
Partnereink és támogatóink: 

 

Acis Petrolservice 

András László zenész 

Animus Könyvkiadó 

Caritas 

Communitas Alapítvány 

Csemege üzlet - Lövéte 

Gyno KFT 

Diakonische Werk 

Hargita Megyei Mozgássérültek Szervezete 

Hargita Megyei Tanács 

Karsai Hargita Plast KFT 

Kápolnásfalu önkormányzata 

Lövéte önkormányzata 

Lövétei közbirtokosság 

Mallersdorfi Ferences Nővérek 

Márton Ferenc – Szentegyháza 

Pancom SZ & R 

Silvimex KFT 

Sincron KFT 

Szentegyháza önkormányzata 

Szülőföld Alap 

Total Perfekt KFT 

Zita Serv-Com KFT 

Zsuzsa Kozmetika 
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Köszöntő  

 
1988-ban kaptam az első „jelzéseket”, amikor a 

szentkeresztbányai fiatalokkal elkezdtük a közösségépítő 

munkát. Ott vibrált az agyamban, hogy milyen jó volna, 

ha  ezek a fiatalok a templom keretein kívül is kapnának 

lehetőséget elmélyülni a keresztény szellemiségben. 

Akkor csak „álom volt”, de kellett álmodni, hogy legyen 

mit megvalósítani. 1989 után „megnyíltak a kapuk” és az 

álomból valóság lett. 5oo DM adománya volt az első 

„vagyonunk”, melyet Gyurás István jezsuita atyától kaptunk. Ennyivel indultunk. 

1993 ban a budapesti Mocsári Lajos Alapítvány pályázati támogatásával 

megvásároltuk a Szelterszi menedékházat, ahol szerény körülmények között 

elkezdődött az „ élet”. Azóta nagyon sok támogatónk volt az évek során. Isten 

áldja meg őket. A szelterszi  Szent Gellért Vendégház és környéke ma már 

kellemes környezet minden táborozónak.  Úgy érzem, a Szent Gellért Alapítvány 

statutumában leírt célkitűzések: - fiatalok keresztény szellemben való nevelése, 

sérült emberek rehabilitációjának elősegítése - megvalósulni látszik. Az elmúlt 18 

év alatt kikristályosodott , hol a helyünk a civil társadalomban, melyek azok a 

feladatok, amelyeket fel tudunk vállalni. Nagy öröm számomra, hogy Isten 

segítségével létrejött Szentegyházán a Szent Gellért Központ, ahol az Alapítvány 

célkitűzéseit szélesebb körben tudja kifejteni. Mostmár nemcsak egy „magányos” 

helyre hívjuk az embereket lelki feltöltődésre, hanem a helység és környéke 

szociális gondjainak szolgálatába tudunk állni. Én nagyon bízom abban, hogy a 

munkatársak és önkéntesek lelkesedése folytatódni fog, hogy így nagyszerű és 

hasznos programjaink: ifjúsági órák, sérültek programjai: Őrangyal és KiSérŐ 

program, baba-mama klub, kézműves foglalkozások, gyermektáborok, 

misztériumjátékok tanulása továbbra is megvalósulnak. Istennek hálával tartozunk 

a sok kegyelemért, mellyel elhalmozott az elmúlt években, reménységgel vágjunk 

neki a jövőnek bízva abban, hogy a mi Jóságos Mennyei Atyánk segíteni fog 

továbbra is céljaink megvalósításában.  

 

                Portik Bakai Sándor,  

                            szentegyházasfalvi plébános 
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Küldetésünk 

 

A Szent Gellért Alapítvány 1993-ban jött létre.   

Alapvető célunk fiatalok, gyermekek keresztény 

szellemiségben való nevelése, fogyatékkal élők, idős emberek, 

nagycsaládosok segítése, hogy ezáltal életük boldogabb,  a 

társadalomba való beilleszkedésük teljesebb legyen.  

További céljaink: orvosolni Szentegyháza és környéke 

(Lövéte, Kápolnásfalu, Homoródfürdő) lelki és szociális jellegű 

problémáit.  

 

Céljainkat különböző programokkal (önsegítő csoportok, 

találkozók, táborok, hétvégék) szervezésével kívánjuk 

megvalósítani.  

Nevünket a Szent István korabeli Szent Gellért püspöktől 

kaptuk, abból a meggondolásból, hogy Szent Gellért a hit 

terjesztése és védelme mellett az ifjú Szent Imre herceg nevelését 

kapta feladatul a szent Királytól.  

Szent Gellért méltó lelki, szellemi kísérőnk a mindennapi 

munkánkban. 

 

Tevékenységi területeink 

 

* Lelki, nevelési, oktatási, kulturális és művészi jellegű 

tevékenységek: találkozók, önsegítő csoportok, közösségi és : 

egyéni foglalkozások, játszóházak, nyelv-, Biblia– és alkotó-

táborok, lelkigyakorlatos gyalogtúrák, rajzpályázatok, 

misztériumjátékok előadása. 
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* Értelmi és fizikai sérültekkel való foglalkozás 

(információnyújtás, fejlesztés, foglalkoztatás, szállítás, szabad 

idős programok szervezése) 

 

* Karitatív tevékenység (egészségügyi segédeszközök kölcsönzése 

illetve adományozása beteg és idős emberek ápolásához, 

babakocsik, gyerekülések kölcsönzése, nagycsaládosok, 

szociálisan hátrányos helyzetűek segítése ruhákkal és 

élelmiszercsomagokkal) 

 

Tevékenységeink a következő helyszíneken folynak: 

 

Szent Gellért Központ,  

Szentegyháza, Tavasz utca 

24 szám 
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Szent Gellért Vendégház, Szeltersz 1302 szám 

 

Tevékenységeink : 

 

1. Önkéntes csapatunk tagjai 

havonta találkoznak, egyrészt 

azért, hogy ötleteiket, tehetségüket 

összevetve, megszervezzék az egyes 

célcsoportok számára a 

programokat, másrészt azért, hogy 

kiértékeljék a már megvalósult 

programokat. 

 

Önkénteseink: Ambrus Zsuzsánna, 

Antal Zsuzsanna, Balázs Margit, 

Bató Boglárka, Dimény Katalin, 

Elekes Ibolya, Farkas Ildikó, 

Frandes Mária, György Éva, György 

Ida, György Hunor, Lázár Ilona, 
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Lázár Orsolya, Lázár Ibolya, Lőrincz Kinga, Lőrinczi Krisztina, 

Máthé Nóra, Mihály Ibolya, Mihály Szidónia, Mihály Réka, 

Mihály Olga, Miklós Csilla, Molnár Enikő, Nagy István, Németi 

Katalin, Samu Ramóna, Simó Ildikó, Szikszai Tímea, Tankó 

Noémi, Theil Emilia, Tamás Attila, Tamás Tímea, Tamás Réka 

Programvezető: György Ida 

 

2. Heti rendszerességgel működik a 

Baba-mama klub, ami nyitott 

minden érdeklődő kismama előtt. 

Egy fejlesztő játékokkal teli szoba 

várja őket. A program célja, hogy a 

gyerekek szocializálódjanak, az 

anyukák pedig megosszák tapasztalataikat a gyermeknevelésről. 

A baba-mama klub keretében működik „Ölbeli babázó”- 

mozgásfejlesztő mondókás éneklős program is.  

Elekes Ibolya édesanya gondolatai: Bizony, az 

Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse 

jutalom.”(Zsoltár 127, 3)  A gyermek valóban 

ajándék. Most pedig az anyukák olyan áldott 

helyzetben vannak, hogy gyerekük mellett 

otthon tölthetnek 2 évet. Ez idő alatt érdemes 

kihasználni a Baba-mama klub ajánlotta 

programokat. 

Programvezető: Ambrus Zsuzsanna 

 

.3. Korai nevelés program szakember által vezetett anya-gyerek 

foglalkozás. A program célja a kisgyermekek egészséges 
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fejlődésének normális mederbe 

való tartása. Az édesanyáknak 

pedig segítségnyújtás gyermekük 

tudatos nevelésében.  

Programvezető: Gáspár Lujza, a 

Caritas alkalmazottja 

 

 

 

 

4. Kézműves foglalkozásokat 

is szervezünk iskoláskorú 

gyermekeknek, havi 

rendszerességgel, amelyen a 

helység iskoláiból átlagosan 

35-4o gyermek vesz részt. 

Olyan kézműves módszereket 

próbálunk ki a gyermekekkel, 

amelyekhez kreativitásukat kell használniuk. Ez a program a 

gyermekeket az alkotásban való sikerélményekhez, örömökhöz, 

lelki élményekhez szeretné hozzájutattni.  

Programvezető: György Ida. Segítők: Antal Zsuzsanna, Máthé 

Nóra, Elekes Ibolya, Theil Emilia. 
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5. Az Őrangyal-program 

fogyatékkal élő és egészséges 

fiatalok találkozója, amelyet 

az Alapítvány szervez, 

partnerségben a Hargita 

Megyei Sport 

és Ifjúsági 

Igazgatósággal 

és a Caritas-szal. A program változtatja 

helyszíneit – Szentegyháza, Kápolnásfalu, 

Lövéte helységekben.  

Programszervező: György Attila 

 

 

6. A KiSérŐ programunk Sérült 

gyermekeknek és szüleiknek szóló, 

önsegítő csoport, mely két helyszínen 

működik: Szentegyházán és 

Székelyudvarhelyen. Ezen 

találkozókon családias légkörben 

alkalom nyílik a sérült gyermek 

elfogadtatásának küzdelmeit, 

nehézségeit megosztani. 

Állandó témák: a  fogyatékos 

gyermekek fejlesztése ill. 

lehetőség szerinti  integrálása.  

Amíg a szülők beszélgetnek, 
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önkéntesek foglalkoznak a fogyatékos gyermekekkel. A két 

helyszínen 20 család vesz részt a találkozókon.  

Nyaranta KiSérŐ hétvégét és tábort is szervezünk, mely 

programok lehetőséget nyújtanak a kikapcsolódásra, ismerkedésre, 

tapasztalatcserére, szakmai előadások meghallgatására, testi- lelki 

felüdülésre.  

Programvezetők: György Attila és György  Ida  

 

7. Egyéni fejlesztés is történik 

a Központban; 6 fogyatékkal 

élő gyermekkel foglalkoznak 

önkéntes szakembereink: 

Lőrincz Kinga, Bató 

Boglárka, Ambrus Zsuzsanna, 

Zsidó Szende. 

 

   

8. A karácsonyi és húsvéti 

ünnepekre készülve, 

Rajzpályázatokat hirdetünk a 

szentegyházi Mártonffi János 

Általános Iskola,  Tamási Áron 

Általános Iskolában, illetve a 

kápolnásfalusi Kriza János 

Általános Iskolákban, azzal a 

céllal, hogy a gyermekek rajzaik által közelebb kerüljenek az 

egyes ünnepek értelméhez. A program nagyon népszerű, 

átlagosan 500 diákot jutalmaztunk a pályázaton való 
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részvételéért. A gyermekek 

munkáit a katolikus 

templomokban kiállítjuk.  

Programvezető: György Ida 

 

 

9. Az Ifi keretén belül fiatalok 

találkoznak, köztük 

kerekesszékesek is. Az együttlétek alkalmával mély 

beszélgetésekre kerül sor a Theil 

Emilia programvezető által 

előkészített témákról. Olykor a 

fiatalok egy-egy film megnézése 

után megosztják gondolataikat.  

Programvezető: Theil Emilia 

 

 

 

10. A Szent Imre Társulat 

fiataljai misztériumjátékokat 

tanulnak a Karácsonyi és 

Húsvéti ünnepekre készülve. 

Az együttlétek és előadások 

élményei közösséggé alakítják 

a résztvevőket.  A Társulat 

célja: lelkileg megérinteni és 

hitükben erősíteni a nézőket. 
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Karácsonykor Élő Betlehemet jelenítenek meg, Húsvétkor 

szabadtéri Passiót adnak elő. 

Programvezetők: György Attila és György Ida 

 

 

11. A Szent Gellért Alapítvány az idősekről és betegekről sem 

feledkezik meg. Lehetőségeink szerint támogatjuk őket kórházi 

ágyakkal, a betegápolásban használatos egészségügyi 

eszközökkel. Ebben a munkában együttműködünk a Caritas 

Otthon-beteggondozó központjával, amely az Alapítvány 

székhelyén működik.  

 

 

Érdeklődő nyugdíjasok számára 

számítógépes oktatást is szervezünk.  

Programvezető: György Attila, 

önkéntes oktató: Mag Katalin 

 

 

Évente két alkalommal 

Szentegyházasfaluban és Szentkeresztbányán 

aktívan bekapcsolódunk az Öregek napja  

szervezésébe. 2010-ben  120 szeretetcsomagot 

osztottunk ki ezen ünnepen.  

Programvezető: György Attila és Theil Emilia 
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12. Évente egyszer élelmiszer csomagot osztunk ki időseknek, 

nagycsaládosoknak, rászorulóknak. Ezen program németországi  

támogatással történik a LIA Volter Alapítvánnyal való 

partnerségben.  

Programvezető: György Attila 

 

13. Szállítás: Az Alapítvány 

naponta biztosítja fogyatékkal 

élő gyermekek 

iskolába, ill. 

kerekesszékes 

fiatalok 

munkahelyre, 

orvosi 

ellátásra, színházba, különböző programokra 

való szállítását.   

Programvezető: György Attila 
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14. Táboraink 

A szelterszi Szent Gellért Vendégházban egyelőre csak 

nyáron, de terveink szerint majd 

egész évben működnek táborok. 

Különböző helyekről, különböző 

típusú közösségek fordulnak meg 

házunk táján: gyerekcsoportok, 

lelkiségi közösségek, fogyatékkal 

élők. Célunk a tábor 

adminisztrálásán túl, saját programok 

szervezése, amelyekre elsősorban a helyi, 

illetve a környék helységeiből jelentkeznek 

gyermekek, fiatalok, fogyatékosok. Ebből 

a meggondolásból szervezzük nyaranta a 

következő táborokat:  

1. Tükör-Kép tábor 7-14 éves 

gyermekeknek, lelki, önismereti, művészeti 

jellegű programokkal.  

 

 

2. Angol nyelv- és 

Biblia-tábor 7-14 

éves gyermekeknek, 

témája  

nyelvtanulás és 

Bibliaismeretek.  
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3. Saját programunk a Márton 

Áron lelkigyakorlatos gyalogtúra, 

amelyet évek óta szervezünk 

Istent és önmagukat kereső 

fiatalok számára. 

Lelki vezető: Jakabos Barnabás 

 

 

 

4. KiSérŐ-hétvége és tábor 

fogyatékkal élő gyermekek és 

családjaik számára. 

Programvezető: György Attila és 

György Ida 

 

 

15. Szent Gellért búcsút 

minden év szeptemberében, 

Gellért napján tartjuk a  

Szent Gellért Vendégházban, 

Szelterszben, hálát adva 

Istennek egész évi 

tevékenységünkért. 

Lelki vezető: Portik Bakai 

Sándor szentegyházasfalvi 

plébános. 
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Kelléklista 

 

Program Kellékek 

Önkéntes találkozó xeroxpapír, színes papír, 

írószerek, színes ceruzák, 

társasjátékok, labdák, gyertya   

KiSérŐ önsegítő csoport színes papír, írószerek, filcek, 

vízfesték, színes ceruzák, 

fejlesztő játékok, labdák, 

kirakó-, társasjátékok, 

gyertya, szőnyeg, 

mesepárnák,laptop, projektor, 

kivetítővászon 

Ifi papír, színes papír, írószerek, 

filcek, színes ceruzák, könyvek, 

laptop, projektor, kivetítővászon 

Kézműves foglalkozások székek, asztalok, színes papír, 

írószerek, színes ceruzák, ollók, 

ragasztók, ragasztópisztoly, 

üvegfesték, minták, sablonok, 

textilfesték, kézműves 

tematikájú szakkönyvek, bőr, 

kenderfonal, batikfesték, 

kendők, pólók, lavorok, 

gyapjú, szappan, filcek, szikék, 

bőrlyukasztók, filclapok, 

szalvéta, dekoupage ragasztó, 
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gipsz, gipszformák 

Szent Imre Társulat korhű ruhák 

Egyéni fejlesztés kréta, mozgásfejlesztő játékok, 

finommotorikát fejlesztő 

játékok, koordinációt fejlesztő 

játékok, tükör, gyógylabdák, 

bordásfal 

Táborok film és  zene cd-k,  színes papír, 

írószerek, színes ceruzák, ollók, 

ragasztók, ragasztópisztoly, 

üvegfesték, minták, 

textilfesték, kézműves 

tematikájú szakkönyvek, bőr, 

kenderfonal, batikfesték, 

kendők, filcek, szikék, , 

filclapok, szalvéta, dekoupage 

ragasztó, gipsz, gipszformák 

Szállítás üzemanyag  
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Munkatársak 

 

             

 

 

Elérhetőségeink 

 

Székhely: Szentegyháza, Tavasz utca 24 szám 

E-mail: gellerta@gmail.com 

Honlap: www.szentgellert.ro 

Tel./Fax: 0266246020 

Mobil: 0745251341 

 

 

György Attila                                       

       ügyintéző 
                                        György Ida 

                                       programszervező 

                                       

   Ilyés Kinga 

            titkár 

                                       

                                        Lőrincz Kinga 

                              önkéntes  

   gyógypedagógus 


