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Munkatervünk összeállításánál továbbra is szem előtt tartottuk az Alapító Okiratban megfogalmazott 

céljainkat. Az év egy részében ez sikerült is a munkaterv szerint dolgoznunk. Majd újratervezés 

következett a koronavírus és a Halastónál átszakad gát miatt. Feltettük a kérdést, hogy mit tudunk, 

mit kell tennünk a megváltozott körülmények között? Mit tehetünk községünkért, az emberekért? 

Tevékenységünk 2020-ban: 

Másodszor szerveztük meg a Vince napot az Öreg hegyen, január 21-én, ahol metszési bemutatót 

tartott Vígh Zsolt borlovag, Novák Ferenc borlovag (Zalakaros város polgármestere) társával. A 

bemutatót szakmai tanácsadás, beszélgetés követte. Verssel, zenével emlékeztünk meg a Kultúra 

napjáról melyet vacsora és további beszélgetés követett. 

Fali naptárat készíttettünk, melyet a 2019-es év eseményeivel színesítettünk.  

Február 07-én vacsorával egybekötött Énekkari est, éneklés szolgálta a csapatépítést. 

Felelevenítettük az előző év eseményeit, tapasztalatait és terveztük a következő évet. 

Február 15-én Forralt boros estet szerveztünk a futballpálya nagy termében (40 főt hívtunk meg). Az 

estet forralt bor készítő verseny mellett, TOTÓ, ismeretterjesztés, tapasztalatcsere és játék 

színesítette. 

Beneveztünk a XII. Országos Fánkfesztiválra, mely Február 20-22-én zajlott Nagykanizsán. 

Csodálatos, szebbnél szebb, nagyon finom fánkokat készített népes csapatunk. Folyamatos volt a 

gazdag, nagyon szépen díszített standunk feltöltése, ahol énekkarosaink népviseletben árusították a 

fánkokat. Példás volt az összefogás és csodálatos volt az élmény mindenkinek, aki eljött velünk és 

részt vett a munkában. 

Február 25-én Galambokon szerveztünk Fánkos estet, melynek a helyszíne ismét a futballpálya terme 

volt. Nagyon szépen felújított, kellemes helyszín rendezvényekhez. Köszönjük a lehetőséget, hogy 

használhatjuk! ”Minden ami a farsangról és a fánkról szól”,volt a témája a játékos vetélkedőnek, 

amiben külön a kicsiknek is voltak feladatok, kérdések. Öröm volt látni, hogy hogyan élvezték! 

Zsúfolásig megtelt a terem, igazán nagy volt az érdeklődés, rengetegen neveztek a Fánkkészítő 

versenyre, köztük néhány fiatal is. A néptáncosok fellépése és a táncház csak fokozta a hangulatot. 

Március 12. Zalakaros és környéke című néprajzi előadás vetítéssel, kiállítási anyaggal egybekötve. 

Előadó: Novák Ferencné. Szakmailag nagyon értékes, színvonalas előadást tartott, melyet az 

elhangzottakból összeállított vetélkedővel zárt. 

A koronavírus átírta a további programjainkat: elmaradt a Borverseny, a Galamboki Szent György 

Vessző napja, a Dalos találkozók…Próbáltunk alkalmazkodni a megváltozott helyzethez. Május 15. 16. 

lekvárt főztünk a Katolikus parókia teraszán, szabadban, kis létszámmal. A sikeren felbuzdulva 



további gyümölcsszedést, befőzéseket szerveztünk. ( június 17.21.27.) Célunk az volt, hogy a 

karácsonyi Szeretetcsomagokba kerüljenek. Természetesen jutott belőle a Parókián táborozó 

gyerekeknek is, akik nagyon örültek neki. 

Július 13-án a Piactéren megrendezett szörpversenyre neveztünk többen is, ahol nem csak 

versenyezni, kóstolni lehetett, hanem átadhattuk, kicserélhettük tapasztalatainkat. Nagyon jó 

kezdeményezésnek találtuk, melyet a jövőben is javasoljuk, hogy kerüljön megrendezésre. A” legjobb 

gyümölcsszörp„ kategóriában Arany minősítést értünk el, amire büszkék vagyunk. 

Július 22. Almaszedés (nyári alma), melyet almalekvár készítése követett szintén a Parókia 

teraszán.(52 üveget sikerült almalekvárral megtöltenünk) Köszönet érte annak a néhány asszonynak, 

akik vállalták a szedést, akik felajánlották az almájukat. 

Július 25-én átszakadt a Galamboki horgásztó gátja, a víz rázúdult a falu alacsonyan fekvő részeire, 

mely károkat okozott az ott lakó családoknak. Az alapítványunk vezetőségi tagjai is részt vettek a 

mentési munkálatokban. 

Augusztus 15-én meghívást kaptunk Zalaszentjakabra a Roma Kulturális napra, melyet tisztelettel 

elfogadtunk. A rendezvényen 5 fős főzőcsapattal vettünk részt. Barátságos, jó hangulatú napot 

sikerült együtt eltölteni, ami nem csak a finom ételeknek, hanem a szeretetteljes fogadtatásnak, 

egymás elfogadásának volt köszönhető. 

Augusztus 29. Alapítványi összejövetel, szabadtéri rendezvény a járványügyi szabályok betartása 

mellet a Parókia teraszán. Az elmúlt időszak eseményeinek elemzése, következő időszak tervezése, az 

alapító születésnapi köszöntése. 

Október 09. Kemencés nap (szakmai nap, kemencés ételek kóstolása, bemutató, tapasztalatcsere) 

Zalakaros kilátó. A zártkörű, szabadtéri rendezvény idején(kérésünkre) idegenek nem látogathatták a 

rendezvény helyszínét, amiért hálásak vagyunk. 

Elmaradtak az adventi rendezvények a gyülekezési tilalom miatt. A járványhelyzetben sem 

feledkeztünk meg a rászorulókról. Három alkalommal osztottunk csomagokat részükre. A karácsonyi 

szeretetcsomagokat a helyi önkormányzattal és a nagylelkű adományozókkal közösen sikerült 

megtöltenünk és kiosztanunk. Köszönet a sikeres összefogásért, hisz sikerült szebbé varázsolni (25 

család+4 fő) Karácsonyát! 

Támogatóink: Galambok Község Önkormányzata, EGAX kft., Hombár Kft. és magánszemélyek. Mindig 

igyekeztünk megfelelni az elvárásoknak, melyeket mi magunk fogalmaztunk meg és azoknak is 

melyeket támogatóink elvártak tőlünk. Köszönjük a bizalmat, az erkölcsi és anyagi támogatást, 

amelyek mindig átsegítettek bennünket a nehéz helyzetekben, és erőt, lendületet adtak 

folyamatosan az újabb célok megfogalmazásához. 


