Gyimesi szénacsináló kaláka
Időpont: 2010. augusztus 23‐29.
Helyszín: Gyimesbükk, Áldomáspataka (Ghimeş‐Făget, Aldămaş a térképen).
Szervező: Sárig Attila.
Partner: Pogány‐havas Kistérségi Társulás.
Támogatók: Barbara Knowles, Communitas Alapítvány.

Barátkozás, szórakozás, új készségek elsajátítása és aktív cselekvés a Keleti‐Kárpátok táji
szépségének, az itteni értékes hegyi kaszálók növényzete, állatvilága és hagyományai megőrzésének
érdekében.
Ezeket kínálja az az egy hetes program, melynek során a résztvevők ismeretet szerezhetnek a
természet és gazdálkodás kapcsolatáról azáltal, hogy részt vesznek a legfontosabb munkában, a
„szénacsinálásban”, és megismerik a kapcsolódó szerszámok elkészítésének művészetét egy helyi
mesterembertől.
A kaláka ötlete abból ered, hogy egyre több tulajdonos problémának, sőt néha „átoknak” tartja,
hogy meg kell művelje a kaszálóját, és inkább felhagyja. Ezek az emberek a városi kényelmet
fontosabbnak tartják, mint a jó minőségű ‐ és egyébként Európai szinten is kiemelkedően fajgazdag ‐
kaszálók művelését. Ezeket, ha két‐három évig nem művelik, akkor több év nehéz, jövedelem nélküli
munkájába kerül, hogy újra ebbe a jó termelő állapotukba visszahozzák. A nyugat‐európai példák viszont
azt mutatják, hogy az emberek szinte soha nem térnek vissza a felhagyott kaszálóikhoz. Azzal, hogy mi e
kaláka által fenntartjuk őket, több célt is szeretnénk elérni:
1) adunk még egy esélyt, hogy ha pár év múlva a tulajdonosok meggondolnák magukat, és
visszatérnek a gazdálkodáshoz, akkor ez a terület ne kerüljön ki a művelésből.
2) Ez a kezdeményezés elsőre furcsának tűnhet a helyi lakosság szemében, de reméljük, hogy
lassan sikerül tudatosítani bennük, hogy az a nehéz munka, amellyel a kaszálókat évről‐évre
megművelik mennyire értékes. Azt szeretnénk elérni, hogy a helyiek büszkék legyenek
munkájukra, és motiválni szeretnénk a fiatalokat, hogy otthon maradjanak és
gazdálkodjanak.
A szénacsináló fesztivál ötlete egy gyimesbükki fiataltól származik, aki egyben az esemény főszervezője
is. Partner a Pogány‐havas Kistérségi Társulás.
[tekintse meg a tavalyi eseményen készült fotót]
Tervezett program:
Augusztus 22, vasárnap: a vendégek fogadása, bevezető előadás a hegyi kaszálók és a hagyományos
gazdálkodás fontosságáról, a szénacsináló kaláka céljairól; lefekvés este 9 óra körül.
Augusztus 23, hétfő: 5 órakor kezdődik a kaszálás, és tart egész délig. Ebéd után a kaszálás folytatása,
kaszálóverseny.
Augusztus 24, kedd: szerszámkészítés. Amíg a fű szárad, a Gyimesekben élő egyik legjobb
szerszámkészítő mester bemutatja és akit érdekel, annak megtanítja, hogyan kell gereblyét, kaszát
készíteni, felszerelni, és hogyan kell a szerszámokat előkészíteni a munkára. Délután, ha az idő engedi, a
csoport elmehet gombászni, gyógynövényeket gyűjteni.

Augusztus 25, szerda: a szénát meg kell forgatni, fel kell takarni, és buglyába kell rakni. Szervezünk egy
takaróversenyt is.
Augusztus 26, csütörtök: esztena‐látogatás, bemutató a sajtkészítés folyamatáról, ebéd hagyományos
helyi termékekből, sajt, orda, szalonna, házikenyér, stb. Aki szeretné, megpróbálhatja a fejést is.
Augusztus 27, péntek: a buglyákat összerakjuk egy nagy rakásba, ennek során megtudjuk, hogy is megy a
„húzatás”, a szénabuglyák lóval történő lehúzása az oldalakon. Az időjárástól függően előfordulhat, hogy
szekérre kell felrakni a szénát. Munka után lovaglás, szekerezés.
Augusztus 28, szombat: kirándulás az Ezer éves határhoz. Meglátogatjuk a vasúti őrházat, a gyimesi
völgy első templomát, az „anyatemplomot” illetve környékét, miközben túravezetőnk mesél Gyimes
történetéről, vagy arról, honnan ered az „ezer éves határ” elnevezés. Este táncház.
Augusztus 29, vasárnap: déli 12 órakor a csoport részt vesz a szentmisén. Ezt követi a vendégek
hazautazása.
Részvételi díj: 100 RON/fő vagy 25 Euró/fő.
A részvételi díj tartalmazza a reggelit, ebédet, vacsorát, és a programokon való részvételt. Szállás külön
kérésre megoldható az Áldomás Panzióban vagy a szomszédos családi házakban. Az árak változóak: 9‐12
Euró/fő/éjszaka. Ugyanígy kérésre a szállítás is megoldható, ha szükséges.
A program az időjárás függvényében változhat!
Jelentkezni és foglalni lehet a contact@aldomas.ro e‐mail címen vagy a +4 0727 859 882‐es
telefonszámon.
A helyek száma korlátozott, maximum 40 fő jelentkezését fogadjuk el.
Jelentkezési határidő: 2010. augusztus 10.
Tisztelettel,
Sárig Attila
szervező

