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SZÉKELYFÖLDI KALÁKÁK 2007

A munkák tavasszal forrástisztásokkal kezdődtek. Egy 
lelkes előőrs az eddigi helyszíneken létesített élő fűzépítmé-
nyek felújítására vállalkozott. Nyáron több helyen folyt 
fürdőépítő kaláka az Ars Topia Alapítvány és székelyföldi 
partnerei irányításával. A kalákák most is magyarországi, 
erdélyi tájépítész, építész és más szakmabéli hallgatók és 
végzett fiatalok részvételével zajlott. 2007-ben a bukaresti 
tájépítész hallgatók egy csoportja csatlakozott munkánk-
hoz. A korábbi kalákák hatására több népi fürdőt újítottak 
fel helyi közösségek. Sólyom Barbara tájépítész diploma-
munkája keretében a Csíkszépvizi feredő terveit készítet-
te el, két vándorépítésszel követték és segítették az építést. 
Petőfalván megkeresésükre a fürdő, egy szauna és a kör-
nyezet terveit Dékány Diána rajzolta meg, s azokat a 
helybéliek kivitelezték.

pAgONY pAgONY

2006-ban hívott meg minket az András Alapítvány veze-
tője András Mihály. Az Alapítvány megvásárolt egy 100 
évnél idősebb malomépületet, hatalmas almafákkal hívo-
gató udvart, amelyet oktatási központként és rendezvény-
birtokként szeretne működtetni. Tánctermeket, kiállítás-
helyeket és kézműves-műhelyeket szeretnének itt beren-
dezni. A székelyföldi fürdő- és közösségépítő kaláka a 
szükséges közösségi terek kialakításában vállalt segítséget. 
A munkát az Ars Topia és az András Alapítvány mellett a 
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, Lázárfalva Önkor-
mányzata, a Csíki Természetvédő és Természetjáró Egye-
sület segítette. Az Ars Topia szakemberei közül a kaláka 
előkészítését és levezetését Dékány Diána, Földesi Dóra és 
Tikk Dóra irányította. A munkában 40 önkéntes vett részt, 
köztük sok falubeli.
Érkezésünkkor örömmel láttuk előző évi munkánk érle-
lődő gyümölcseit. Először a tavalyi építmények (dézsafür-
dő, hordóbudi, pataklejáró stéggel) karbantartását, javítga-
tását végeztük. Megépítettük a birtok első fürdőhelységét: 
egy szabadtéri zuhanyzót; újabb forrásokat foglaltunk, 
gyerekeknek fűzépítményeket alakítottunk ki játszótér-

ként, madárijesztőt állítottunk fűzből, tűzrakó helyet, 
kőfalat, irányjelző táblákat és térképet készítettünk. 2007 
tavaszán két újabb forrásra akadtak házigazdáink. Az 
Orsi-forrás a nyári forrásfoglalás óta az ivóvizet biztosítja. 
A Ferenc-forrás ovális alakú foglalást kapott, meglepően 
hideg vizében jól esik megmerülni. 
A birtok legmagasabb pontján lévő forrás vizét a Nap által 
melegített hordóból vezettük a patakhoz, a fűzfák közé 
beépített „fürdőszobába”. A faszerkezetű építmény falait 
nádkötegek alkotják, szinte észrevétlenül bújik meg a 
patakpart növényzetében. 

Tikk Dóra 

Csíkszenttamási kaláka, 
Szent Anna-feredő, �00�. augusztus �–��. 

Az idei nagy kalákát a Felcsíki-medencében, Csíkszent-
tamáson rendeztük. A hely jeles természeti értékei között 
a Feneketlen-tó a legnagyobb ritkaság. A Kárpát-meden-

Második lázárfalvi kaláka, 
Tókerti tánctanoda, �00�. július �–��.

Az elmúlt év nyarán folytattuk megkezdett munkánkat az 
András Alapítvány lázárfalvi birtokán, amit Tókert tánc-
tanodának kereszteltünk el. Lázárfalván lassan rendszeres-
sé válnak a kalákák. A 2001-es első fürdő- és közösségépí-
tő kaláka nyomán napjainkra mozgalommá terebélyesed-
tek a közös fürdőfelújítások. Lázárfalva Alcsíkhoz, azon 
belül Csíkkozmás községhez tartozik. Határa a Csomád-
hegység tetejéig és a Szent Anna-tóig húzódik. A világon 
egyedülálló, hogy több mint 40 forrás található a faluban. 
A Tókertbe, a falu legtisztább édesvízforrásainak kertjébe 

Kászonújfalu, fűzépítmény

ce egyik legnagyobb karsztvíz forrása található a közép-
kori település közelében, amelynek megmaradt emléke a 
templomrom, a Csonka torony. A mai falu határában, 
csodálatos táji környezetben tör a felszínre a nagy hozamú 
és nagy gyógyerejű víz. Feladatunk nem volt egyszerű, 
mivel már vízművet telepítettek a forrásra. Így is sikerült 
a forrást kitisztítani és mindenkinek vízvételi lehetőséget 
kialakítani. A tótól nem messze kutatófurásokat végeztek, 
s ennek feltörő vizére terveztük a hidegvizes fürdőt. A 
kaláka során öltöző, filagória, padok, hidak, budi, festett 
táblák készültek, és mindenki örömére egy nagy hinta. A 
közeli, magára hagyott gyümölcsös fáit megmetszettük. 
Este előadások, táncházak, koncertek adtak lehetőséget a 
közös szellemi együttlétre. Reméljük sokak számára jelent 
majd örömöt a Székelyföld egyik legnagyobb értékét je-
lentő forrása és fürdője, amely gyógyító ereje miatt zarán-
dokhellyé is válhatna.

Herczeg Ágnes

Lázárfalva, Orsi-forrás

Szépvíz, gyógyvizű fürdőmedence
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Második homoródkarácsonyfalvi kaláka,  
2007. augusztus �� – szeptember �.

Az idei év nyarán folytattuk a Dungó-feredő felújítását. 
A helyi közbirtokosság által kezdeményezett kaláka szer-
vezésében nagy részt vállalt a Dungó Kulturális Egyesület 
és az oklándi Aratás Reménysége Homoródért Alapítvány. 
A falubelieken kívül 15–20 fiatal vett részt a munkában. 
Idén a legfontosabb és legnagyobb kihívást jelentő feladat 
az úgynevezett Dagonyázó, vagy Bivaly-feredő volt. A 
hely iszapban bővelkedik, mert a Feredő dombját egy 
több évezredes iszapvulkán működése hozta létre. Teljes 
területét gazdag, fekete, helyenként szürkés finom 
gyógyiszap borítja. Bárhol leástunk, mindenhol a gyógy-
hatású iszappal találkoztunk. Megépítettünk egy 3 méter 
átmérőjű, hatszögletű medencét, amelybe a gyökerektől 

megtisztított iszapot tettük. Az iszapot a Nap melegén 
szárítva, majd a gyógyvízzel ismét összekeverve vékonyan 
a testünkre kenve használhatjuk. A csurgó gyógyvizét a 
falubeliek ismeretei alapján tereltük össze a gyepszint alá 
helyezett, kavicsokból és favályúkból álló drénrendszer 
segítségével. Víze ivókúrára alkalmas: gyomor-, bél-, máj- 
és epebántalmakra. A száraz iszap lemosása a nagy hoza-
mú forrásra helyezett medencéből kifolyó vízzel történik. 
A víz egészen a Dagonyázóig vezet a vöröses égerfa vályú-
kon keresztül. 
Idén készült el a medence feletti „hídpad”. Azon megpi-
henve a karácsonyfalvi dombok gyönyörű látványa tárul 
elénk. A tűzrakó mellett helyet kapott a több ember számá-
 ra is kényelmes, fedett filagória. A tavaly megépült ivókutat 
lassú tisztulása miatt lábáztatóvá alakítottuk.

Csaba Kinga

pAgONY kVADruM • JÁNOSI JÁNOS

Zamárdi, Krizsanyik család nyaralója, 2004–; 
távlati kép, valamint tetőtéri és földszinti alaprajz

Aszód, Soós család háza, 2006–2008; alaprajz és homlokzatok


