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Tevékenységi beszámoló 2009  

Szent Gellért Alapítvány 

 

“Mindent Isten nagyobb dicsőségére és a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére 

 … és az emberek szolgálatára” 

 

A Szentegyházán működő Szent Gellért Alapítvány elsősorban Istennek hálás a 2009-es 

év  sikereiért, örömeiért. Isten után pedig azoknak az önkénteseknek, támogatóknak, akik 

egész évben, rendszeresen  vagy időszakonként segítettek szellemi, fizikai és anyagi 

értelemben a különböző programok lebonyolításában 

 

Az alapítvány célja:  

Hátrányos helyzetűek - sérültek, lelki problémákkal küszködő fiatalok, árvák, idősek, 

nagycsaládosok -, iskolás korúak és fiatalok szociális, kulturális, nevelői jellegű 

támogatása, foglalkoztatása 

 

Az alapítvány munkatársai: 

- György Attila – ügyvezető, alapító tag 

- Portik Bakai Sándor plébános – tanácsadó, alapító tag 

- György Ida – programszervező, alapító tag 

- Ilyés Kinga – irodavezető 

- Silló Erika – fejlesztő pedagógus 

 

Támogatók/Partnerek 2009-ben: 

Szentegyháza önkormányzata 

Kápolnásfalu önkormányzata 

Lövéte önkormányzata 

Lövétei közbirtokosság 

Hargita Megyei Tanács 

Osztrák önkéntesek - „Schulprojekt together08“ 

Mallersdorfi Ferences Nővérek 



 

 

 

FFUUNNDDAAŢŢIIAA  

SSZZEENNTT  GGEELLLLÉÉRRTT  

AALLAAPPÍÍTTVVÁÁNNYY  

 

  

Vlăhiţa – Szentegyháza 535800, str. Primăverii nr. 24 – Tavasz u. 24 sz. 

Tel/Fax: 0040-(0)266-246020, e-mail: gellerta@gmail.com, honlap: gellerta.extra.hu 
RON - RO68RNCB0158015355030001, EURO - RO14RNCB0158015355030003, Cod Fiscal: 4466853 

 

Cégek: Animus Kiadó, Acis KFT, Gyno KFT, Karsai KFT, Silvimex KFT, Sincron KFT, 

Lövétei Csemege üzlet 

Munkálatok, amik 2009-ben történtek: a Szelterszi Tábor konyhájának felszerelése úniós 

követelményeknek megfelelően, területrendezés elkezdése 

 

Tevékenységünk két helyszínen történik:  

1. Szent Gellért Központ – Szentegyháza 

2. Szent Gellért Tábor  - Szeltersz 

 

 

A Szent Gellért Központ havonkénti programjai 

 

1. A kézműves foglalkozásokat - 2008 januárjától -, 

általános iskolás és sérült társaik számára 

szervezzük, amelynek során szakember és felnőtt 

önkéntesek fejlesztik a gyermekek kézügyességét, 

érdeklődését a kézművesség iránt. A tevékenység 

célja a gyermekek személyiségfejlesztése és 

integrálása. Önkéntes koordinátorai: Antal 

Zsuzsanna és Máthé Nóra, átlagosan 4o-45 

iskoláskorú gyermek vett részt a helység mindkét 

iskolájából. 

 

2. A KiSérŐ 2008 januárja óta zajló programunk, 

kiskorú sérült gyermekek és szüleiknek szóló, 

önsegítő csoport, ahová helységünkből 

Szentegyházáról, továbbá Kápolnásról és Lövétéről 

érkeznek résztvevők. A tevékenység 2009-ben 

kiterjedt Székelyudvarhelyre is, amely a helyi 

Mallersdorfi Ferences Nővérek Nardini nevű 

zárdájában kap  helyet. Célja a gyermekek 

személyiségfejlesztése és integrálása. A csoportban 
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7-8 fogyatékkal élő gyermeket nevelő család vesz részt minden alkalommal. A csoport 

vezetője György Attila és Ida, akik maguk is két mozgássérült gyermek szülei. 
 

3. Az  Ifi program keretén belül, ami szintén 2008 

elején indult útjára, 16 és 38 év közötti sérült és ép 

fiatalok jönnek össze beszélgetésre, érintve a 

társadalmi kérdéseket különböző tesztek 

segítségével, melyeket pszihológus és hitokta tó 

állítanak össze, irányítanak, illetve értékelnek ki. A 

programnak résztvevői állandóak, jól összeszokott 

csapat, akikhez társultak újak 2009-ben. A Theil 

Emilia  és György Attila által vezetett  Ifire 15-25 

fiatal jár, köztük 4-en mozgássérültek. 

 

4. Az alapítványnál több, mint másfél éve működik 

a  Szent Imre társulat, amely csoport fiatal tagjai  

2009-ben, lévén, hogy a gyulafehérvári 

egyházmegye milleniumi évet ünnepelt, magyar 

szentek életét mutatták be a helység és környék 

templomaiban.  Ezenkívül részt vett egy 

udvarhelyen tartott amatőr színjátszók fesztiválján 

és meghívottként szerepelt az udvarhelyi  Híradó 

Hit-vallás rovatának három éves évfordulóján. A 

csapat tagjai azon túl, hogy jól érzik  magukat  

együtt, olyan örök értékekkel találkoznak az egyes misztériumjátékok betanulása és 

betanulása során, ami  mélyen beépül életükbe. Tagok száma 20 fiatal.   
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5. Önkéntes találkozó tartalmas beszélgetések egy-

egy tea mellett. Az egyes programokat vezető 

önkéntesek havonta találkoztak, hogy megtervezzék 

és kiértékeljék az egyes tevékenységeket. Tervekről és 

az az körüli munkák folyamatáról és 

megvalósításának módjáról esett szó. Mindenkinek 

jutott dolog és tennivaló. Minden Önkéntesre 

számitottunk, akár mint szimpatizáns, akár beugrós, 

akár aktív tag.  

 

 

A Szent Gellért Központ heti programja 

 

A Kismamaklub 2008 elejétől a leginkább keresett 

programunk, amelyen sok kismama megfordult már. 

Volt olyan alkalom, amikor elfértek a kis Szent 

Erzsébet hajlékában (ez a terem neve) de volt olyan is, 

hogy alig. Elekes Ibolya és Máthé Erika 

„főkismamák” fogadták a kismamákat és a kisbabákat 

2009-ben is. A szaladgáló gyermekek szépen 

szocializálódtak, néha úgy, hogy lekevertek egyet a 

másiknak, vagy méretet vettek egymás parókájáról. 

 

A Szent Gellért Központ napi programja 

 

 

A Szent Erzsébet hajlékban egyéni fejlesztésben 

részesült rendszeresen 4 fogyatékkal élő gyermek, 

Silló Erika szakember vezetésével. A cél a gyermekek 

személyiségének és mozgásának fejlesztése. 
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A Szent Gellért Központ alkalmankénti programjai 

 

1. Az Őrangyal program, amely 2 havi 

rendszerességgel, partnerségben a Hargita 

Megyei Ifjúsági Igazgatósággal és a Caritas-

szal szerveztünk a Felső-Homoródmentén 

(Szentegyházán, Kápolnásfaluban, Lövétén) a 

következő témákban: Farsang, Húsvét, Majális, 

táborok a Fekete tengeren és Homoródfürdőn, 

Szüreti bál, Mikulásozás. Az Őrangyal 

elsősorban értelmükben és/vagy mozgásukban 

korlátozottakért van, amelyen részt vesznek 

egészséges önkéntes fiatalok is. Célja az 

integrálás és a fiatalok nevelése. 

 

2. Karácsonyi és Húsvéti  rajzpályázat 10 éves 

múltra tekint vissza, amelyet szentegyházasfalvi,  

szentkeresztbányai és kápolnási gyermekeknek 

hirdet meg az alapítvány. 2009-ben Húsvétkor 300, 

Karácsonykor pedig 410 ajándékcsomagot 

készítettek az alapítvány önkéntesei a pályázatba 

benevező gyermekeknek. A rajzok a római 

katolikus  templomokban voltak kiállítva. Témájuk 

egy-egy Bibliából kiragadott jelenet. 
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3. Újdonságnak számít a 2009 karácsonyakor  

megjelenített  Élő Betlehem, mely a helyi 

plébános, Portik Bakai Sándor áldásával a 

szentegyházasfalfi római katolikus templom 

terén  volt  látható a Karácsony ünnepnapjain. 

György Attila, az alapítvány munkatársa,  Antal 

József, Tamás Attila, Tankó Levente fiatal 

önkéntes fiúk segítségével építette fel az istállót. 

A szentcsalád és az őket látogató pásztorok és 

királyok szerepét a Szent Imre Társulat fiataljai 

vállalták fel.  Az odalátogató kisgyermekek 

beöltözhettek Kis Jézusnak, angyalnak, pásztornak. Az istálló állatait szentegyházasfalvi 

hívek hozták be: Both Nándor a szamarával jött, Sándor László bácsi a juhait hajtotta be, 

Bartos András a tehenét hozta el, hogy az istálló igazi lehessen. A korhű ruhákat pedig 

Simó Gergőné, Teréz néni, Farkas Ildikó és György Ida varrták meg. Bízunk benne, hogy 

a szentegyházasfalvi hívek Karácsonya ezzel a rendezvénnyel gazdagabb lett. 

 

4. Szolgálat: A Szent Gellért Alapítvány az 

idősekről és betegekről 2009-ben sem  

feledkezett meg. Lehetőségei  szerint támogatta 

őket korházi ágyakkal, a betegápolásban 

használatos egészségügy eszközökkel, 

segélycsomagokkal. Ebben a munkában az 

alapítvány együtt működik a Caritas szárnyai 

alatt működő Otthon-beteggondozó központjával, 

amely az Alapítvány székhelyén funkcionál. 
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5. Az Alkotó-tábort a 

Szent Gellért Alapítvány 

természetközelben, a 

Szent Gellért 

Vendégházban, 

Szelterszben szervezi, 

melynek célja, hogy 

sérült és ép embereket 

vonjunk be a 

művészetbe, esélyt adva 

arra, hogy kifejezzék önmagukat. 2009 júniusában alkotó-

tábort, szeptemberében pedig Nyelv- és Biblia-tábort 

szerveztünk, amelyekre helységünkből is és a megye 

bármely részéről  fogadunk gyermekeket. Ezekben a 

táborokban összesen 7o gyermek vett részt.. 

 

6. Márton Áron gyalogtúrás lelkigyakorlat a Szent Gellért Táborban, Szelterszben, 

melynek folytán a fiatalok bevezetést nyernek olyan egyszerű imamódokba, amelyek 

által közösen elmélyíthették hitüket Istenben. Ami volt: napi négyszeri 30 perces 

meditációs idő, amiket a menetelést megszakítva iktattunk be; beszélgetés a lelki 

kísérővel (igény szerint); minden nap szentmise; jó idő esetén tábortűz, zenélés, éneklés.  

Egy nap pedig sátorozás az Almási-barlangnál. A túra útvonala: A szelterszi Szent 

Gellért Vendégházból minden nap csillagtúrák a környékre. Kb. napi 10–15 km gyaloglás 

(csomag nélkül). Lelki kísérők: Jezsuiták: P. Gyurás István atya, P. Jakabos Barnabás 

atya; Szerzetesnővérek. 
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7. A KiSérŐ tábor  a Szent Gellért Táborban, 

Szelterszben zajlott. Megszerveztük az 

állandó KiSérŐ program mellett a közös 

tevékenységekkel tele játékos lazítós hétvégét 

a szabadban, június 5-7 között. A három nap 

programja a következőket tartalmazta: 

találkozás, ismerkedés, játék, filmnézés, 

beszélgetés közös gondokról, örömökről, 

tapasztalatokról, gulyásfőzés, tábortűz. Ezek 

között voltak közös programok, de volt csak 

apa- („férfiklub”) és csak anya-program 

(„asszonyklub”) is.   
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2009 számokban: 
 

Tevékenység Célja Célcsoport Látogatottság Helyszín Gyakoriság 

Kézműves 

délelőtt 

Személyiségfejle

sztés, integrálás 

Egészséges és 

sérült 

gyermekek 

50 gyermek Szent Gellért 

Ház 

12 (havonta) 

KiSérŐ Személyiségfejle

sztés, integrálás  

 Sérült 

gyermekek és 

szüleik 

 7-8 család Szent Gellért 

Ház 

12 (havonta) 

Ifi  Integrálás  Sérült és ép 

fiatalok 

 15-25 fiatal Szent Gellért 

Ház 

12 (havonta)  

Szent Imre 

Társulat 

 Nevelés  Fiatalok  20 fiatal Szent Gellért 

Ház – helyi és 

környékbeli 

templomok 

3 (4 

havonta) 

Önkéntes 

találkozó 

 Önkéntesség Fiatalok, 

középkorúak 

 14 önkéntes Szent Gellért 

Ház és Szt. G. 

Tábor 

12 (havonta) 

Kismama-

klub 

 Nevelés  Anyák és 

babáik 

 6-10 anya és 

baba 

 Szent Gellért 

Ház 

51 (hetente) 

Fejlesztés Személyiség-, 

mozgásfejlesztés 

   4 sérült 

gyermek 

 Szent Gellért 

Ház 

221 

(naponta) 

Őrangyal  Integrálás, 

nevelés 

 Sérült és ép 

fiatalok 

 80-140 fő  Helyi és 

környékbeli 

kultúrházak, 

zöldek 

5+2  (2 

havonta+ 

2 tábor) 

Karácsonyi 

és Húsvéti 

rajzpályázat 

 Nevelés Általános 

iskolás 

gyermekek 

 300-410 

gyermek 

 Helyi és 

környékbeli 

templomok 

1+1 
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Élő Betlehem  Nevelés Fiatalok   20 fiatal Szentegyházasf

alusi templom 

előtt  

1 

Szolgálat  Jótékonyság Öregek, 

nagycsaládoso

k, egyedül élők 

 50-150 fő  Szentegyháza 

és a környező 

falvak 

Szükség 

szerint 

Alkotótábor  Személyiségfejl

esztés, nevelés 

 Általános 

iskolás 

gyermekek 

 42 gyermek  Szent Gellért 

Tábor Szeltersz 

1 

Angol nyelv- 

és Biblia 

tábor 

 Nevelés Általános 

iskolás 

gyermekek 

 28 gyermek Szent Gellért 

Ház és udvar  

1 

Márton Áron 

Imatúra 

 Lelki gyakorlat Fiatalok  67 fő Szent Gellért 

Tábor 

Szeltersz  

1 

KiSérŐ 

hétvége 

Személyiségfejle

sztés, integrálás, 

lazítás 

 Sérülte(ke)t 

nevelő 

családok 

 7-8 család Szent Gellért 

Tábor 

Szeltersz  

1 

 


