
HÁ ROM GÁLÁMB HÍ RLEVE L 

2021 Tavasz és Nyár 
 

Egy hete léptük át a nyár és ősz között fekvő küszöböt. A nappalok és éjszakák kiegyenlítődtek és 

elindultunk az év sötétebb felébe vezető úton. Bár a nyár fénye és melege lenyugvóban van, tudjuk, 

hogy belső fényünk erősödésének időszaka következik. 

Ebben a hírlevelünkben visszatekintenénk az elmúlt tavasz és nyár történéseire. Átugrottunk egy 

hírlevelet, aminek az oka nem az volt, hogy nem történt semmi, hanem éppen hogy nagyon sok 

minden történt. 

Március elején elkezdődtek rendszeres tevékenységeink heti két napon. Csatlakozott hozzánk Enikő 

és Blanka, akik nagyon rövid idő alatt beilleszkedtek az új tevékenységekbe, kihívásokba, tanulásba, 

ritmusba. Hétfőnként kenyeret, perecet, zsemlét sütünk, megbirkózva a kőttes tészta kihívásaival. 

Emellett ritmusos, integráló gyakorlatokkal várjuk, hogy megkeljen a tészta. Sétálunk a faluban, 

ismerkedünk utcáival és lakóival. Majd az együtt elfogyasztott szendvicses ebéd után szövőszékhez 

ülünk, quillingezünk, gyapjút fésülünk.  

 



Kedden a kert vár ránk sok feladatával: ástunk, gyomláltunk, ültettünk, zöldséget, gyümölcsöt, 

gyógynövényt szedtünk, gereblyéltünk, farakást készítettünk. Délutánonként pedig újra várnak a 

közkedvelt kézműves tevékenységek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szintén márciusban kapcsolódott be munkánkba Kinga is, aki a 

projektet vezető Zsuzsa asszisztenseként járul hozzá tudásával, 

kreativitásával és lelkesedésével a Három Galamb növekedéséhez. 

Kinga nem régen költözött férjével és kisfiával a faluba, a Három 

Galamb utcájába, s onnan a tavaszi szél felkapta és besodorta 

udvarunkra. 

Júniusban végre megérkezett Mitko is Skóciából, hogy immár a 

helyszínen járuljon hozzá munkájával, tapasztalatával a projekt 

építéséhez, ahova családja – Zsuzsa és 3 kisfiúk, Péter, Mátyás és 



Dániel - már 2020 nyarán megérkezett. Azóta belevetette magát a kerti munka kihívásaiba és próbálja 

megszelídíteni annak különböző sarkait, miközben a magyar nyelv szépségeivel ismerkedik. 

Mindemellett 3 önkéntes járult hozzá rendszeres részvétellel a fiatalokkal való munka támogatásához. 

Neza Szlovéniából érkezett és 2020 őszétől 2021 nyaráig segítette programunkat, hol a kertben ásva, 

gyomlálva, ültetgetve, hol pedig a fiatalokkal együtt sütve, festve, sétálva, gyapjút feldolgozva. Audrey 

2021 tavaszán érkezett Franciaországból, hogy 10 hónapot töltsön Székelykeresztúron és fogyatékkal 

élő fiatalokkal, gyermekekkel foglalkozó programokat támogasson önkéntes munkájával. Audrey heti 

2 napot dolgozik a Három Galamb fiataljaival és esetenként bekapcsolódik a kerti munkákba is. Sol a 

spanyolországi Galícia tartományból érkezett és gyönyörű énekes hangját, gitárját, dobját, 

játékosságát hozza ajándékba heti egy alkalommal a fiataloknak. 

 

 

 

Júliusban elkezdtünk heti egy órát néptáncolni a székelykeresztúri Gondviseléssel partnerségben. Ide 

8 fiatal jár Kincses Olga vezetésével, valamint szüleik és önkéntesek támogatásával. Ezen vidám, 

mozgalmas alkalmakon a tánc, az ének nyelvén mindannyian megértjük egymást, miközben az ifjak 

képességei fejlődnek, harmonizálódnak. Táncos alkalmainkat Székelykeresztúr városa által kiírt 

pályázatból finanszírozzuk. Köszönjük ezt a támogatást. 

 

 

 

 

 



Szeptembertől 2 új fiatalnak sikerült helyet biztosítanunk a foglalkozásainkon. Klau és Bettina 

örömmel és kíváncsisággal ismerkednek az új programjukkal. 

 

 

 

 

 

 

Épület: a nyár folyamán elkezdődött az egyesület területén levő régi ház felújítása, amely reményeink 

szerint az ősz során átadásra kerül. Ebben az épületben lesz az első saját foglalkoztató termünk, egy 

mellékhelyiséggel. Ezzel párhuzamosan folyik a 2 foglalkoztatót, valamint egy terápiás termet magába 

foglaló épületünk technikai terveinek a véglegesítése, melynek alapjait már az ősszel tervezzük 

beönteni. Az építkezési munkálatok anyagi finanszírozása terén kiemelt köszönetünket szeretnénk 

nyilvánítani a Csiga Biga Alapítványnak, valamint Balázs Istvánnak, amiért fáradtságot nem ismerően 

egyengeti az épületfelújítás munkálatainak folytonosságát és csapatával rengeteg kétkezi munkát 

elvégzett a ház hagyományos szépségeinek megőrzése érdekében. 

 

 

 



Kert: Július és augusztus során Ursula Herzig ajándékozta meg projektünket 1 hónapos munkájával, 

jelenlétével, szakmai tanácsadásával, tanításával. Ursula egy sok éves tapasztalattal rendelkező bio-

dinamikus kertész, aki munkásságának utóbbi éveiben sok időt fordított arra, hogy a kelet európai és 

Balkán országokban támogassa a bio-dinamikus kezdeményezéseket. Ursula ittléte alatt, a Három 

Galamb Egyesület kertjében 2 bio-dinamikus workshop került megrendezésre: egy 2 napos mélyebben 

szántó kurzus, valamint egy egy napos bevezető kurzus. A 2 kurzuson majdnem 30 résztvevőt 

köszönthettünk. Miközben a felnőttek tanultak, a népes gyerek sereget a Szekelykeresztúr-i Erdélyi 

Ifjúsági Egyesület önkéntesei foglalták le kreatív játékos tevékenységekkel. 

 

Család Nap: júliusban a Három Galamb udvarán a nagy diófa árnyékában 10 fiatal és szüleik 

élvezhették a számukra összeállított zenés, érzékszerveket játékosan megszólító programot, amit egy 

ízletes bográcsossal zártunk, amit Balázs István biztosított. A nap résztvevői között köszönthettük a 

székelykeresztúri Gondviselés, a székelyudvarhelyi Caritas dolgozóit is. Külön köszönjük az Erdélyi 

Ifjúsági Egyesület önkénteseinek a csodálatos élő zenét és jó kedvet.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Szeptemberben a Gondviselés székhelyén került megszervezésre egy újabb család napunk, melyen 8 

fiatal vett részt család tagjaival. Itt néptáncoltunk, agyagoztunk, bábelőadást láttunk és közösen 

elfogyasztottunk egy finom ebédet. 

 

A múlt ősszel és ez év tavaszán pályázatírásra fordított időnk és energiánk termékeny gyümölcsöket 

hoztak. Ezekről bővebben majd honlapunkon olvashatnak. Ugyanitt szeretnénk megköszönni minden 

támogatónknak bizalmukat és segítőkészségüket, amellyel a Három Galamb útját egyengetik. 

Hírlevelünk befejezéseként szeretnénk kiemelt köszönetet mondani a Harom Galamb Scotland 

alapítvány 4 kuratóriumi tagjának (Ann Watt, Jim Hornby, John, Richards, Laurence Alfred), akik 

kitartóan és nagy odaadással állnak mellettünk széleskörű szakmai tudásukkal és a belénk vetett 

hitükkel, bátorításukkal. 

 

Amennyiben szeretné támogatni a nappali foglalkoztató munkáját, azt az alábbi számlaszámon 

teheti meg vagy lépjen kapcsolatba Filipov-Soó Zsuzsával. 
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