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A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége 

 

Célunk:  

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

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

támogatása, foglalkoztatása keresztény szellemben. 

 

 

 

1. Önkéntes csapatunk tagjai havonta találkoztak, egyrészt azért, hogy ötleteiket, 

tehetségüket összevetve, megszervezzék az egyes célcsoportok számára a programokat, 

másrészt azért, hogy kiértékeljék a már megvalósult programokat. 

 

2. Heti rendszerességgel működött a Baba-

mama klub egy fejlesztő játékokkal teli 

szobában. 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 programunk szakember által 

vezetett anya-gyerek foglalkozás. A program célja 

a kisgyermekek egészséges fejlődésének normális 

mederben való tartása, az édesanyáknak pedig 
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segítségnyújtás gyermekük tudatos nevelésében. 

Programvezető: Gáspár Lujza, a Caritas alkalmazottja 

 

4. Kézműves foglalkozásokat is szerveztünk 

iskoláskorú gyermekeknek, havi rendszerességgel, 

amelyen a helység iskoláiból átlagosan 35-40 

gyermek vett részt. Olyan kézműves módszereket 

próbáltunk ki a gyermekekkel, amelyekhez 

kreativitásukat kellett használniuk. Ez a program a 

gyermekeket az alkotásban való sikerélményekhez, 

örömökhöz, lelki élményekhez hivatott 

hozzájutattni. 

Programvezető: György Ida. Segítők: Antal Zsuzsanna, Máthé Nóra, Elekes Ibolya, Theil 

Emilia. 

 

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 2011 is különböző 

helyszíneken – Szentegyházán, Kápolnásfaluban, 

Lövétén – farsangolással, majálissal, szüreti 

bállal és karácsonyi készülődéssel zajlott. 

Programszervező: György Attila 

 

6. A KiSérŐ programunk sérült gyermekeknek és 

szüleiknek szóló, önsegítő csoport, két helyszínen: 

Szentegyházán és Székelyudvarhelyen. Ezen 

találkozókon családias légkörben alkalom nyílt a 

sérült gyermek elfogadtatásának küzdelmeit, 

nehézségeit megosztani. Állandó témák voltak: a 

fogyatékos gyermekek fejlesztése illetve lehetőség 

szerinti integrálása. Amíg a szülők beszélgettek, 
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önkéntesek foglalkoztak a fogyatékos gyermekekkel. A két helyszínen 20 család vett 

részt a találkozókon. 

Nyáron KiSérŐ hétvégét és tábort is szerveztünk, mely programok lehetőséget nyújtottak 

a kikapcsolódásra, ismerkedésre, tapasztalatcserére, szakmai előadások meghallgatására, 

testi-lelki felüdülésre. 

Programvezetők: György Attila és György Ida 

 

7. Egyéni fejlesztés is történik 

központunkban; 6 fogyatékkal élő gyermekkel 

és 5 fogyatékkal élő fiatallal foglalkoztak 

önkéntes szakembereink: Lőrincz Kinga, Bató 

Boglárka, Ambrus Zsuzsanna, Zsidó Szende. 

 

8. A karácsonyi és húsvéti ünnepekre 

készülve, rajzpályázatokat hirdettünk a 

szentegyházi Mártonffi János Általános Iskolában, Tamási Áron Általános Iskolában, 

illetve a kápolnásfalusi Kriza János Általános 

Iskolában, 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 részvételéért. A gyermekek 

munkáit a katolikus templomokban 

kiállítottuk. Programvezető: György Ida 

 

 

9. Az Ifi keretén belül fiatalok találkoztak, 

köztük kerekesszékesek is. Az együttlétek 

alkalmával mély beszélgetésekre került sor a 

Theil Emilia programvezető által előkészített 

témákról. Olykor a fiatalok egy-egy film 

megnézése után megosztották gondolataikat. 

Programvezető: Theil Emilia 
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10. A Szent Imre Társulat fiataljai 

misztériumjátékokat tanultak a Karácsonyi és Húsvéti 

ünnepekre készülve. Az együttlétek és előadások 

élményei közösséggé alakították a résztvevőket. A 

Társulat célja: lelkileg megérinteni és hitükben 

erősíteni a nézőket. Karácsonykor Élő Betlehemet 

jelenítettek meg, Húsvétkor szabadtéri Passiót adtak 

elő. 

Programvezetők: György Attila és György Ida 

 

11. A Szent Gellért Alapítvány 2011-ben sem feledkezett meg az idősekről és betegekről. 

Lehetőségeink szerint támogattuk őket kórházi ágyakkal, a betegápolásban használatos 

egészségügyi eszközökkel. Ebben a munkában együttműködünk a Caritas Otthon-

beteggondozó központjával, amely az Alapítvány székhelyén működik. 

Programvezető: György Attila, Mag Katalin 

Évente két alkalommal Szentegyházasfaluban 

és Szentkeresztbányán aktívan bekapcsolódunk 

az Öregek napja szervezésébe. 2011-ben 120 

szeretetcsomagot osztottunk ki ezen ünnepen. 

Programvezető: György Attila és Theil Emilia 

 

12. Év végén élelmiszer csomagot osztottunk 

ki időseknek, nagycsaládosoknak, 

rászorulóknak. Ezen program németországi 

támoga

tással történik a LIA Voltaire Alapítvánnyal való 

partnerségben. 

Programvezető: György Attila 

 

13. Szállítás: az Alapítvány naponta biztosította 

fogyatékkal élő gyermekek iskolába, illetve 

kerekesszékes fiatalok munkahelyre, orvosi 

ellátásra, színházba, különböző programokra való 
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szállítását. 

Programvezető: György Attila 

 

14. Táboraink 

 

A szelterszi Szent Gellért Vendégházban egyelőre csak nyáron, de terveink szerint majd 

egész évben működnek táborok. Különböző helyekről, különböző típusú közösségek 

fordultak 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 szerveztük tavaly nyáron 

is 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. 

 

3. Saját 

programunk 

a Márton 

Áron lelkigyakorlatos gyalogtúra, amelyet évek 

óta szervezünk Istent és önmagukat kereső fiatalok 

számára. 

Lelki vezető: Jakabos Barnabás jezsuita szerzetes 

 

4. KiSérŐ-hétvége és tábor fogyatékkal élő 

gyermekek és családjaik számára. 
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Programvezető: György Attila és György Ida 

 

15. A 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. 


