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Már két gyertya ég az Adventi koszorúnkon. Az ősz bezárta ajtaját és elaltatta a kertünk. Több fagyos 

éjszakánk volt, egy kis hó is behintette a földünk, mint porcukor a csokis torta tetejét. 

Betakarítás: Az idén a szilvafák nagyon bőkezűek voltak velünk. Az ágak csak úgy roskadoztak a sok 

gyümölcstől. Hetekig szedtük a szilvát. Alma is termett bőséggel, bár nem annyi, mint a tavaly. A diófákról 

megtöltöttünk egy pár zsákot. Az első veteményesünkből kikerült már paszuly, borsó, cukkini, sok 

paradicsom, krumpli. A gyógynövényes kertünk is szépen terjeszkedett és begyűjthettünk három féle 

mentát, citromfüvet, zsályát, tárkonyt és metélőhagymát. A szőlő nem volt olyan sikeres és el is kellett 

búcsúzzunk egy jó pár szőlőtőkétől a telek határán, hogy helyet teremtsünk az átalakításnak, ami a kert 

hosszútávú céljait szolgálják majd. 

      

       



 
 
 

Építkezés: A nyár óta a kis ház felújítása folyamatosan halad előre. Bár egy kicsit tovább tartanak a 

munkálatok, mint reméltük, a szép végeredmény érdemessé teszi a várakozást. Már nagyon várjuk, hogy 

beköltözhessünk. Itt szeretnénk köszönetünket kifejezni a Csiga Biga Alapítványnak, aki felvállalta a 

felújítás költségeinek finanszírozását. Azoknak is különös köszönettel tartozunk, akik ingyenesen 

felajánlották szakmai tudásuk és munkájuk a felújítás előre viteléhez: Balázs István, aki irányította a 

felújítás menetét és bőséggel kivette részét az öreg famennyezet, ablakok és ajtók restaurálási 

munkálataiból; Putz László és Putz Tamás, vízszerelési munkájukkal járultak hozzá a folyamathoz; Gubacsik 

Gábor pedig a topográfiai méréseket végezte el szabadidejében. 

         

 

Épp mielőtt túl sárossá vált az idő, megérkezett egy marógép, egy traktor és egy buldózer, hogy 

előkészítsék a talajszinteket a jövőbeni foglalkoztató építésére. A zöld domboldalunk egy sáros terasszá 

alakult át, viszont már kezünkben vannak a csodás építkezési tervek, amelyek tovább repítik a képzeletünk 

a sáros látványról. Nagyon hálásak vagyunk Várday Kingának és Zsoltnak, valamint szakmai csapatuknak 

azért a rengeteg óráért, amit arra fordítottak, hogy felkutassák a célcsoportunk sajátos igényeit, a 

figyelmes meghallgatásért és a kiemelkedő tehetségükért, hogy mindezt egy ilyen szép tervvé formálták. 

Jelenleg egy adománygyűjtő felhívás elindításán dolgozunk ennek az épületnek a felépítésére, amely 

helyet ad majd a Nappali Foglalkoztatónknak 2 műhely helyiségben és 1 terápiás szobában. Ez az épület 

mindenben megfelel majd egy licenszált szociális szolgáltatáshoz szükséges feltételeknek. 

   



 
 

   

 

 

Pilota projekt: Szeptemberben elindult a “Bevezető projektünk, mely értelmes munkát biztosít közösségi 

formában”. A projekt 49,937 euró támogatásban részesül az Active Citizen Fund Romania részéről. Már 

ebben az első 3 hónapban nagyon sok eredményt értünk el, valamint sok hasznos leckét is tanultunk. 

Három alkalmazottunk azon munkálkodik, hogy a Nappali Foglalkoztatónak egy erős alapot fektessenek 

le annak érdekében, hogy a projekt egy licenszált szociális szolgáltatássá váljon, amely fenntartható a 

romániai gazdasági és szociális körülmények között és magában hordozza a növekedés lehetőségét. Az 

Active Citizen Fund támogatása egy rendkívüli erő a projektünk ezen kezdeti szakaszában. Az Alappal 

kötött megállapodásunk értelmében 6,110 euró önrészt kell nyújtanunk és nagy örömmel közölhetjük, 

hogy a Keresztúri Vállalkozói és Közösségi Alap, valamint a Combridge Srl felajánlásaiból fedezni tudjuk 

majd ezt az összeget. Ezek a helyi vállalkozóktól kapott támogatások nagyon értékes alapkövek a 

történetünkben. A helyi vállalkozói szektor szerepvállalása ezen szociális problémák és a megoldásukra 

irányuló kezdeményezések támogatásában meghatározó lépés a romániai szociális szolgáltatások 

minőségi javításában. Ezért kiemelt köszönettel tartozunk mindannyiotoknak, akik ebben részt vállaltok. 

A projekt kivitelezője a Három Galamb Egyesület partnerségben az Ügyes Kezek Alapítvánnyal és az Erdélyi 

Ifjúsági Egyesülettel. Az anyagi támogatást az Active Citizen Fund Romania nyújtja, mely programot Izland, 

Liechtenstein és Norvégia által finanszírozott EGT Alap 2014-2021 biztosít; további információért 

látogasson el a www.eeagrants.org honlapra. 

További információért a mi Bevezető projektünkről kérjük látogasson el honlapunkra: 

https://hu.haromgalamb.com/projects-6. 

"Együtt dolgozunk egy zöld, versenyképes és befogadó Európáért." 
 

Sérült fiatalok: Jelenleg 4 fiatal felnőtt jár rendszeresen a foglalkozásainkra. Továbbra is építjük a 

kapcsolatainkat családokkal és haladunk afelé, hogy bővítsük a fiatalok körét, akik részt vehetnek 

programjainkon. Nagyon sok örömet találnak az együtt sütésben, szövésben, sétákban. Igazi kiváltság 

megfigyelni, ahogy új készségeket sajátítanak el, növekszik az önbizalmuk, pozitív kapcsolatokat építenek 

és egyszerűen értelmes és ezért kielégítő tevékenységekkel foglaljuk le őket. Olyan sok fényt és örömet 

hoznak és ezáltal erőt és lelkesedést adnak számunkra, hogy elvégezzük a sok háttérmunkát, ami a 

Központ építéséhez szükséges. 

http://www.eeagrants.org/
https://hu.haromgalamb.com/projects-6


 
 

   

   

 

Önkéntesek: Folyamatosan kapunk segítséget önkénteseinktől. Az ők hozzájárulása rendkívül értékes a 

számunkra. Sajnálatunkra épp most mondtunk búcsút Audreynak, aki Franciaországból érkezett és 7 

hónapon keresztül segítette a sérült fiatalokat, dolgozott a kertben a tavaszi naptól kezdve a nyár 

forróságán át az őszi esőben. Segített sütni sok tepsi finomságot, kézműveskedett és a legfinomabb kávét, 

teát készítette a szüneteinkben. Nagyon jó kapcsolatot épített a fiataljainkkal; bíztak benne és értékelték 

a segítségét. Sol Spanyolországból származik és továbbra is ellátogat hozzánk heti egy alkalommal, hogy 

gitárjával, dobjával, csodás énekes hangjával betöltse a termet és játékra, táncra vagy lazításra vezessen 

minket. Timi Magyarországról most tanul bele ezekbe az új szerepekbe és máris megmutatta jó érzékét 

ehhez a munkához, amire a Három Galambnál szükség van. Estenként nagyobb csoport önkéntesek is 

eljöttek a kertben segíteni vagy az Adventi Vásárra termékeket készíteni. Önkénteseink az Erdélyi Ifjúsági 

Egyesületen és a Keresztúri Mezőgazdasági Egyesületen keresztül érkeznek hozzánk. 

   

 



 
 
Adventi kézműveskedés: Az Advent kezdetével elhívtuk a szülőket, hogy csatlakozzanak kézműves 

tevékenységeinkhez és hogy termékeket készítsünk együtt a Székelykeresztúr-i Karácsonyi Vásárra. A 

szülőknek teret adtunk, hogy élvezzék a kreatívkodást, amíg szakembereink és az önkéntesek lefoglalták 

a fiatalokat. Az ezt megelőző napon a konyhában tüsténkedtünk a fiatalokkal, sütöttünk, főztünk, hogy 

másnap vendégül láthassák szüleiket egy finom ebéddel. Különleges élmény volt ez a szerepcsere: a 

’gyerekek’ gondoskodtak a szüleikről. Ezt az alkalmat a Bethlen Gábor Alaptól nyert támogatásból 

finanszíroztuk.  

   

   

 

Mivel a kézműves napunk nagyon sikeres volt, a rákövetkező héten megismételtük az alkalmat. Ezeken a 

napokon méhviaszos vásznat, nemezelt szappant, dióhéjban kis Jézuskát és karácsonyi képeslapokat 

készítettünk. Egy alkalommal az önkéntesek is összegyűltek nálunk, hogy nemezelt szappant készítsünk a 

Karácsonyi Vásárra. Ez egy jó alkalom volt arra, hogy találkozzunk és ismerkedjünk az újonnan érkezett 

önkéntesekkel. 

 



 
 

   

 

 

Mivel ez az év a végéhez közeledik és a Karácsony fénye egyre erősebben ragyog, szeretnénk megköszönni 

mindazoknak, akik segítő kézzel jöttek felénk, erősítették és növelték az általunk hordozott ügyet és 

megerősítettek abban, hogy az általunk végzett munka fontos, szükséges és áldás van rajta. Köszönjük 

mindenkinek! 

A Három Galamb csapata 

 

 

Ha szeretné támogatni növekvő projektünket, megteheti az alábbi számlaszámokon 
vagy lépjen kapcsolatba velünk: 

Filipov-Soó Zsuzsa 
 Címünk: Galambfalva község Kisgalambfalva 39. szám Hargita megye ROMÁNIA 

 E-mail: haromgalamb@gmail.com; mobil: 0040-756-855797 
Banki adatok: Románia: Asociatia Harom Galamb; Cod fiscal: 39843700; Bankszámla: Banca 

Comerciala  Romana S.A.; IBAN €: RO57RNCB0156161304900003; 
BIC/Swift: RNCBROBUXXX 

Nagy Britannia: Harom Galamb Scotland SCIO (charity number: SC049952); CAF cash 
account: 10401220; Sort Code: 83-91-46; IBAN: 

GB71CAFB40524010401220 
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