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A Székelyföldi Fürdő- és Közösségépítő Kalákák 2001-
ben indultak az alcsíki Lázárfalváról, érintették Tusnádot, 
Csíkkozmást, Csíkszentkirályt, Csobotfalvát, Csíksomlyót, 
Csíkszenttamást, kis kitérőkkel Kászonújfalut, Homoród-
karácsonyfalvát és Firtosváralját, idén elértek a Gyergyói-
medencébe. Az Ars Topia Alapítvány és a Csíki Természet-
védő és Természetjáró Egyesület az önkor mányzatokkal, 
civil szervezetekkel összefogva kezdeményezi a fürdők 
megújítását és a vizek, táji értékek vé delmét. 2008-ban 
már Magyarországon, Mátramindszenten is dolgoztunk.

Lázárfalva, július 6–13.
A lelkes csoport harmadik alkalommal tért vissza Lázár-
falvára, az András Alapítvány Tókerti Tánctanodájába. 
Idén forrásfoglalás készült, a fűzjátszótér háromfejű fűz-
sár kánnyal bővült, és kiegészült a korábbi években alko-
tott dézsafürdő, Ferenc-forrás, pataklejáró és patakparti 
zuhanyzó. A leendő néptánc tábor és hagyományőrző 
központ helyszínén az egyedülálló természeti és táji adott-
ságokra, a vizek áldásos jelenlétére alapozunk.

Gyergyócsomafalva, július 16–25.
A közel 100 önkéntes Magyarországról és Erdélyből érke-
zett, voltak köztük gyermekek, fiatal szakemberek, idős 
emberek egyaránt, s Csomafalva lakossága, mesterei, asz-

talos műhelyei is lelkesen kiálltak a kaláka mellett. Az 
1950-es években épült, mára teljesen eltűnt gübbenő Cso-
mafalvi Feredő néven kelt újra életre a Maros holtágának 
közelében. A mívesen elkészített fürdő a helyi ácsok keze 
munkáját dicséri. Közelében helyet kapott egy kereszt, 
fűzkupola, tűzkatlan, fűzfonattal álcázott budi. A kaláka 
alatt újjáépítettük a Maroson hagyományosan használt 
mosópallókat, a borvizes forrásairól híres Csomafalva fa-
lukútját, továbbá elkezdtük a Marosparti Népfőiskola 
udvarának rendezését és egy kétszintes kilátó építését a 
Dél-hegy Veresvirág nevű ormán. Készültek kézzel festett 
utcanévtáblák is. A népi hagyományokkal, erdőgazdálko-
dással kapcsolatos előadásokat hallgathattak a résztvevők, 
több alkalommal táncházra is sor került.

Mátramindszent, augusztus 7–10.
A palócföldi faluban a Mens Sana Alapítvány, Mát ra-
mindszent Önkormányzata és a helybéliek voltak a part-
nereink. Az Alapítvány területén épült Recski Emlék-
kápolna mellett Kuklay Antal atya és Dabóci Mihók 
Mária kezdeményezésére zarándokkert kiépítését kezdtük 
el. A berek megtisztításával, egy öreg fűz adta szentély 
kifaragásával, padok elhelyezésével, forrás tisztítással és 
csermely kialakítással. A kaláka jövőre folytatódik.
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