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Kedves Kalákás és leendᔐ Kalákás Barátaink!

Elérkezett a Kalákák nyolcadik éve! Szeretnénk, ha a Kaláka mozgalom megtartaná eredeti 
célját és szellemiségét. A Kalákák nem „csupán” a helyek rendbetételét, jelentik, hanem 
szellemi és közösségépítᔐ munkát. A kaláka szellemisége a hely, a táj megfigyelésén alapuló 
építést jelent. Külsᔐ és belsᔐ építkezést. Amely során értékké válik a közösségi munka, s a 
belsᔐ értékek a felszínre kerülhetnek. Ehhez a munkához szeretetteljes odafigyelés, partneri 
kapcsolatra való képesség és alázat kell. Ennyi elég. A többit bízzuk a Fennebbvalókra.
A kalákák szervezésekor ezért elsᔐsorban azokat a kezdeményezéseket tartjuk fontosnak 
munkánkkal, kapcsolatrendszerünkkel, szervezᔐmunkával támogatni, amelyek a hely 
szellemének, a helyi közösség önszervezᔐdésének, a tájnak, segítenek. Ha segítséget kérnek 
segíteni kell valamilyen módon, a helynek, az idᔐnek megfelelᔐ módon. Célunk, hogy minél 
több helybélit vonjunk be a munkába, de éppoly fontos, hogy a Kárpát-medence minden 
tájáról minél többen érkezzenek a kalákák helyszínére, ahol közös munka során 
megismerhetjük egymást, s reményeink szerint továbbvihetjük az együvé tartozás, s a kaláka 
gondolatát.
2008-ben tovább folytatódnak a közösség és fürdᔐépítᔐ kalákák. A tavaly megkezdᔐdött és 
több évre tervezett kisebb kalákák szervezése mellett egy nagy kalákára kerül sor.
A szervezᔐcsapat már korán nekilátott a feladatoknak, így most tájékoztatunk Benneteket az 
idei programokról.

A programokra várjuk a jelentkezést:

§ szervezᔐ, tervezᔐ és csapatvezetᔐ szerepkörbe várunk tájépítész, építész és egyéb 
ügyes embereket. Aki érez magában kedvet tervezési feladatkörben, kérjük 
jelentkezzen.

§ valamint kétkezi kalákázókat

Kérünk Benneteket, hogy jelentkezzetek, mert az idᔐ közelít, sok a feladat, s kell lássuk, 
hogyan állnak össze a csapatok. Kérjük, jelöljétek meg, melyik kalákán szeretnének rész 
venni és hogyan? A jelentkezést érkezési sorrendben regisztráljuk! Kérünk Benneteket, 
hogy adjátok meg elérhetᔐségeteket (telefonszámot, levélcímet, e-mail, egyebek) tudjunk 
kapcsolatba kerülni. 
A programok még most alakulnak De minden helyszínen esti elᔐadásokat, 
beszélgetéseket, kiállításokat, táncházakat szervezünk. A hosszú táborok alatt egy napos 
kirándulásra is sor kerül. 
Bejelentkezés után részletes információt nyújtunk a választott kaláka helyszínérᔐl, a 
teendᔐkrᔐl, programokról.



A Kaláka mozgalom összefogását, a magyarországi szervezés feladatát az Ars Topia 
Alapítvány (kalaka@arstopia.hu) (Herczeg Ágnes – 06303787824, Tikk Dóra -
06205489262, László Viktor – 0630 4705323) szervezés összefogását, az internetes 
kapcsolat mᜐködtetését az erdélyi oldalon Kovács Áron (0040740 545374, 
karonka@yahoo.com) végzi. A Kalákák szervezésében ezután is szervezᔐpartnerünk a 
CSTTE, Jánosi Csaba (0040 744 60 6987) vezetésével.

Szeretettel várjuk jelentkezésetek, mind csoportvezetésre, mind részvételre! 

Budapest, 2008. április 24.

A szervezᔐk nevében Herczeg Ágnes
1. LÁZÁRFALVI KALÁKA III. 

Idᔐpontja: Július 6-13.
Házigazda: András Alapítvány – Hargita Néptánc együttes
Feladatok: A tavalyi kaláka folytatódik, a vizek további rendezésével és a kerti 
berendezési tárgyak készítésével és sok néptánccal. Tervezett feladatok: Felsᔐ tóka 
rendezés, veteményes kert és bejárati tér kialakítása, a forrás tetejének megépítése. 
Bútorfestés.
Szervezᔐk: Dékány Dia, Földesi Dóri, Tikk Dóri
Szükséges szakember: építész
Várható létszám: 15 fᔐ és a Néptánc együttes tagjai, táncos lábú és kedvᜐ 
jelentkezᔐket várunk  
Esti programok, elᔐadások: népzene-, néptánc programok, szervezés alatt
Együttmᜐködᔐ partnerek: 
Önkormányzat

2. GYERGYÓCSOMAFALVI   BORVÍZKUTAK KALÁKA – NAGY KALÁKA

Ideje: Július 16-25. 
Feladata: A Gyergyói-medencében elᔐször kerül megrendezésre kaláka, amelynek a 
Maros parti Csomafalva ad otthont, a fa mívesség egyik székelyföldi központja. A 
kaláka fᔐbb feladatai: 
borvizekben gazdag falu néhány kútjának megtisztítása, újjáépítése
borvízfürdᔐ - a falu gübbenᔐje - építése
a régi mosó helyreállítása a Maroson, 
kilátó építése a Veresvirág gerincén, 
tájékoztató és utcatáblák faragása, festése; 
utcabútorok készítése, a Marosparti Népfᔐiskola elᔐtti tér rendezése

Szervezᔐk: 
Bartalis Attila, Herczeg Ági, Csaba Kinga, Köllᔐ Miklós, László Viktor, Rüll Tamás, 
Szabó Ági, Tikk Dóri, Török Ádám,
Számítunk: Kós Károly Egyesülés vándorai, építész, tájépítész hallgatókra és minden 
érdeklᔐdᔐre
Várható létszám: 60-70 fᔐ

Együttmᜐködᔐ partnerek: 



Polgármesteri Hivatal, R. Kat. Plébániahivatal, Marosparti Nápfᔐiskola, Arbor 
Szövetség, Közbirtokosság, Szilfás Erdᔐtársulás, csomafalvi civil szervezetek, iskolák

Tervezett programok – még változhatnak:
Köllᔐ Miklós: Történelmi faszerkezetek, Portik Irén: Gyergyói népi díszítᔐmᜐvészet
Czimbalmas Tivadar: Drányicapattintás
Ferenci Attila: Rönkházépítés
Rokaly József: Gyergyócsomafalva története és tutalyozás a Maroson
Jánosi Csaba: Székelyföld Ásványvizes forrásai és feredᔐi
Orbók Sándor, Arbor Szövetség, Herczeg Ágnes: Gyergyói-medence tájváltozása, az 
erdölés és famegmunkálás  
Ertsey Attila: A Marosparti Népfᔐiskola bemutatása 
Köllᔐ Miklós: Gyergyószentmiklósi séta, Kissné Portik Irén Néprajzi gyᜐjteményének 
meglátogatása
Borsos Miklós és Köllᔐ Miklós kiállítás megtekintése
Helyi kézmᜐvesek: citera, szövés, kenyérsütés, asztalosság
Táncház: helyi zenekar: Bartis Feri és a Koszták, Csomafalvi táncok: Ceppel és 
Köllᔐké
Antal Imre és barátai, Gyimesközéplokiak
Kirándulás vasárnap: Dél-hegy

3. MÁTRAMINDSZENTI KALÁKA – KINCSES KERT KALÁKA -

Idᔐpontja: augusztus 6-10.
Házigazdák: Dabóczi Mihók Mária, Kuklay Antal atya 
Feladatok:
A kalákát több évre tervezzük, a falubéliek bevonásával. A feladat Mátramindszenten 
a Recski Emlékkápolna környezetének rendezése és a mellette lévᔐ berek 
zarándokkertté alakítása, tóka, sétányok, rózsafᜐzérút, fᜐzgrotta, palló utak, táblák,  
padok, filagória, fᜐzkorona, stb. 

Szervezᔐk: Herczeg Ági, Csaba Kinga, Szabó Ági, Sólyom Barbara 

Szükséges szakember: 
Várható létszám: 10-15 fᔐ 
Esti programok, elᔐadások: 
Kuklay Antal atya:  1956 története 

Pilinszky – est
Tikovits úr elᔐadása:   Mária szobrok, képes fák az Északi-középhegység tájában
Kiállítás a Kalákák történetérᔐl


