Zöld OT
Zöld szervezetek 2018. évi Országos Találkozója 2018. április 12. 2018. április 15.
Kalotaszentkirály – Zentelke
Ez a rendezvény először került megrendezésre „határon túl”.
Programok:
- csütörtök délután, este: érkezés, regisztráció, falubemutatás (Ady Kiállítás, néprajzi
gyűjtemény, XIII századi református templom stb), filmvetítés
- péntek délelőtt: kirándulások (Több kirándulást tervezünk az előzetes jelentkezések
alapján:
1, Szilágysági barangolások /almásgalgói „Sárkányok kertje”, Zilah Wesselényi szobor, zsibói
Wesselényi kastély, botanikus kert,
2, Erdély szíve Kolozsvár/ botanikus kert, főtér, Mátyás szülőháza, Házsongárdi temető, stb.
3, A Bihar-hegység lábánál, Székelyjói vízesés, víztározók,
4, Kirándulás a Kő hegy tavaihoz,
5, Kalotaszeg híres templomai: Körösfő, Magyargyerőmonostor, Magyarvalkó/ Tervezett
indulás 8-9 óra, visszaérkezés 15 óra)
- péntek délután: megnyitó (16.30) - plenáris ülés: Tájgazdálkodás, biológiai sokféleség
megőrzése a Kárpát-medencében (17.30-19.00) - péntek este: szekcióprogramok (esetleg
mozgalmi plenáris) (20.30-22.00)
- szombat délelőtt: helyi termék bemutató és vásár, „civil expo”, „nyitott porták”
szekcióprogramok akár két részletben (9.00-12.00) - szombat kora délután:kiemelt szekciók:
Hulladék-megelőzés és hulladékgazdálkodás, Turizmus és fenntarthatóság, Klímavédelem és
alkalmazkodás (14.00-16.00)
- szombat délután, este: kulturális, közösségi programok, igény szerint szervezetek
bemutatkozása, kötetlen beszélgetések esetleg szekcióülések
- vasárnap: záróplenáris (9.00-11.00), helyi kulturális programok (falubemutatás,
kézművesség) - Indulás haza: 11 órakor

Csütörtökön a reggeli órákban indultunk és útközben megálltunk megnézni a Nagy Magyar
barlangot kísérőimmel, Szász Bélával (a
Giligán
Természetvédelmi
és
Hagyományőrző Egyesület elnöke) és
Molnár
Gézával
(aki
a
Nimfea
Természetvédelmi Egyesület munkatársa).
Erdélyben található az egyik legszebb
történelmi barlang, a Nagy Magyar-barlang,
mely annak idején, sok ezer évvel ezelőtt
lakott is volt, ugyanis rengeteg kőedényt, és
egyéb használati tárgyat találtak itt. A
térségben ugyanis a karsztvidék legalább
100 kisebb-nagyobb barlangot rejt.
Azonban az egyik legszebb és legnagyobb
ezek közül a Nagy Magyar-barlang. A Körös valamennyire elvágja a barlangot a külvilágtól és
a vadaktól. A bejárata hatalmas és ezért szeles, emiatt a növények nem tudnak
megtelepedni a barlangban.

Körbejárása, vezetéssel együtt, körülbelül fél órát vesz igénybe. A barlang hatalmas
bejáratához egy keskeny függőhíd vezet át, ahonnan kiváló rálátás van a környező
vadregényes tájra.
Az
esti
órákban
Kalotaszentkirályra, ahol
elfoglaltuk a szálásunkat.

érkeztünk
regisztrálás

meg
után

A pénteki napon felfedeztük a környéket, kirándultunk egyet a hegyekben. Túránk a
Menyasszony vízesésnél végződött. A
Havasrekettyei vízesés vagy Menyasszony
fátyol vízesés a Vigyázó hegység keleti
oldalán a Székelyjó völgyben található, a
Reketye patakhoz közel, 1000 méteres
magasságban. A vízesés 30 m magas és két
szakasza van, amiből az alsó a látványosabb.

A vízeséshez vezető úton
békapetét láttunk, a tócsákban.

Útközben egy kisebb barlangra is ráláttunk.

rengeteg

Az őshonos fenyves erdőben sok egyéb növényt is felfedezhettem.

A képen látható rénszarvas zuzmó is bizonyítja,
hogy mennyire tiszta ezen a vidéken a levegő.
Ugyanis a zuzmó fajok (nem fajták, hiszen nem az
ember tenyésztette) érzékenyek a levegő
szennyezettségére (indikátor növények). Ez az egyik
legnagyobb zuzmó faj amely, mint az összes többi
zuzmó is, gombafonalak és kékalgák társulásából
jött létre.

A nedves környezetnek és mészben
gazdag talajnak köszönhetően képes volt
megtelepedni az erdei holdviola. Ez a
növény Európában nagyon elterjedt.

16:30-kor részt vettünk a megnyitón, ahol a szervezők beszédet tartottak.

Péntek este Szász Béla „ Hagyományos tanyák
felépítése, tanyák működése, tanyasi termékek
értékesítése” című előadásán vettem részt.

A szombati napon délelőtt kirándulni voltunk
Béláékkal. Több kisebb települést és azok
templomait is megnéztük, felmentünk egy régi
temetőbe, hogy megnézzük az ottani templomot.
Útközbe rengeteg kék ibolyát láttunk és egyéb
szebbnél szebb virágokat.

Ellátogattunk Kolozsvárra is, ahol megnéztük a
templomokat, Mátyáskirály szülőházát és a temetőt
melynek érdekessége, hogy a sok évszázados magyar
írásbeliség nagyjainak nyugvóhelye és egyben az
emlékezések kegyhelye.

Mátyás király szülőháza, Kolozsvár
legrégebbi emeletes háza, jelenleg a
Művészeti és Design Egyetem épülete az
Óvárban található
gótikus stílusú
műemlék. A ház az 1440-es években
Méhffi Jakab jómódú szőlősgazda
tulajdonában állt, rendszerint nála szállt
meg Szilágyi Erzsébet. 1443. február 23án (szülőházi emléktáblájának felirata
szerint március 27-én) született Hunyadi
Mátyás. 1467. szeptember 28-án Mátyás
király minden adó alól felmentette a ház
akkori tulajdonosát.
Szombat délután a nyitott portán vettem
részt,
ahol
megismerkedtem
a
kürtöskalácssütés
rejtelmeivel,
a
szőnyegszövéssel és megtanultam hímezni
is. Az éjszaka folyamán pedig a
kalotaszentkirályi néptáncos csoport által
tartott előadást néztem meg

Vasárnap indultunk hazafele társaimmal és
útközben megálltunk a sárkányok kertjében
ahol túrázunk egyet, és még egy barlangot
is bejártunk. A délután folyamán értünk
haza.

Tóth Barbara

