
Levendula Porta és Pajtaszínház, egy kis múltidézés 
Egyedülálló néprajzi és kulturális környezet Orfűn 

 
 
Induló vállalkozásként hozzuk létre a Levendula Porta és Pajtaszínház néven működő falusi 
szálláshelyet, ahol a szálláshely kialakítása még folyamatban van, jelenleg a pajtaszínház és 
az ehhez kapcsolódó autentikus parasztkonyha került kialakításra. 

Álmunk az volt, hogy a külföldön már jól működő agroturizmushoz hasonló 
színvonalú szálláshelyet hozzunk létre Orfűn, mely egy különleges hagyományőrző 
attrakcióval is párosul.  

Családi vállalkozásainkban szeretnénk a hagyományőrzést és a „kedves” vendéglátást 
erősíteni. Az érték megőrzésben és nem a mindenáron történő új építésében hiszünk. 
Szeretjük a régi tárgyakat, emlékeket, épületeket.  
A pajta felújításakor is törekedtünk a régi kor szellemét megőrizni, mert hiszünk abban, hogy 
csak a múlt adhat erőt a jövő elviseléséhez. 
A teljes porta megvalósításánál ezért elsőrendű szempontunk a hagyományőrzéshez 
kapcsolódó kivitelezés (berendezések, használati tárgyak, külső-belső megjelenés) volt.  
Különleges attrakciót képvisel, hogy az idelátogató vendégek megismerkedhetnek a 
tradicionális tartósítási eljárásokkal: befőzés, savanyítás, tartósítás, szörpkészítés, aszalás. Az 
erre kedvet érző csoportok, társaságok kipróbálhatják a régi recepteket, régi használati 
tárgyakat. 
A ház pincéjében lehetőség nyílik a házi termékek megvásárlására is. A házban kialakított 
borospincében a családi vállalkozásban működő villányi VINORES PINCE Kurtizán borait 
kóstolhatják meg az érdeklődők.  

A pajtaszínház kialakítása során elsőleges célunk az volt, hogy lehetőséget 
biztosítsunk kisebb falusi társaságok és közösségek vagy a portán lakó vendégek számára, 
színvonalas mini színházi előadások, táncbemutatók, vagy érdekes izgalmas emberekkel 
történő beszélgetések megrendezésére. 
A pajta 200 m2-es alapterületén egy 80 m2-es, parkettás színpad található. 
A felújított 200 éves pajtában páratlan lehetőség nyílik néptáncosok, színjátszó csoportok, 
tánccsoportok, zenekarok, meditáló csoportok foglalkozásainak, próbáinak, előadásainak, 
fellépéseinek megtartására, színvonalas környezetben, a modern kor technikai igényeit 
felhasználva. 
A pajtaszínház kialakításakor törekedtünk arra, hogy multi funkciós feladatokat lásson el, így 
akár nagyobb családi rendezvények, (keresztelő, ballagás, esküvő) megrendezésére is 
alkalmas legyen. 
A fejlesztésnek jelentős társadalmi szerepvállalása van, a helyi kisközösség összetartása 
tekintetében is. 

Célunk, hagyományőrző vendéglátás, a modern kor luxus igényinek biztosítása 
mellett és a tartalmas szórakoztatás kis közösségek, együtt gondolkodók összetartozásának 
erősítése. 
A vállalkozás újonnan induló, de családunk már 10 éve működtet sikeresen egy 80 fős ifjúsági 
szálláshelyet, mely a porta szomszédságában található. (www.orfu-diakszallas.hu) 
 
 
 
 



Kiknek ajánljuk szolgáltatásainkat? 
 

- iskolás csoportok részére, akár az erdei iskola programot gazdagítva, 
- néptánccsoportok, tánccsoportok részére ideális próbahelyszín, 
- iskolai színjátszó csoportok részére, 
- művészeti alkotótáborok, tánctáborok, színjátszótáborok rendezvényhelyszínéül, 
- a vidéket szerető családoknak, 
- a hagyományőrzést kedvelő családoknak, baráti társaságoknak, 
- aktív pihenésre, kikapcsolódásra vágyóknak, a térség természeti szépségeit 

kedvelőknek, 
- munkahelyi kisközösségek, céges rendezvények, munkahelyi kollektívák részére, 
- a pajtaszínház előadásainál az intellektuális kultúra után érdeklődőknek, 
- a hagyományos gasztronómiát kedvelőknek, 

 
 
 

Kizárólag a múltat megbecsülő, a jövőt megérdemlő, érdeklődő embereket 
várjuk nagyanyáink gondoskodó vendégszeretetével! 
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