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“Egy cseppnyi őszinte szeretet
nemesebb tengernyi
tudománynál.”

Köszöntő
Két évtizede már, hogy Portik Bakai Sándor, szentegyházasfalvi plébános, a Jó Istenben és a fiatalokban
bízva, nekifogott – ma úgy mondjuk – bázist teremteni – összefogással.
Oly egyszerűen és természetesen adta elő az elgondolását, hogy bevont a cselekvő jó szándékába. ...
már az első lépéseknél megtapasztaltam, hogy nem csak engem...
Szép kis csoport kerekedett, aki hajlandó volt egy jó ügy mellé tevőlegesen csatlakozni.
A kiépítést a plébános és a György Attila szívóssága fedezte, a minden rendű és rangú támogatók,
meg-megújuló hátterével. A támogatók érzékelték az eltökélt kitartást és ők sem adták fel.
Az Alapítvány működésének az igazi hátterében, a jóra törekvést mozgató Jó Isten van.
Mindig örömmel és felvillanyozva szemlélem, amit itt ebben a kis „mikro régióban”
(Szentegyházán és környékén), most már három alkalmazott és 35 önkéntes tesz.
Én az itt zajló mindennapi tevékenységgel alkalmilag találkozom, és mindig rácsodálkozom.
Összefoglalóan, ezt mondhatnám: szerényen, alázatosan, nem hivalkodóan, teszik a dolgukat az Alapítvány
céljaiért, már 1993 óta.
Egy kicsit merjük ezt a tevékeny működést mélyebben is szemlélni:
 az alkalmazottak és önkéntesek, szívvel lélekkel végzik a dolgukat, ami a mai „kényszeredett,
pénzhez tapadt” világunkban, példaértékű és dicséretes.
 az itt zajló „életre” jellemző a szükségletekre való ráfigyelés – a sajgó pontok észrevétele. 74
éve, hogy Áron püspök ezt mondta: „vannak emberek, akiknek fáj az élet „.
 plagizálások korát éljük - merem idézni a Mária Rádió Segítő Kéz szórólapjáról: „a szeretetet élni
kell, ha csak beszélünk róla, valójában nem létezik”.
 ha közelebbről nézzük, megláthatjuk, hogy milyen módon történik a sokat emlegetett –
önszerveződés -, ami a György házaspár, az önkéntesek és az alkalmazottak önzetlen együtt
működése által tapasztalható meg.
 az Alapítvány különös érdeme, hogy keretet teremt és lehetőséget ad a 35 önkéntes jó szándékú és
odaadó munkájának.
 ha jól összeszámoljuk, ez a „lelkiekre és szociális problémákra való ráfigyelés” a
tevékenységével egészen mélyen érint néhány száz embert lelkileg és fizikailag egyaránt.
 az emberekkel való foglalkozás csak akkor ér valamit, ha jellemzi a személyre szóló
közvetlenség. Az Alapítvány munkájában, az alkalmazottakéban és az önkéntesekében egyaránt,
ezt látom az egyik legigazibb értéknek.
 a munkatársaknak a jövőre – a marosvásárhelyi rádióban egykor elhangzott mondat megvalósulását
kívánom biztatásként: „amit ketten vagy hárman jól csinálnak, azt a többi nem tudja nem jól
csinálni ”
A Jó Isten áldása legyen minden érintett személyen:
azokon a személyeken, akiknek szükségük van az alapítvány
segítségére,
az önzetlen támogatókon,
a szeretettel dolgozó munkatársakon.
...úgy is mondhatnám, ezen a „ kis megvalósult kereszténységen”.

Ferenczi Attila vegyész
az Alapítvány vezetőtanácsának tagja

2012 Éves jelentés

Küldetésünk:

A Szent Gellért Alapítvány 1993-ban jött létre.
Nevét a szent István korabeli Szent Gellért püspöktől kapta. Szent Gellért az ifjú Szent
Imre nevelőjeként ma is példaképünk a magyar ifjak nevelésében. Szent Gellért méltó lelki,
szellemi kísérőnk a mindennapi munkánkban.
Alapvető célunk:


fiatalok, gyermekek keresztény szellemben való nevelése,



fogyatékkal élők, sérültek, idős emberek, nagycsaládosok segítése, hogy ezáltal
életük boldogabb, a társadalomba való beilleszkedésük teljesebb legyen,



helységünk és a környék szociális problémáinak orvoslása.

Tevékenységi területeink:


Lelki, nevelői, oktatói, kulturális és művészi jellegű tevékenységek

találkozók, önsegítő csoportok, közösségi- és egyéni foglalkozások, játszóházak,
kézműves foglalkozások, rajzpályázatok, biblia-, nyelv-, és alkotó-táborok,
misztériumjátékok, lelkigyakorlatos gyalogtúrák.


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, nagycsaládosok, szociálisan hátrányos helyzetűek segítése (ruhákkal és
élelmiszercsomagokkal)
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Munkapontjaink:



A Szent Gellért Alapítvány székhelye

Románia, Hargita megye, Szentegyháza 535800
Tavasz u. 24 sz.
Tel./fax: +4-0266246020

Tevékenységeink a következő helyszíneken folynak:
 Szentegyháza
 Székelyudvarhely
 Kápolnásfalu
 Lövéte
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Szelterszi Szent Gellért Vendégház

Programjaink:
 Kisgyermekeknek:
1. Kismamaklub
A program célja, hogy az édesanyák megosszák a neveléssel
kapcsolatos élményeiket, tapasztalataikat, a gyermekek az
óvodába lépést megelőzően szocializálódjanak. A program heti
rendszerességgel
működik, keddenként
12 órától. A program felelőse Ambrus Zsuzsánna
kismama.
2012-ben 10-15 édesanya és kisgyermeke járt be a
Kismamaklubba.

Korai nevelés
A Szent Gellért Alapítvány Szent Erzsébet
terme otthont ad a Caritas Korai Nevelés programjának.
A program célja, hogy fejlessze a gyermekek
szociális-, megfigyelő- és mozgáskészségét,
gondolkodását, szókincsét. A kisgyermekek és édesanyjuk
játékos foglalkoztatáson vesznek részt, énekelnek,
mondókáznak, tornáznak. A péntek délelőttönként
tartandó program két csoportban (kicsik, nagyok)
zajlik, Szilágyi Zsuzsanna gyógypedagógus vezetésével.
2012-ben a programon 15 édesanya és gyermeke vett részt.
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 Iskoláskorúaknak:
1. Kézműves Kuckó
Az

Alapítvány

székhelyén

havi

rendszerességgel,

szombat

délelőttönként kerülnek megszervezésre a kézműves foglalkozások. A
kézműves délelőtt célja, hogy a résztvevő gyermekek megtapasztalják
az alkotás örömét. Különböző technikákat, foglalkozásokat ismerhetnek
meg a hagyományostól a modernig. Programszervező: Lőrincz Kinga. A
foglalkozásokon a helyi és a
környék

iskoláinak

diákjai

vesznek részt, átlagosan 35-50
gyermek.
A programon 1o önkéntes segít.

2. Karácsonyi és Húsvéti rajzpályázat
Egyházi ünnepekre készülve, minden évben meghirdetünk az általános iskolákban (Mártonffi
János, Tamási Áron, Kriza János) egy tematikus rajzpályázatot. Átlagosan 500 rajz érkezik
irodánkba. A rajzoló diákok ünnepélyes keretek között
ajándékcsomagban részesülnek. A legszebb munkákat külön
díjazzuk. A rajzokból a katolikus templomokban kiállítást
szervezünk. A program vezetője: Lőrincz Kinga és Pál Emőke
Sarolta. Segítők: 15 önkéntes.
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3. Tükör-Kép Tábor

Évente (5 éve) júliusban szervezzük a Tükör-Kép tábort 6-12
éves gyermekek számára. Az egyhetes tábor önismereti-,
bibliás- és művészeti programokból épül fel, legfontosabb
céljának tekintve a gyermekek lelki, szellemi
nevelését. Korszerű kellékek, megfelelő
módszerek és elkötelezett szakemberek, ill.
önkéntesek segítségével zajlik a színvonalas
program. A résztvevők a környék helységeiből
érkeznek. 2012-ben a Tükör-Kép táborban 35
gyermek vett részt. A program vezetője:
György Ida. Segítők: 10 önkéntes.

4. Angol nyelv- és Biblia tábor

Ötödik éve minden augusztusban, a nyári vakáció végén
szervezzük 7-14 éves gyermekek számára az Angol nyelv- és
Biblia tábort. Az alapítvány székhelye ad otthont a „bejárós”
tábornak. A délelőtt az angoltanulásé a főszerep, míg délután Bibliai ismereteket, történeteket
sajátíthatnak el, ill. élhetnek át a résztvevők, interaktív módszerekkel
(kézművesség, csapatépítő játékok, akadálypálya, drámázás).
2012-ben 30 résztvevő szájából hangzott el a tábor mottója:”Ezt
látnod kell!”. A program vezetői: György Ida és Theil Emilia.
Segítők: 15 önkéntes.
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1. Erdei óvoda/iskola
2013-ban 3-14 éves gyermekek számára indítjuk el az erdei iskolát/óvodát. Célunk, hogy a
gyermekek, kiszakadva az iskolapadokból, a természet közelében életszerű élményekkel és
ismeretekkel gazdagodjanak. Programkínálatunkból tetszés szerint válogathat a bejelentkező
csoport. Választható foglalkozások: természetismeret,
népi mesterségek, kézműves foglalkozások,
közösségformáló játékok, néptánc, népdalok,
pályaválasztás, önismeret, kalandtúrák. Az erdei iskola a
népszerűsítés fázisában van. A program vezetője: Pál
Emőke - Sarolta.

2. „Angyalváró” karácsonyi kiállítás
Az Alapítvány székhelyén, egy több mint 450 darabból (karácsonyi dekorációk, kellékek,
angyalkák, mikulások, rénszarvasok, hóemberek) álló kiállítás várta a kíváncsi érdeklődőket,
akik a helység óvodáiból, iskoláiból csoportokban érkeztek. A kiállítás megtekintése mellett
interaktív módon betlehemezést játszhattak a gyermekek, ill. mézeskalácsot díszíthettek. Több
mint 500–an tekintették meg a 2012 Adventjében első alkalommal megrendezett karácsonyi
kiállításunkat. A program vezetői: György Ida,
Lőrincz Kinga, Pál Emőke - Sarolta. Segítők: 10
önkéntes
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 Fiataloknak:
1. ”Ifi”
Hetente egyszer, péntek esténként találkoznak
egészséges és mozgássérült fiatalok. A
találkozások célja, hogy keresztény értékeket
megismerve, megosszák gondolataikat,
problémáikat, véleményüket az élet kis és nagy
kérdéseiben. Az együttlétek jó hangulatban
zajlanak, személyiség- és lélekformálóak. Az
„Ifire” 15-25 fiatal jár. A program vezetője: Theil Emilia.

2. Szent Imre Társulat
Fiatalok csoportja, akik misztériumjátékokat tanulnak be és adnak elő. A Társulat célja az,
hogy Húsvétkor a Szabadtéri Passióval, Karácsonykor az Élő Betlehemmel lelki élményt
nyújtsanak a nézőknek. A Társulat a korábbiakban magyar szentek
életét is feldolgozta, úgy, mint Szent Gellért (az Alapítvány
névadója), Szent Erzsébet, Szent Imre, Szent István. A társulat 45-50
fiatalt tart számon. A program vezetője: György Attila és György
Ida.
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3. „Rólam beszélsz ?!” - szabadidős program kamaszoknak
A téli vakációban az alapítvány székhelyén levő
„Kisházba” „költöznek” be a résztvevők, hogy jó
hangulatban, jó helyen és jó társaságban feltöltődjenek. A
program célja, hogy a kamaszok, fiatalok keressék és
megtalálják azokat az értéket, melyek nyomán építhetik jövőjüket. Az együttlét
lehetőséget nyújt arra, hogy beszélgessenek barátságról, szerelemről, pár- és pályaválasztásról,
családról, buliról, Facebookról, divatról keresztény szellemben. Változatos programok,
csapatépítő játékok, filmnézés, akadálypálya, közös imák és jó hangulat várja a fiatalokat.
Idén 12 fiatal vett részt a programon. A program vezetője: Pál Emőke – Sarolta. Segítők: 5
önkéntes

4. „Márton Áron” Imatúra - gyalogtúrás lelkigyakorlat
a természetben
Minden év júliusában megszervezésre kerül a Márton Áron
imatúra.
A program célja,
hogy az Istent és
önmagukat kereső
fiataloknak utat mutasson hivatásuk megtalálásában.
A program vezetői: György Attila és Jakabos Barnabás
jezsuita szerzetes. Résztvevők száma: 28 fő.
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 Sérülteknek és családjaiknak:
1. Egyéni fejlesztés
Partnerségben a Mártonffi János Általános Iskolával az
alapítvány székhelyén heti rendszerességgel 6 fogyatékkal élő
kisgyermek részesül egyéni foglalkozásban, egyenként 4
órában. Erre a célra
rendelkezésre áll egy
korszerű, segédeszközökkel ellátott terem. Helységünkben
ez az egyetlen lehetőség a fogyatékkal élő gyermekek és
szülők számára a speciális foglalkozásra.
Fejlesztőpedagógusok: Lőrincz Kinga és Zsidó Szende.

2. Sérült felnőttek foglalkoztatása
Heti rendszerességgel jár hozzánk 15 sérült fiatal/felnőtt . A program célja a felnőtt sérültek
társadalomba való integrálása. Testreszabott tevékenységekkel, fejlesztő foglalkozásokkal,
kézműves tevékenységekkel, közösségformáló játékokkal várja őket a program felelőse és
vezetője, Lőrincz Kinga gyógypedagógus. Szállításukat György Attila végzi.

2012 Éves jelentés

3. „KiSérŐ” - önsegítő csoport kiskorú sérült gyermekeknek és szüleiknek
Ezen találkozókon családias légkörben alkalom nyílik megosztani a sérült gyermek körüli
problémákat, lehetőségeket. Állandó témák: a fogyatékos gyermekek fejlesztése, ill. lehetőség
szerinti integrálása. A program havi
rendszerességgel két helyszínen
(Szentegyházán és Székelyudvarhelyen)
történik.
Résztvevők száma: 25 család
Programfelelősök: György Ida és György
Attila

4. „ KiSérŐ” tábor
A havonkénti találkozás koronája a nyári KiSérŐ tábor, amelyet
Szelterszben a Szent Gellért Táborban szervezünk. A program célja, hogy a
sérült gyermeket nevelő családok (szülők, testvérek, sérültek)
találkozzanak, szakmai előadásokat hallgassanak, tapasztalatcserét
folytassanak, kikapcsolódjanak.
A jó levegő, a szép környezet, a jó idő,
a „családi feladatok”, a közös program élményt jelent
minden résztvevőnek, még a szervezőknek is.
A program vezetői: György Ida és György Attila
Résztvevők száma: 40 fő.
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5. „Őrangyal” program
Fogyatékkal élők, és egészséges fiatalok találkozója, amelyet a
Szent Gellért Alapítvány szervez partnerségben a Caritasszal
és a Hargita megyei Sport és Ifjúsági Igazgatósággal. A
program keretében kéthavonta találkoznak sérültek és
családjaik egészséges fiatalokkal. A találkozások témáit az év
fontosabb ünnepei adják, mint a Farsang, a Húsvét, a Majális, a
Szüret, a Karácsony. A népszerű program változtatja
helyszíneit – Szentegyháza, Kápolnásfalu, Lövéte. Egyre
inkább érezzük a találkozások végén elénekelt dal súlyosságát:
összetartozunk. Résztvevők száma: 50-80.

6. „Őrangyal” tábor
Az Őrangyal tábor a szentegyházi, lövétei, kápolnásfalusi sérültek évközben történő
találkozásaik betetőzése. A már összeszokott csapat több napi együttléte mélyebb, minőségibb
tud lenni a táboros program révén. 2012 nyarán nagyon szép napokat töltött együtt a csapat
Szelterszben, a Szent Gellért Táborban. Bútorfestés, gyurmaképek készítése,
akadályversenyek, tábortűz,
túrázás, szőnyegmosás voltak a
programjaink. Elfogadás, jókedv
és kikapcsolódás jellemezte a
tábor hangulatát.
A program vezetői: György Ida
és Lőrincz Kinga. Segítők: 5
önkénes. Résztvevők száma: 33.
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7. Sérültek szállítása
Az alapítvány naponta biztosítja
fogyatékkal élő gyermekek iskolába, ill.
kerekesszékes fiatalok munkahelyre,
orvosi ellátásra, színházba, különböző
programokra való szállítását.
A szállított sérültek száma kb. 50.
A program vezetője: György Attila

8. „Sérülten is meg tudom csinálni” - képzés az önállóbb életért
A Pro Educatione Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat
támogatásával 2012-ben megkezdődhetett az
Alapítványhoz tartozó sérültek képzése. A képzések
időtartama 4 hónap. A foglalkozások csoportokban
történnek, a sérültek képességeinek megfelelően. A
képzések öt különböző témában folynak: kertészkedés,
szabászat, informatika, kommunikáció, kézművesség.
A „Sérülten is meg tudom csinálni” program egyedülálló a
környéken (Szentegyháza, Lövéte, Kápolnásfalu, Homoródfürdő, Székelyudvarhely).
A képzéseken résztvevő személyek száma: 12 fő.
A program vezetője: Pál Emőke Sarolta.
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 Időseknek és betegeknek:
1. Jótékonykodás
Évente egyszer, Karácsony környékén élelmiszercsomagokat osztunk ki időseknek, nagycsaládosoknak,
rászorulóknak. Ezen program németországi támogatással
történik a LIA és a Wolter Alapítvánnyal való
partnerségben. Idén kiosztott csomagok száma: 220 db.
A program vezetője: György Attila. Segítők: 10
önkéntes.

2. Idősek napja
Évente két alkalommal, Szentegyházasfaluban és Szentkeresztbányán
aktívan bekapcsolódunk az Öregek napja, ill. a Betegek napja
szervezésébe. Egy-egy ilyen alkalommal 200 ajándékcsomagot
osztunk ki helységünk időseinek.
A program vezetői: György Attila és Theil Emilia. Segítők: 10
önkéntes.

3. Egészségügyi eszközök kölcsönzése
A Szent Gellért Alapítvány lehetőségei szerint támogatja az időseket, betegeket kórházi
ágyakkal, a betegápolásban használatos egészségügyi eszközökkel. Ebben a munkában
együttműködünk a Caritas Otthon-beteggondozó központjával, amely az Alapítvány
székhelyén működik.
2012-ben több mint 65 embert szolgáltunk ki. A program vezetője: György Attila és Ilyés
Kinga.
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 Nyitott programjaink:
1. Önkéntesek találkozója
A Szent Gellért Alapítvány munkatársai önkéntesek bevonásával szervezik programjaikat.
Hála Istennek, nagyon sok érdeklődő és segíteni
vágyó ember van, így egy nagyon jó csapat jött
létre önkénteseinkből, akiknek munkáját nagyon
értékeljük. Önkéntes csapatunk tagjai havonta találkoznak, egyrészt azért, hogy ötleteiket,
tehetségüket összevetve, megtervezzék és megszervezzék a programokat, ill. azért, hogy
kiértékeljék a már megvalósultakat.
Idén Önkéntesként segítettek: Ambrus Zsuzsánna, Antal
Zsuzsanna, Bató Boglárka, Balázs Margit, Benedek
Mária- Magdolna, Dimény Katalin, Elekes Ibolya, Farkas
Ildikó, Ferencz Krisztina, Filip Aletta, György Éva, Lázár
Ilonka, Lázár Orsolya, Máthé Nóra, Mihály Ibolya,
Mihály Réka, Mihály Olga, Molnár Enikő, Mag Katalin,
Nyisztor Zsuzsánna, Simó Ildikó, Tankó Csilla, Theil Emília.
A Szent Imrés fiatalok: András Noémi, Antal József, Balázs Beáta, Balázs Emese, Benedek
Szabolcs, Benedek Szilvia, Both Nándor, Dániel Ottilia, Demeter Enikő, Elekes Izolda, György
Hunor Árpád, Imecs Levente, Ilyés Réka, Katona
Szabolcs, Konrád Bernadett, Konrád Hunor, Lázár
Bernadette, Lőrincz Bernadette, Márton Zsolt, Molnár
Krisztina, Nagy Aranka, Nagy István, Pál Emese, Pál
Mónika, Samu Ramóna, Simó Beáta-Réka, Simó
Dorottya, Simó Renáta, Soós Mózes, Szeles Attila,
Szikszai Lóránd, Szőcs Gergő, Tankó Beáta, Tankó
Brigitta, Tankó Gabriella, Tankó Gizella, Tankó Levente, Tamás Attila, Tamás Tímea, Tamás
Réka, Tókos Attila, Tókos Izabella, Tókos Norbert.
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2. Szent Rita Imacsoport
A Szent Rita Imacsoport lelki közösség, akik havonként két alkalommal találkoznak Istenbe
vetett hitük erősítése, egymás örömeinek,
gondjainak megosztása illetve hordozása
céljából. Az imatalálkozókon az
Alapítvány tevékenységéért is
imádkoznak, ilyen értelemben a
mindenféle programok lelki hátterezői. Az
imacsoport 5 éve működik. Jelenleg 25
aktív tagja van. Az imacsoport vezetői:
György Ida és Theil Emilia.

3. Szent Gellért Búcsú
A Szent Gellért búcsút minden év szeptemberében,
Szent Gellért napján tartjuk a Szent Gellért
Vendégházban, Szelterszben, hálát adva Istennek
egész évi tevékenységünkért és erőt kérve a
következő évre. 2012 szeptemberében jubileumi
Szent Gellért Évet nyitottunk, az Alapítvány
fennállásának 20 évfordulója alkalmából.
Lelki vezető: Portik Bakai Sándor szentegyházasfalvi plébános.
Résztvevők száma: 100-150 fő.
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Ami még velünk történt:


Házavató

2012. októberében tartotta a Szent Gellért Alapítvány a
székházavató ünnepségét. A 2007 óta folyó munkálatok, a
javítások, építkezések során elkészült az épület alsó szintje.
Ezen ünnepen alkalmunk nyílt megköszönni fő
támogatóinknak, a Mallersdorfi Ferences Nővéreknek és a
passaui önkénteseknek folyamatos támogatásukat. Az
emlékezés és hálaadás napját kedves ismerőseink,
védenceink körében tölthettük, hálát adva Istennek az
eredményekért, támogatóinknak az adományaikért. A
hálaadó szentmisét Portik Bakai Sándor plébános végezte. Az
ünnepségen beszédet mondtak: Lakner Zoltán, Rus Sándor,
Korodi Attila, Márton András, Alex Boehm és György Attila.



„Falra mászok!” – „Fuss Neki!”

A székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány először
szervezte meg a „Fuss neki!” adománygyűjtő akcióját.
Alapítványunk is részt vett a „futóversenyen”, és 3,605 lejt
gyűjtött össze azért, hogy egy mászófalat hozhassunk létre,
amely lehetőséget teremt egészséges és sérült embereknek
a kikapcsolódásra, a sportolásra. A versenyen értünk
szaladt: Gál Rita Mária, Bató István és Molnár József, ill.
„kerekezett”: Boros Róbert és ifj. György Attila.
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Isten áldását kérjük a 2013-as év programjaira, terveire:


Folytatjuk a már meglévő programjainkat



Megerősítjük az erdei iskola/óvoda programot



Csapatépítő tréninget tartunk munkaközösségeknek, csoportoknak, osztályoknak



Folytatjuk a munkálatokat az Alapítvány székhelyén



Fejlesztjük a szelterszi Szent Gellért Vendégházat és környékét



Megünnepeljük az Alapítvány fennállásának 20. évfordulóját.

Munkaközösségünk:








György Attila – Az Alapítvány vezetője
György Ida - Programszervező, önkéntes koordinátor
Ilyés Kinga - Irodavezető
Lőrincz Kinga - Gyógypedagógus, programszervező
Pál Emőke Sarolta - Kommunikáció-felelős, programszervező
Szabó István - Alapítványi tag
Tankó Adél – Könyvelő

Hátterező „bölcsek”: Portik Bakai Sándor plébános - Az Alapítvány elnöke, Ferenczi Attila Alapítványi tag, Ferenczi Margit - Alapítványi tag, Zakariás, László - Alapítványi tag

Elérhetőségeink:
Székhely: Románia, Hargita megye, Szentegyháza 535800, Tavasz u. 24 sz.
Tel./fax: +4-0266246020
Kirendeltség: Románia, Hargita megye, Székelyudvarhely 535600, Petőfi u. 7 sz.
Honlap: www.szentgellert.ro , Email: gellerta@gmail.com
Adószám: 4466853
Bankszámlaszámaink: RON - RO68RNCB0158015355030001
EUR - RO14RNCB0158015355030003
Román Kereskedelmi Bank, Szentegyházi fiók (B.C.R. Ag. Vlahita), Swift kód: RNCB ROBU
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Támogatóink:
































Ambrus KFT – Gyno üdítő
Animus Kiadó
Bethlen Gábor Alap
Caritas
Communitas Alapítvány
Echotech Aqua KFT
Gilbarco Acis SRL
Hargita Megye Tanácsa
Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság
Illyés Közalapítvány
Kápolnásfalu Polgármesteri Hivatala és Tanácsa
Karsai Hargita Plast KFT
Lemmaco Folis KFT
Lövéte Közbirtokosság
Lövéte Polgármesteri Hivatala és Tanácsa
Lövétei Csemege üzlet
Mallersdorfi Ferences Nővérek
Mocsáry Lajos Alapítvány
Pancom Sz&R KFT
Pergament Office KFT
Printerka Tech KFT
Pro Educatione Egyesület
Silvimex KFT
Sincron KFT
Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal
Szentegyháza Polgármesteri Hivatala és Tanácsa
Szülőföld Alap
Total Prfect KFT
Zita Serv-Com KFT
Zsuzsa Kozmetika
Számos magánszemély
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