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Mi az az Örömtréning vagy a Nyelvdaráló? Kiderül az Öko Zsibongóban!
Az interaktív rendezvény a szülőket és a gyerekeket is szórakoztató formában neveli környezet- és
egészségtudatosságra, a magyar vidék ízeinek szeretetére. Az izgalmas vagy épp pihentető
programok mellett biotermékekkel, jó tanácsokkal és számtalan élménnyel várják a látogatókat a
Füvészkertben 2021. augusztus 29-én.
Kultúrkocka Kirakó, Zümmögő kalandok, Mit rejt a kert? Ezekhez hasonló kedves programokkal várja a
kicsiket és a nagyokat az Öko Zsibongó, aminek legfőbb célja a gyerekeknek és a felnőtteknek is
átadni a tudatos szemléletet.
Az interaktív rendezvény a tervek szerint minden hónap harmadik vasárnapján kap helyet a
Füvészkertben, a város közepén, ahol a családok zöld környezetben tehetnek élménytúrát. A
részvétel ingyenes, de a regisztráció kötelező: a szervezők elsősorban olyanokat várnak, akik
elkötelezettek a bio- és környezettudatos életmód iránt, vagy legalábbis már elindultak az oda vezető
úton. A túrán, ahol mindenki külön útlevelet kap, olyan állomásokat járhatunk végig, mint az
Állatsimogató, az Ökoiskola, a zöldségfelismerés, de találkozhatunk újrahasznosított kézműves
termékekkel és bekukkanthatunk a méhészek világába is. Aki szeretné, akár azt is megtanulhatja,
hogyan készíthet házi szappant vagy mosószert.
„A cél, hogy minden generációnak élmény alapú edukációt biztosítsunk. Itt mindent ki lehet próbálni,
meg lehet kóstolni vagy meg is lehet venni, és az ilyen közvetlen élmények belopóznak az ember
tudatába” – mondja a program gazdája, Kovács Magdi.

Kovács Magdi, a program ötletgazdája és Kovács Lili a főszervező
Anyatuning és Apamegőrző várja az elfoglalt szülőket
A biotermékek kóstolóján és vásárán az is fontos szempont volt, hogy minden itt megjelenő eladó
komolyan képviselje az ügyet. A hangsúly azonban nem a vásárláson van, sokkal inkább azon, hogy
valódi párbeszéd alakuljon ki az emberek között:
„A karantén alatt sokan elveszítették az állásukat, már csak ezért is előtérbe került a takarékosság, a
gazdaságosabb működés. Sokakban megfogalmazódott az az igény is, hogy vásárlásaik alkalmával
közvetlenül a termelővel ismerkedjenek meg. Itt erre is bőven lesz lehetőség” – ígéri Kovács Lili, az
Öko Zsibongó főszervezője.

A gyerekek szórakoztatásáról gondoskodik a Bogarásszunk együtt!, a Játékos kalandtúra vagy épp a
Bátorságpróba csilivel elnevezésű program: az utóbbi esetében a legkisebbek a Chili Yard házi
termesztésű csilifajtáit kóstolhatják végig, a legenyhébbtől haladva az erősebbek felé. A
Bátorságpróba már a korábbi rendezvényeken is nagy sikert aratott, a kicsik imádják végigkóstolni a
különleges ízvilágú csiliket, az áfonyástól a lime-osig.
Eközben a szülők sem unatkoznak: az Anyatuning például a leterhelt anyukáknak nyújt kikapcsolódást
lazító masszázzsal, ingyenes kézápolással és alkoholmentes gyümölcskoktéllal. Az Apamegőrzőben
egy borásszal is találkozhatunk, de a Mesterápia című könyv szintén apuka szerzőjével is lehet
beszélgetni. Ő is, akárcsak az esemény fővédnöke, elhivatottan képviseli a saját ügyét.
„Szerencsére rengeteg olyan ember vesz körül, akiben tényleg ott a tenni akarás. Agrárminiszter
Urat, Dr. Nagy Istvánt például teljesen civil módon sikerült megnyernünk, számára is fontos ez a
kérdés, ezért vállalta el eseményünk fővédnökségét. Tudjuk, óriási a felelősségünk abban, hogy a
környezettudatos gondolkodást átadjuk a következő generációnak. Szeretnénk azt az üzenetet
közvetíteni, hogy mindenki a saját életében is tehet ezért” – zárja a beszélgetést Kovács Magdi.
Az első Öko Zsibongót 2021. augusztus 29-én 9 és 17 óra között tartják a Füvészkertben. A részvétel
ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információ: www.okozsibongo.hu [2]
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