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Tájteremtés közösséggel - Civil tevékenység

A tájépítészet fontosságának köztudatba épüléséhez közéleti munkára van 
szükség, cikkek, kiadványok, könyvek írása, szerkesztése, kutatómunka, 
kiállítások, konferenciák, népfőiskolák, önkéntes munka szervezése. 
Az Ars Topia Alapítvány elnökeként tizenegy éve szervezem a Székelyföldi 
Fürdő- és Közösségépítő Kaláka Mozgalmat, egyetemisták és a helybéliek 
összefogásával végzett önkéntes munkát Erdélyben és Magyarországon. 
A tevékenységet 2011-ben Torsenlorenzo nemzetközi tájépítészeti díjjal 
tüntették ki Olaszországban.
Önálló kutatási munkám könyv formában is megjelent, kiállítások és előadások 
alkalmával népszerűsítve a hazai kertművészetet (Olaszország, Románia, 
Szerbia, Magyarország).

Works with landscape within a community - Civil activities

To sensibilise the community to the importance of landscape architecture 
one need to do work in public life, such as, articles, issues, books, editing, 
research, exhibitions, conferences, education centres, organizing volunteer 
work. 
As the president of the Ars Topia foundation I organize the Bath and Community 
building Kaláka Movement in Sekler Land since eleven years. Students work 
together with locals as volunteers in Transylvania and Hungary. The activities 
of the Bath and Community building Kaláka got the international landscape 
architectural Torsanlorenzo prize in Italy in 2011.

My separate research work also showed up in the form of a book, in 
exhibitions and presentations for the extension of knowledge about local 
garden architecture (Italy, Romania, Serbia, Hungary).

Székelyföldi Fürdő- és Közösségépítő Kalákák
Bath and Community building Kaláka in Sekler Land

Kiállítások és konferenciák
Exhibitions and conferences

2004 

KÁSZONÚJFALUI KALÁKA MÁTRAMINDSZENT
KINCSESKERT KALÁKA

MÁTRAMINDSZENT, KINCSESKERT 2008-
2010

Könyvek, kiadványok...
Books, issues...


