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Önkormányzati hírek Arany minősítés rangos
nemzetközi versenyen Rólunk írták 2022 nyara
a Malmoknál Akadálymentes Turizmus Nap Csana
hírek 2022 – Nagy sikere van az Orfűi Pontyalávaló-
nak Őszi Tárlat Közösségi vásárok és bolhapiac 
Az energiaárak és a rezsi Beléptünk az őszbe! Vál-
tozások az óvoda mindennapjaiban Kisgazda pályá-
zat ...

Akadálymentes Turizmus Napja hatodszor is: a lovaglás egyik szép pillanata

Fotó: Kálmándy Pap Ferenc



Semmi nem tudja megakadályozni, hogy minden
év szeptember első szombatján Akadálymentes Tu-
rizmus Napja legyen Orfűn!

Pedig bepróbálkozott már több nehezítő körül-
mény, például a Covid járvány, a minden turisztikai
és vendégváró rendezvény gyilkosa, de csak szimp-
lán az évente felmerülő pénztelenség is. Mégis,
idén immár hatodszor rendezte meg a szó szerint
világraszóló eseményt Orfű Önkormányzata, a

Medvehagyma Ház csapata, a People First Egye-
sület, a Gyeregyalog.hu Egyesület és számos ön-
kéntes segítő. 

Mostanra már van egy sorvezetőnk, ami mentén
tudunk haladni, és ami segít abban is minket szer-
vezőket, hogy a váratlanul felbukkanó fejlemények
se billentsék ki nagyon a fesztivál programját. Óri-

ási segítségünkre van, és egyben az esemény kiin-
dulópontját adja a fogyatékossággal élők számára
sehol máshol ki nem próbálható, és éppen ezért
életre szóló élményeket nyújtó programokat ingye-
nesen (!) felajánlók serege. Ők a Posta Robi Autós-
iskola, akikkel a vak résztvevők autót vezethetnek,
az Orfűi Vitorlás Egyesület, akiknek a motorcsóna-
kázást és vitorlázást köszönhetjük, az Orfűi Aktív
Viziturisztikai Központ felnőtt és ifjú titánjaival sár-
kányhajózhat az is, aki azt gondolja, hogy ő erre
nem képes. A hosszú nevű Délvidéki Motorkerék-
páros Kísérő és Polgárőr Egyesület az évek alatt
mindenféle járműfajtát felsorakoztatott, hogy ne lé-
tezzen olyan fogyatékosság, amivel ne lehessen itt
motorozni. Az Orfűi Horgász Egyesülettel sokan
vonulnak félre kicsit az izgalmaktól, a Dél-Dunán-
túli Lovas Egyesületnek köszönhetően pedig szá-
mos résztvevő örökre szóló barátságot köt a
lovakkal, sőt terápiás lehetőséget is talál velük. 

Hosszú lenne a sor mindenkinek megköszönni,
de nem hagyhatjuk ki az önkormányzat dolgozóit
és Orfű lakosait, akik a Szeretetbüfét töltik fel szív-
béli csuda étkekkel, mint a palacsinta, vagy a finom
szendvicsek, sütik, sőt a házi szörpök. 

És van itt ám még valaki – valakik – akik nélkül
nem is lenne Akadálymentes Turizmus Napja! A te-
keresi Natúra Panzió minden évben ingyen nyújtja
a többszáz adag ebédet, nem kérve senkitől igazo-
lást arra vonatkozólag, hogy fogyatékossággal él
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Messze visszük Orfű hírét
Idén már hatodszor Akadálymentes Turizmus Napja!



vagy sem, hogy ma már másodszor
eszik vagy ötödször. Gonda
Tibor tulajdonos pedig az egész fesz-
tivál megálmodója, kitalálója, mo-
torja. 

Idén is sokan voltunk, eső sem
volt, és bár meglepődtünk, hogy a
Sporttáborból idén kiszorultunk, de
megoldottuk ezt is! Jó volt, szép volt,
felemelő volt ennyi embernek ilyen
nagy örömet okozni. Egyik évben

sem tudjuk eldönteni, merre billen a mérleg nyelve, mi,
a szervezők és a fesztiválón dolgozók kaptunk-e többet,
vagy az ország minden pontjáról érkező lelkes fesztivá-
lozó had.

De tudjátok még mi az, amire nagyon vágyunk?
Minél több orfűi résztvevőre!

A lakosokra, akik eljönnek szórakozni, a vállalko-
zókra, akik a fesztiválon kínálják szolgáltatásaikat, helyi
szállásadókra, mert igény az lenne itt aludni, fellépőkre,
akik örömet okoznának másoknak, önkéntesekre, akik se-
gítenek nekünk ebben-abban, támogatókra, akik némi
pénzt, eszközt, szolgáltatást biztosítanak a fesztiválhoz.
Hiszen ez a fesztivál is Orfű hírnevét viszi előre!

Gyertek, csináljuk együtt jövőre!
Itt olvashattok el mindent a fesztiválról: akadalymen-

tesnap.hu
Itt találtok meg minket: 

akadalymentes.turizmus.nap@gmail.com
vagy patakiv@peoplefirst.hu

Pataki Veronika
szervező
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