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Falu
A székely falu a tájból nő ki. A táj morfológiája, vízrajzi és egyéb természeti adottságai, és a táj használata határozza meg az életmódot, a területek egyéni és közösségi használatát. A falut áthatják a táji, természeti elemek:
kertek rendszere, fák, vízfolyások, kutak, források.
A közösség falutörvényekben, rendtartásokban határozta meg az egyén és a közösség érdekeit, jogait és kötelességeit. Hagyományosan meghatározták a közösségi terekre, közösségi használatú területekre vonatkozó
szabályokat. A vízelvezető árkok tisztítása, kaszálása, karbantartása, a források rendbetétele, utak javítása, tisztántartása meghatározott időhöz kötött, kötelező feladat volt.

„De keserű lesz az életem, ha megérem azt, hogy véreim unni fogják ezt a földet; keserű lesz az életem akkor…Kérem
azért az én Istenemet hívő igaz hittel, hogy áldja meg maradékimat kik szeretni fog ják ezt a kis világot itt a nagy hegyek
között és kérem az én Istenemet, hogy nehéz kezével sujtson le azokra, akik megunják és elprédálják otthonukat, földjüket
apáik szeretetét.”
(Kós Károly: Testamentum és Agrikultúra, Anno: Nagy Háború, 1915.)

Közterek rendezése
A települések központjainak parkosítására, rendezésére ma számos hazai és európai uniós pályázati lehetőség
van. Azonban nem mindegy, hogy milyen minőségben kerülnek kialakításra.
A közterek felújításakor fontos szempontok:
•
A közösség tájékoztatása, bevonása, közösségi összefogás
•
Szakszerű tervek készítése – a helyből kiindulva, a település egyedi karakterét megragadva
•
A faluképhez és hagyományhoz illeszkedő, nemes és jó minőségű anyaghasználat – terméskő, fa,
•
A tájra jellemző honos növények és történetileg használt kultúrnövények alkalmazása

Hagyományos növényhasználat

Szent Anna kápolna Csíkszenttamás határában

Csíkmenaság, a dombok között

Utcarészlet kapuval, paddal
Gyergyói-medence

Patakpart

Veteményeskertek
Gyümölcsöskertek
Csűrkertek
Utcakép - Csíkszenttamás

Belső kert

Növényi formák a díszítményekben,
jelrendszerekben
Közhasználatú kutak

Temetőkertek, gazdag virágdíszben

Javasolt anyaghasználat:
terméskő- és faburkolatok.
Míves, igényesen megmunkált kültéri
fabútorok, megformálásuk a helyi motivumokból és formavilágból kiindulva.

Készítette:
Herczeg Ágnes, táj- és kertépítészmérnök
Tikk Dóra, tájépítészmérnök
A kiállítás támogatója a Nemzeti Kulturális Alap

