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ToRSANLoRENZo-DÍjAS
a székelyföldi Fürdő- és közösségépítő kaláka mozgalom

Herczeg ágnes – tikk dóra – azadeh rahnama
Idén immáron nyolcadszor írtak ki pá-
lyázatot a torsan lorenzo nemzetközi 
díjra. a torsanlo renzo Gruppo Florovi-
vaistico nagy olasz családi vállalkozás, 
amely mediterrán növények szaporítá-
sára és értékesítésére szakosodott több 
kutatóhely és egye tem közreműködé-
sével, magas színvonalú szakmai felké-
szültséggel. 

a pályázaton tájépítészek vehetnek 
részt a világ minden tájáról.  Feltétele a 
kamarai tagság. kikötés, hogy csak 

megvalósult munkákkal lehet nevezni, 
amelyek más díjat még nem nyertek. 
Három kategóriába lehet benevezni: 
 
A szekció: tájépítészet transzformáló 
régiókban. környezetet felújító és hely-
reállító projektek.
B szekció: Városi zöldfelületek. Városi 
projektek minősége; terek, szomszédsá-
gi zöldfelületek, városi és privát parkok.
c szekció: privát kertek a városban és a 
külvárosban.

a beadandó anyagot (2 szerkesztett 
a1-es méretű poszter, műleírás, CV) an-
gol és olasz nyelven, papír és digitális 
formátumban 2011. április 1-ig kellett 
kiküldeni olaszországba. 

a nemzetközi zsűri a következő tájépí-
tészeti és építészeti szervezetek által 
delegált, független szakemberekből áll: 
UIa, IFla, asla, eFla, Feap, CnappC 
(Consiglio nazionale degli architetti, 
pianificatori, Conservatori, paesaggisti), 
ConaF (Consiglio dell’ordine nazionale 

dei dottori agronomi e dei dottori 
Forestali), aIapp (associazione italiana 
di architettura del paesaggio) és mario 
margheriti, a torsanlorenzo Gruppo 
Florovivaistico vezetője.

a nyertes posztereket Genovában, az 
euroflóra Virágvásáron és a torsanlorenzo 
nemzetközi díj átadásakor is kiállították. 
külön pályázati katalógusban a 46 be-
nevezett pályaművet teljes terjedelem-
ben publikálták. 

nagy örömmel olvastuk azt az e-ma-
ilt, amely hírül adta, hogy a nívós zsűri 
nekünk ítélte az „a” kategória 2. díját, az 
erdélyben több mint tíz éve folyamato-
san végzett székelyföldi Fürdő- és kö-
zösségépítő kaláka mozgalmat bemu-
tató pályaműért. meghívtak minket a 
díjátadásra. a még olasz szemmel néz-
ve is nagyvonalú ünnepélyes ceremó-
niára a róma és a tenger közé ékelődött, 
festői ardeában került sor 2011. május 
21-én. a kaláka mozgalom sok-sok ön-
kéntesének nevében egyik társunk 
vette át a díjat.

a kaláka szót nehéz lefordítani, így az 
alábbi címen adtuk be pályázatunkat: 
Bath and community building camara
deries Seklerland, Romania

a zsűri a következőképpen értékelte 
munkánkat: „a projekt különös értékét 
a helyi önkéntes részvétel adja kezdve 
a kézműves munkáktól, anyagoktól, 
szállástól az ételig és imáig, valamint a 
természet adottságainak és kincseinek 
tisztelete.”

a székelyföldi Fürdő- és közösségépí-
tő kaláka mozgalom nem ismeretlen 
fogalom az országépítő folyóirat olvasói 
számára, hiszen évről évre beszámol-
tunk a kalákákról, amelyet sok támoga-
tó mellett a kós károly egyesülés is 
minden évben támogat, és az egyesülés 
vándoriskolásai, a pagony Iroda gyakor-
nokai is részt vesznek a munkában. a 
mozgalom 2010-ben ünnepelte 10 éves 

kalákahelyszínek (székelyföldön): lázárfalva, 
tusnád, Csíkkozmás, kászonújfalu, Csíkszent-
király, Csíksomlyó, Csíkcsobotfalva, Firtos-
váralja, Homoródkarácsonyfalva, Csíkszentta-
más, Gyergyócsomafalva, Borszék; (magyar-
országon): mátramindszent, eperjespuszta 
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évfordulóját. az ars topia alapítvány, 
amely a mozgalom magyarországi 
szervezője, karöltve a Csíki természetvé-
dő-és természetjáró egyesülettel, nagy-
szabású konferenciával foglalta össze a 
mozgalom társadalmi jelentőségét. az 
azóta elkészült vándorkiállítás nyitóren-
dezvénye Csíkszeredában a mikó-vár-
ban, a Csíki székely nemzeti múzeum-
ban ez év tavaszán került megrendezés-
re, és reméljük, kiállításunk sok helyre 
eljut majd, hirdetve a kaláka örömét, az 
önkéntességen alapuló munka értékét 
és értékteremtő mivoltát.

székelyföld legnagyobb táji, termé-
szeti értékei közé gyógyforrásai, gyógy-
hatású gázkiömlései tartoznak, amelyre 
az évszázadok alatt jelentős fürdőkultú-
ra szerveződött. a történelem során két 
típus alakult ki a népi és a polgári fürdők 
formájában. mára e helyek zöme elpusz-
tult, feledésbe merült. a kaláka kiindu-
lópontja a Csíki természetvédő- és ter-
mészetjáró egyesület (Cstte), a pagony 
táj-és kertépítész Iroda, az axis építész-
iroda által 1998-2000 között folyó, táji 
örökségvédelmen alapuló fejlesztési 
projekt volt. 2001-ben, lázárfalván egy 
falufórumon vetették fel a helybéliek, 
milyen jó lenne a régi nyír-feredőt újjá-
éleszteni. látható volt, hogy a polgári 
fürdővárosok felújítása sokkal nehezebb, 
mivel a tulajdonviszonyok rendezetlen-
sége, a privatizációs folyamatok adta 
nehézségek, és a nagyobb tőkeigény 
nehezíti a megújulás folyamatát. így ab-
ban gondolkodtunk, hogy a népi fürdők 
megújításának, újjáépítésének lép téke 
az a szint, amely a helyi belső erőforrás-
ok és kis külső segítség bevonásával 
megoldható. a kaláka emléke és gya-
korlata is még fennmaradt ebben a ré-
gióban, a közösségi összefogás, kölcsö-
nös segítségnyújtás példájaként. min-
denki ereje szerint lehet a munka része-
se, így a társadalmi igazságosság népi 
bölcsessége is benne rejlik. 

a régi formát „rászabtuk” az új feladat-
ra. a szervezést magyarországon az ars 
topia alapítvány vállalta magára, magyar-
országi pályázatokon próbáltunk kis 
pénzt szerezni, és egyetemistákat, fiata-
lokat beszervezni nyári alkotótáborra. a 

fiatalok – főleg tájépítész-, építészhallga-
tók – terveket készítettek, és eljöttek tíz 
napra dolgozni. Helyben a Cstte és a 
helyi önkormányzat vállalta fel a kaláka-
szervezést. a helybéliek adták a szállást, 
az ételt, együtt dolgoztak a helybéliek 
és a „vendégkalákások”. 

az első kaláka után sorra jöttek a meg-
keresések, hogy szervezzünk hasonló 
kalákákat a fürdők felújítására. így tíz év 
alatt komoly mozgalommá vált, sok 
önkéntes bekapcsolódott a munkába, 
s a fenti formában szerveztük a kalákákat 
évről évre. számításaink szerint tízezer 
embert biztosan megmozgattunk. eb-
be a számba bele kell érteni mindenkit, 
aki a kalákához hozzájárult akár egy ko-
sár almával, imával, pénzzel, faanyaggal, 
fuvarral, zenéléssel, hiszen e moz ga lom-
nak a táj értékeinek tudatosítása mellett 
legfőbb erénye a közösségépítés. 

különös öröm számunkra, hogy ezzel 
a munkával nyertünk a pályázaton. így 
még messzibbre repül a kaláka híre. 2011 
európában az önkéntesség éve, és csak 
örvendeni lehet, ha minél többen hal-
lanak a közösségi munka fontosságáról, 
és az egyén és a közösségek tájakért 
való felelősségéről.  

a torsanlorenzo International prize 
web oldalon a „miért is alapították a tor-
sanlorenzo nemzetközi díjat? “ kérdésre 
így válaszol a cég: „az ötlet onnan eredt, 
hogy a tudomány, az elmélet és a gya-
korlat területén egyaránt nagy szükség 
van olyan valós, nem virtuális térre, ahol 
lehet találkozni, beszélgetni és elősegí-
teni az új tájtudatot.”

magas színvonalú rendez vényen ve-
hettünk részt. a mario mar gheriti csalá-
di vállalkozása 2003 óta hívja fel a szak-
ma figyelmét a tájat tiszte letben tartó 

munkákra. a rendezvény a táj értékei és 
fejlesztése mellett a kapcso latteremtésről, 
a kommunikációról szól, az emberek és 
a tájak közötti párbeszédről, s mindez a 
csodá latra méltó olasz vendégszeretet 
keretében. így válhat egy szakmai ese-
mény társadalmi eseménnyé! köszönet 
mario margheritinek és a tor sanlo renzo 
Gruppo Florovivaisticónak, különö sen 
serena Vivianinak a szervezésért!

Herczeg Ágnes tájépítész, 
az ars topia alapítvány 

programvezető kurátora
Tikk Dóra tájépítész,  

ars topia alapítvány pályázatfelelőse
Azadeh Rahnama 

tájépítész, önkéntes 
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