket tehetjük fel magunknak:

Mihez ragaszkodom?
Mit nem tudok elengedni?
Miért nem tudok továbblépni?
A vastagbél szimbolikus jelentése
A vastagbél olyan, mint egy kuka: először tárolja,

majd kiüríti a szemetet. A vastagbél bármilyen kie-
gyensúlyozatlansága kihat az egész test működésére,
mert a salakanyag felhalmozódik, így a többi szerv
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Nyáron is egészségesen!



nagyobb nyomás alá kerül. Olyan fizikai tünetek je-
lenhetnek meg, mint székrekedés/hasmenés, puffadás,
a bőrön aknék, kiütések, fejfájás vagy orrfolyás. Tehát
nem csak egy kuka… hanem minden fejlődés és vál-
tozás generátora is egyben! Ha valaki nem képes az
elengedésre, nem tud továbblépni – testileg, lelkileg,
érzelmileg túltelítetté válik. Csak akkor vagyunk ké-
pesek új ötleteket, gondolatokat, elképzeléseket befo-
gadni, ha el tudjuk engedni a mentális “szemetet”, és
a régi gondolkodási mintákat. Így a gondolkodás
szintjén a vastagbél a tiszta gondolkodást, az élesel-
méjűséget, az intellektuális minőséget jelöli.

Vastagbél erősítő étkezési tanácsok
A vastagbél erősítésére a következő élelmiszerek

ajánlottak: padlizsán, bab, karfiol, zeller, kínai ká-
poszta, kukorica, uborka, füge, méz, fejes saláta, vö-
röshagyma. Fogyasszunk több olyan gabonafélét,
mint például a rizs, köles vagy a zab. Növeljük zöld-
ség fogyasztásunkat (zöldségleves, párolt zöldség,
zöldsaláták). A tea, kávé, a csokoládé, az üdítőitalok
és az alkohol mind vizelethajtó hatású, ezeket csak
módjával és megfelelő folyadék utánpótlással fo-
gyasszuk! Aki hajlamos a székrekedésre, az mérsé-
kelje az állati eredetű fehérje bevitelét, mert lassítja
a belek tápláléktovábbító mozgását.

Vastagbél a szervóra szerint 5–7 óra között: ekkor
működik legaktívabban a vastagbél. Ez az egészsé-
ges székletürítés ideje. Megszabadítjuk szervezetün-
ket a salakanyagban található mérgektől, így azok
nem tudnak visszaszívódni és teljesítőképességünket
csökkenteni. Lehetőleg kerüld a stresszt, a rohanást,
ha lehet folyamatosan ébredezz, igyál sok folyadé-
kot!

Energiamaximuma: 5–
7 óra között van a szervóra
szerint.

Szeptember-Szent Mi-
hály hava-Földanya hava.

Ilyenkor a gyomrunkra
figyeljünk elsősorban,mert
ennek van itt az ideje.

Megerősítő mondat:
“Elégedett vagyok”.

Gyomorproblémák ese-
tén a következő kérdéseket
tehetjük fel magunknak:

Miből van elegem?
Mivel nem vagyok elégedett az életemben?
Mit nem tudok “lenyelni” vagy “megemész-

teni”?
Gyomor ideje a SZERVÓRA szerint 7–9 óra

között van.
7–9 óra között van a gyomor leginkább terhelhető

időszaka. Ekkor tud a leghatékonyabban dolgozni,
ezért fontos a gazdag reggeli fogyasztása.

Reggelink legyen meleg folyadékban, szénhidrát-
ban és fehérjében, energiában gazdag – a gyomor
meridián kedveli a meleget.

Működési zavarai: táplálékfelvétel zavarai, ki-
merültség, levertség.

Lelki háttér: túlzott birtoklási ösztön, szenve-
délybetegségek, függőségek.

Erősítő ételei: alma, füge, ananász, cékla, ká-
poszta, gyökérzöldségek, szárnyas- és marhahús,
máj, tofu, mogyoró, dió, napraforgómag, búza, bú-
zacsíra, szójatermék, méz.

Vitaminja: B-VITAMIN KOMPLEX
Erősítése: mesterséges ízfokozók, koffein, cukor,

édesség kerülése.
Ha megpróbálunk tudatosan figyelni a testi-lelki

harmóniánkra, sokkal kiegyensúlyozottabban élhe-
tünk, s sok betegséget elkerülhetünk!

Mindenkinek gyönyörű nyarat, 
és jó egészséget kívánok!

Kákonyi Erika
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Óvodai mozaik: „Gyerekszáj!“
Tündéri aranyköpéseket, humoros és gyerme-

kien naiv elszólásokat gyűjtöttünk a gyerekektől!
Ezeken a vicces, ártatlan rácsodálkozásokon vagy
épp elmélázott töprengéseken, mi felnőttek elké-
pesztően jókat tudunk derülni! A legjobb lenne, ha
rögtön nálunk lenne toll és papír, hogy megörökít-
sük a szavaikat, mondataikat. Sajnos ez nem mindig
sikerül, de ígéretemhez híven most is pár olyan ara-
nyos „gyerekszáj“ következik, ami garantáltan fel-
dobja minden olvasó napját!

***

Óvónéni: Pakold be kérlek az építőkockákat a do-
bozba!

Gyerek: Jajjj! Én most nem tudok segíteni, mert
pihennem kell.

Óvónéni: Tényleg!
Gyerek: Oké, csak megpróbáltam.”

***
“Óvónéni gyorsabb sétára noszogatja a kisfiút, mire
az mentegetőzni kezd: – Már olyan gyorsan szedem
a lábamat, ahogy csak a torkomon kifér!”

***
Fiú 1: Ha megyünk a játékboltba vetetek olyan nin-

ját, amilyet szeretnék. Meg még lehet mást
is kapok, ha jó leszek.

Fiú 2: Inkább kérd karácsonyra, akkor ingyen van.
***

Kislány: Mami sütött fagyit.
Óvónő: Hol sütötte, a sütőben?
Kislány: Nem, a hűtőben.

***
Két kislány veszekszik a mosdóban:
– Hé, az az én WC-ém volt!
– Nem, én már hamarabb közeledtem felé!

***
„A málna, az egy gyümölcs, a bálna pedig egy del-
fin.”

***
”Gyerek: Én olyan szerelmes féle vagyok!
Óvónő: De jó! És kibe vagy szerelmes?  
Gyerek: Az titkos, de ő is szeret engem.
Óvónő: És ezt honnan tudod?
Gyerek: Onnan, hogy amikor ránézek, akkor szí-

vecskés a szeme.”

***
Óvónéni: Hol vettétek ezt a szép szoknyát?
Gyerek: Nem vettük, hanem találtuk a nappaliban.

***
Gyerek 1: Majdnem egyforma a trikónk!
Gyerek 2: Ja, csak a tied rózsaszínebb, az enyém
meg szebb!

***
Gyerek: Mi lesz a leves?
Óvónéni: Gulyásleves.
Gyerek nagy szemekkel: KÓLÁS LEVES???

***
„Ki az a jómadár a pólódon?
Az nem madár!!! Hanem Tűzoltó Sam!”

***
„Óvónéni: Hogy nézel ki?
Gyerek: Úgy, mint macska a gombolyagba.”

***
„Testvéremnek kiesett a foga, és már nőtt helyette
vasfog.”

***
Óvónéni: Ha nem tudsz rendesen játszani akkor ke-
ress asztali játékot!
Gyerek: Hadd menjek el játszani földi játékot!"

***
„Kérek szépen pillecukrot! (porcukor)

***
„Terhes vagy? És kit szülsz ki?“

***
„Marika néni megrakod a plüssömet?“

***
„Nekünk van otthon pendvágon mese!“ (pendrive)

***
„Megszárítjuk a radátoron?“

*** 
„Vivi néni megcsücsülöd a plüssöm?“ (leülteted)

***
„Az invekció nem is annyira fáj!“ (injekció)

***
„Nagyon szép az illatod!“

***
„Majdnem megharapott kiskoromban egy maragos
kígyó!“

Schuh Barbara
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Változik a világ
Több emberöltővel ezelőtt, amikor még én kezd-

tem az iskolában a betűvetéssel való ismerkedést,
akkor a sarokban felállított táblán, a tanító néni az
„a” betű nyolc formáját rajzolta fel végtelen türelem-
mel és igényességgel. Volt ott kisbetű és nagybetű.
Nyomtatott és kézzel írt formája egyaránt. Így ment
ez mindaddig, ameddig el nem fogyott a magyar
ABC összes betűje. Nekünk a „palatáblára” kellett
felírni a palavesszővel minden nap egy – egy oldalt,
gyakorlásként. Én azóta is így írom a betűket kézzel,
ha valamit szeretnék rögzíteni.  Nem is olyan régen
kért meg egy fiatal anyuka, hogy szerkesszek neki
egy ajándékozási szerződést, amihez kellettek az ada-
tai. Ezeket egy papírra írtam, s nem győztem hall-
gatni a dicsérő szavakat, mert látva az írásom az
anyukának nagyon tetszettek a leírt sorok. Ezek után
gondolkodtam el, miként is folyhat a tanítás, amikor
számítógépen keresztül ismerkednek meg a diákok a
betűkkel? Én pedig akkor lepődök meg, amikor azt
látom, hogy a fiatalok szélvész gyorsasággal írnak
sms-t az okos telefonokon – a két hüvelyk újukkal.
Arról aztán már végképpen nem is beszélve, amilyen
rövidítéseket használnak. Szavak helyett csak egy
betűt írnak és abból kell kitalálni, mit is akarnak.

Más. 
A TV-t nézve a következőket láttam: az egyetem-

ről! –  jöttek ki a diákok. Egy riporter ott állt a bejá-
rati lépcső előtt és sorra tette fel a kérdést a
diákoknak: „Mi a véleményük, hogy a jövő év január
elsejétől kezdődően bevezetik hazánkban az arab
számjegyek használatát?” Némi habozás után az volt
a válasz: „Akkor majd megtanuljuk és azt használ-
juk!!! Ha nem látom: nem hiszem el! Nem áprilisi
tréfa!

Más.
A TV két csatornáján is megy egy műsor, ahol

kérdéseket tesznek fel két – két embernek. Ki kell ta-
lálni, hogy milyen válaszokat adnak. Változatosak a
kérdések, mert vannak matek, történelmi, irodalmi és
egyéb témakörökből összeállítottak.  Felnőtt emberek
válaszolnak. Megdöbbenek, amikor hallom a vála-
szokat s elgondolkodom, hogy ezek az emberek hol-
nap és holnapután kimennek az utcára és vállalják
önmagukat. Ők, akik nem voltak képesek egy közis-
mert versidézetet felismerni a magyar irodalomból.

75 évvel ezelőtt tanult versekből a mai napig képesek
vagyunk versszakokat elmondani. Volt egy tanárom
a gimiben, aki azt mondta: Fiaim nem kell mindent
fejben tartani elég, ha odaállsz a szobádba a köny-
vespolc elé és le tudod venni azt a könyvet, amiben
megtalálod a választ. Tudom, ma már nem kell a
könyvespolc, nem kellenek a könyvek /?/ kézben van
az okos telefon, amiben aztán minden benne van. Ez
tény, de azért egy társasági beszélgetésnél nem lehet
mindent kikeresni az „okosból”! Illik valamit a fej-
ben is elraktározni, mert azért az iskolában nem csak
azt tanítják, miként kell kezelni és használni a lapto-
pokat és az okos telefont. Ott tárgyi tudást is megkö-
vetelnek, amit aztán illik meg is tartani ott fent a
nyaktól felfele.

Más.
Megvolt a választás. Megalakult az új kormány,

ülésezik az új parlament. Az Országgyűlés új (már a
megszokott régi) elnöke: Kövér László. Ki-ki vér-
mérséklete és politikai hovatartozása szerint minősít-
heti a döntéseit, cselekedeteit, az ülések levezetését
és annak formáját. Mindenki úgy értelmezi a demok-
ráciát, ahogy kedve tartja, mert erre vonatkozóan
nincs semmilyen kőbevésett követelmény. Van ma-
gyar és van nemzetközi norma – ez a kettő nem fedi
egymást. Hazánkat kiközösítik, kizárják egyes cso-
portok. Orbán Viktor (már ötödszörre megválasztott
miniszterelnök) szavai, beszédei után meredeken vál-
tozik a Forint és az Euró aránya. A fizetések és a
nyugdíj korrekcióra szorulnak, ezt teljesíti is a kor-
mány. Miként tart lépést az áremelkedéssel? – az már
egy más kérdés. Hazánkban van rezsicsökkentés, be-
fagyasztott árak. Jó magyarnak lenni, itt szólássza-
badság van, – az már egy orbáni idézet, hogy a
„kutyaugatás nem hallik az égig”. Gondolná a ma-
gyar: a parlamentbe azért küldtük a képviselőket,
hogy bennünket és hazánk érdekeit képviseljék –
kellő tisztelettel és fegyelmezetten. Erre mit látunk?
Ellenségként kezelik egymást az ülésteremben, olyan
érzésünk támad, hogy szinte meg akarják egymást
semmisíteni. Pedig mindenki magyar! Új Köztársa-
sági elnökünk is van. Egy hölgy – végre. Nem tudom,
milyen katonai ismeretei vannak, de ma Ő a hadsereg
főparancsnoka. Áder János 62 évesen nyugdíjas lett,
havi 4 és fél milliós nyugdíjjal. A havi fizetése nem
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volt ennyi. Miként számolták ki – azt nem tudom. 10
évig töltötte be ezt a tisztséget, de egészen biztos nem
ment az egészsége rovására. Egyes munkakörökben
30 – 40 év munkaviszony után – testileg és lelkileg
megnyomorodva, a tized részét sem kapja meg senki.
Igaz: Köztársaságunk sincs, csak elnökünk, Alkot-
mány helyett is csak Alaptörvényünk van, de ez meg-
int egy más kérdés.

Más.
Hazai vizekre evezve. Én még láttam Orfűt út, vil-

lany, orvos, csatorna, vízvezeték, telefon, patika és
bolt nélkül. Láttam változni a tájat, rétek és szántó-
földek helyett kialakított gyönyörű tavakat, épülő há-
zakat és modern arculatot kialakulni. Én szinte együtt
nőttem fel a mai megváltozott településsel. Emlék-
szem, amikor kéthetente jött át rendelni Abaligetről
Dr. Kósa Ferenc doktor úr. Egy családi házban kellett
a tisztaszobát rendelőnek átalakítani. Amikor az is-
kolás gyerekeket lovas kocsival vitték Pécsre tüdő-
szűrésre, a betegeket a mentőautó csak Orfű végétől
tudta elvinni a kórházba, mert a Rákos, Bános, Me-
csekszakál és Tekeres megközelíthetetlen volt autó-
val. A buszmegálló az Orfű-Abaliget útelágazásnál
volt. Járat naponta csak egyszer volt reggel Pécsre
délután pedig vissza Bakócára. De sokszor tettem
meg gyalog a pécsi utat. 1940-es évek mások felében
a kitelepítések és a betelepítések folytak. Nagyon sok
felvidéki család talált itt végleg otthonra. Számtalan
németajkú családot vittek el Németországba, az ösz-
szes vagyonuk itt maradt, még az élő állatokat is az
istállókban, ólakban hagyták. A Mecsekrákoson át-
folyó patak, amelynek a forrása a Toplica forrás, va-
lamikor a domolykó halak otthona volt, ma csak a
kiszáradt medrét lehet látni. A régi iskola helyén itt
Rákoson ma óvoda működik, a Mink Józsefék házá-
ban pedig egy modern iskola van. Lett orvosunk, pa-
tikánk, ABC boltunk, kiváló éttermek, állandó

attrakciók, nemzetközi autóversenyek, – Orfű nem-
zetközileg ismert település lett. 

Egyvalami tűnt el: a családok régi összefogása. Itt
azelőtt a mezőgazdasági munkákat is a családok egy-
mást segítve végezték és a bánatot – örömöt együtt
élték át. Sohasem feledték az egymásnak nyújtott se-
gítséget viszonozni, meghálálni. Élt a kaláka – ma
ezt tiltják. Nagyon megváltozott a világ, a nagycsa-
ládok már ismeretlen fogalom. Sok – sok évtizeddel
ezelőtt együtt élt két – három generáció a paraszthá-
zakban. A nagyszülők végezték a házimunkákat ál-
talában és vigyáztak a kisgyerekekre, majd később
őket ápolták a fiatalok. Ma mindenki dolgozik, a férj
és a feleség, – a gyerekek iskolába járnak, az idősek
jobb esetben öregek otthonában élnek. Ha netán ott-
hon maradhatnak, – ez nem általános! – (de erre volt
már számtalan példa!) akkor: csak útban vannak,
mert ápolni kell őket. Fáj erről beszélni, de a mai élet-
vitellel ez előfordul, talán velejárója. Pedig ma is
épülnek csodás többszintes családi házak, mondván
jó lesz majd a gyerekeknek, ha felnőnek és családot
alapítanak. Legtöbbször mi az eredmény? Takaríthat-
ják a többszobás házakat az öregek, mert a fiatalok
messze, sokszor külföldön keresik a boldogulásukat.

Hiába: változik a világ.
Orfű 2022. 06. 14.                                                 

Nagy Ferenc

Kéthetente SZERDAI NAPOKON!
2022. április: 6., 20.
2022. május 4., 18.
2022. június: 1., 15., 29.
2022. július: 13., 27.
2022. augusztus: 10., 24.

2022. szeptember: 7., 21. 
2022. október: 5., 19.
2022. november: 02. ez az utolsó időpont!

Lomtalanítás ősszel:
2022. szeptember 9. péntek.

Zöldhulladék szállítás menetrend 2022.
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Kevés olyan kis üdülőtelepülés van hazánkban, mint
Orfű, amely saját kisüzemi sörrel büszkélkedhet.

Az Orfűi Turisztikai Egyesület és a magyarhertelendi
Kapucinus Családi Sörfőzde együttműködéséből szü-
letett meg az idén az Orfűi Pontyalávaló, amely a Fis-
hing on Orfű fesztiválon debütált a nagyközönség
előtt. Az Orfűi Pontyalávaló egy szüretlen, világos hi-
degen komlózott, lager típusú frissítő sör. Könnyed,
gyümölcsös-citrusos komlós illat- és ízvilággal.

Az orfűi sör – nevéhez hűen – elsőként az orfűi ven-
déglátóhelyeken kapható. Ha meg szeretnénk kós-
tolni az Orfűi Pontyalávalót, ahhoz bizony el kell

látogatnunk Orfűre!
Ha Te is szeretnéd árusítani az Orfűi Pontyalávalót,
kérlek vedd fel a kapcsolatot az Orfűi Turisztikai Egye-
sülettel a tdm@orfu.hu e-mail címen!

Bencze Szabina és Kurilla Annamária
Orfűi Turisztikai Egyesület

H-7677 Orfű, Széchenyi tér 1.
tdm@orfu.hu| www.orfu.hu | www.facebook.com/orfu.hu

Saját kisüzemi 
sörrel robbantja a nyarat Orfű



Orfű, 
lépj előre 
digitálisan!

 ITT A
 GIGAERŐS
OTTHONI NET

Válts a Telekom gigaerős hálózatára!

A Telekom optikai hálózatáról érhető el,  
műszaki felméréstől függően.

telekom.hu/gigaeros


