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Megérkezett az ősz és a kert tele van almával, körtével, szőlővel és dióval. 

   

      

A kukorica készen áll a betakarításra és sok lucernát kaszált le egy helyi gazda az állatainak téli 

takarmánynak. 

                   

 



Megtartottuk az első foglalkozásaink azon fogyatékos fiatalokkal és családtagjaikkal, akik 

érdeklődést fejeztek ki a projekt által indítandó nappali foglalkoztató iránt. Kipróbáltuk az új kerti 

felszereléseinket, amelyeket a hollandiai Helias Alapítvány támogatásából sikerült beszereznünk, 

valamint a skóciai Beannachar Camphill Közösség programján belül működő ‘Tools for self-reliance’ 

alapítvány adományozott. 

 

   

 

 

   

 

 

   

 



Tönkölybúzás zsemléket, valamint egy aratási kalászt sütöttünk a fiatalok lelkes részvételével. 

 

              

              

Mindenkinek jutott elvégezhető fontos feladat, legyen az tészta gyúrás, nyújtás, kenegetés, 

mosogatás, rendrakás. 

             

             



Július közepén Filipov-Soó Zsuzsa hazatelepült 3 gyermekével 12 év skóciai tartózkodás után, hogy a 

kint szerzett szakmai tapasztalataiból merítve, elkezdje kialakítani a nappali foglalkoztatót. Dimitar 

Filipov-Soó, a Zsuzsa férje, aki szociálpedagógus, követni fogja családját, amint a körülmények 

engedik. A Három Galamb csapata már 3 éve dolgozik ezen lépés előkészítésén. Egy nagy mérföldkő, 

hogy elkezdődött a fiatalokkal való kapcsolat és munka kiépítése. Már sok minden történt a projekt 

megalapozása érdekében, de még mindig nagy lépések állnak előttünk. Nagy szükségünk van a 

magánemberek, helyi vállalkozások támogatására és bizalmára, hogy ezt a kezdeti, induló időszakot 

áthídaljuk és lefektessük a nappali foglalkozó anyagi alapjait.  

Miközben tovább erősítjük a helyi hatóságokkal a kapcsolatainkat és felmérjük a közforrásokból a 

működésünkre lehívható támogatásokat, pályázati-, céges-, valamint külföldi támogatásokból 

szándékozunk kialakítani saját helységeinket a benti tevékenységek folytatására. A kertben már 

megkezdődtek a munkák a tavaszi ültetés előkészítésére. Célunk, hogy a kertet egy szociális célú 

vállalkozássá fejlesszük, ami létfontosságú a project fenntarthatósága érdekében. Ebben az irányban 

Ursula Herzig segíti szakmai tudásával a munkánkat, aki egy németországi származású biodinamikus 

kertész. 

Jelenleg Zsuzsa az egyedüli alkalmazottja a projektnek, amíg az anyagi lehetőségeink megengedik a 

csapat  bővülését egy további szociál-/gyógypedagógussal, illetve egy kertésszel. Munkánkat helyi és 

külföldi önkéntesek segítik. 

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

teheti meg vagy lépjen kapcsolatba Filipov-Soó Zsuzsával. 

Köszönettel a Három Galamb csapata 
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