
III. Orfűi Ökofesztivál
2016. május 14-15. (szombat, vasárnap)

Ökoturisztikai Látogatóközpont - Medvehagyma Ház Orfű
Szeretettel várjuk a Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter és gesztorszervezete, a 

Gyeregyalog.hu Közhasznú Egyesület, valamint az Orfűi Turisztikai Egyesület (TDM) 
szervezésében megvalósuló Ökofesztivál programjaira!

• Orfűi Helyi Termék és Kézműves Piac kulturális kísérő programokkal

• Orfűi Turisztikai Egyesület és Mecsek Háza Egyesület közös standja: erdő kvíz és csomókészítés tanulás

• Gyeregyalog.hu Egyesület: játszósarok, bemutatkoznak a Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter tagjai

• Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Csoportjának kvíz játéka és tájékoztató standja

• Kézműves játszóház* (mézeskalács díszítés, merített papír készítés, madár varrás...)

• Tréfás kerékpárok

• Közös fűszerspirál vagy közösségi kert építés

• Napaszaló készítési tanácsadás és használati bemutató

• Kisállat simogató

• Ismerkedés a hüllőkkel*

• Bio körhinta és görgős csúszda

10:00-14:00 - Nyírő Tamás kenyér készítő workshopja, avagy mitől jó egy 

házi kenyér? Közös dagasztás kezdete 10 órakor

10:00 - Ismerkedés a kincsvadászat módszertanával, majd kincsvadászat 

Orfűn. A programon való részvétel feltétele az előzetes bejelentkezés az 

okoklaszter@gmail.com címen legkésőbb 2016.05.09-ig.

11:00-13:00 - Ingyenes sárkányhajózási lehetőség az Orfűi TDM és az 

Orfűi Aktív Víziturisztikai Központ támogatásával

13:00-18:00 - A Mecsek Zöldút EDEN projekt bemutató workshopja

Büszkék vagyunk arra, hogy 2015-ben a Mecsek Zöldút nyerte meg a hazai 

EDEN versenyt. Az érdeklődő közönség megtudhatja, hogy milyen 

különleges gasztronómiai ízeket és lehetőségeket kínál a Mecsek. Hogyan 

lehet ezt a modern gasztronómiában hasznosítani? Kóstolni lehet 

különleges ételeket „gazból” és virágokból.

14:00-18:00 - Játék készítés a Retextil Alapítvány munkatársaival

17:00 - Fülöp Gyula bűvész műsora*

18:00 - MárkusZínház: A helység kalapácsa*

10:00 - Túra (Sárkány-kút – Balázshegy – Abaliget)

10:00-14:00 - Nyírő Tamással közös kemencézés: „paraszt muffin” készítés

10:00-18:00 - Élményzóna Egyesület – Kalandok a kötélkertben

10:45 - Hangoló Zenés Gyermekszínház 

11:00-13:00 - Medvehagyma feldolgozási tippek a gyakorlatban

11:00-18:00 - Ökocsiga játszóház és ökobarkács műhely. Játékok, 

dísztárgyak készítése hulladékból*

12:00-18:00 - Ökográf Egyesület kreatív kézműves játszóháza* (kicsiknek 

ékszerkészítés, nagyoknak varrás biciklivel hajtott varrógép segítségével)

13:00-18:00 - Ökocsali főzőiskola: „Erdők, mezők ehető növényei” - Ehető 

mezei és házi virágok felhasználásával saláta és szendvics díszítés*

17:00 - Fülöp Gyula bűvész műsora*

A *-gal jelölt rendezvények a Medvehagyma Ház belső terében kerülnek 
megrendezésre. Külön térítési díj nincs, de a látogatóközpont normál 
belépőjét meg kell vásárolni azoknak, akik részt szeretnének venni a 
programokon. A többi program teljesen ingyenes.  

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Szombaton és vasárnap 10-18 óráig

Szombat VASÁRNAP
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