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Köszöntő 

Als ich 2007 das erste Mal von der St. 

Gellert Stiftung gehört habe konnte ich 

nicht wissen welche Rolle diese in 

meinem Leben spielen würde, für was sie 

steht und welche unglaublichen 

Menschen ich da treffen würde. Als 

Maschinenbauingenieur ist es meine 

Aufgabe hochtechnische Anlagen zum 

Prüfen von Produkten der 

Automobilindustrie zu planen und zu 

bauen. Das ist ein wunderbarer Beruf aber 

ich fühlte dass etwas fehlte, die soziale 

Komponente, die Unterstützung derer die 

Hilfe benötigen.Bisher habe ich nur dazu 

beigetragen dass Leute mit viel Geld ihr 

großes Auto noch komfortabler fahren können! Es musste etwas geschehen und so 

entschied ich mich mit ein paar Freunden etwas zu unternehmen, das Menschen direkt 

humanitär zu unterstützt und die diese Hilfe auch benötigen. Wir wollten etwas verändern! 

Eine Freundin von uns,  Martina Kosak hat uns von einem Mann in Rumänien (ich weiß! 

Harghita, Szeklerland) erzählt. Es sei ein guter Mann der ein paar starke Hände 

gebrauchen könnte und dass er plant, das Hauptgebäude der St. Gellert Stiftung für die er 

arbeitet zu erweitern. Genau das Richtige für uns! Wir organisierten Geld, Werkzeuge und 

einen Lastwagen und machten uns auf den Weg. Für zwei Wochen gaben wir unser Bestes 

um mitzuhelfen die Mauern des Erdgeschosses zu errichten und oh wie stolz waren wir als 

es auch schließlich gelang! Ich erinnere mich noch an das unglaubliche Gefühl das ich auf 

dem langen Rückweg nach Deutschland hatte und ich erkannte das es das war wonach ich 

so gesucht habe: Die befriedigende Gewissheit etwas positivverändert zu haben.Dieses 

Gefühl hat weitere Hilfsprojekte beflügelt, einige hier in der Stiftung, andere in Portugal, 

den USA und sogar in Nepal. Aber mit meinen Freunden hier in Szentegyháza verbindet 

mich etwas Besonderes. Diese hart arbeitenden Menschen, die anscheinend nie müde 

werden! Sind sie etwas verrückt? Oh ja, sehr sogar aber nur im positivsten Sinn! Wie ist es 

sonst zu erklären dass jemand täglich sein Herz und seine Seele aufopfert um anderen zu 

helfen, um unermüdlich Spenden zu organisieren, neue Ideen zu entwickeln und ständig 

wundervolle Veranstaltungen zu organisieren? Schauen Sie doch mal hin und Sie werden 

das Licht im Dunkeln erkennen, das Sie gesucht haben, Ihre Richtung, Ihre Inspiration.                                                                                

Ich werde manchmal gefragt, warum ich das tue, Hilfsprojekte durchführen, warum ich 

meinen Urlaub für anscheinend unsinnige Dinge verwende?!                                            

Ich erinnere mich an ein schönes Gespräch mit einem guten Freund als wir auf dem 

kaputten Dach eines alten Hauses in Portugal saßen das wir reparieren würden. Ich fragte 

ihn: Gary, warum machst Du es? Und er sagte: Na, ich bin ein Christ, wir sollten so etwas 

tun, mein Glaube zu Gott bringt mich dazu. Dann sah er mich lächelnd an und sage leise:  

… und weil es Spaß macht! 
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Amikor 2007-ben először hallottam a Szent Gellért Alapítványról, nem is sejtettem, 

milyen fontos szerepet tölt majd be az életemben, az alapján, amit képvisel és, akik 

mindemögött állnak.  

Gépészmérnök lévén, a feladatom, hogy csúcstechnológiás tesztgépeket tervezzek és 

kivitelezzek az autóiparnak. Valóban nagyszerű munka, de azt éreztem, a szociális része az 

életemnek, hogy segítsek valakin, akinek igazán szüksége van rá, hiányzott. Úgy éreztem, 

valamit tennem kell. Így néhány barátom és én úgy döntöttünk, valahol, valamilyen jó ügy 

érdekében segíteni fogunk. Egy közös barátunk, Martina Kosak mesélt nekünk egy jó 

emberről, aki Romániában él (tudom, Székelyföld!), és alapítványánál elkelne néhány 

erős, segítő kéz. A cél a Szent Gellért Alapítvány székhelyéül szolgáló épület bővítése 

volt. Ez éppen nekünk való! – gondoltuk. Megszerveztük az anyagiakat, a kisbuszt, vettük 

a szerszámokat és útnak indultunk.                                                                                                      

És így kezdődött. Két hét alatt minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy segítsünk az 

építkezésnél és befejezzük a falak felhúzását. Emlékszem, mennyire büszkék voltunk, 

hogy tényleg sikerült! A hosszú hazaúton, vissza Németországba, megelégedve jöttem rá, 

hogy igen, pontosan ez az, amit kerestem: egy jó ügy továbbvivésében közvetlenül részt 

venni! Ez a lekötelező érzés sok további hasonló, humanitárius ügyben való részvételemet 

váltotta ki. Voltam Portugáliában, az Egyesült Államokban, Nepálban, de úgy tűnik, 

szentegyházi barátaimmal való kapcsolatom különlegesnek bizonyult. Szorgalmas 

csodálatos embereket ismertem itt meg, akik - úgy tűnik - sosem fáradnak el. 

Megszállottak??? Igen, azt hiszem. De a lehető legjobb értelemben! Hiszen hogyan 

másképp tudná valaki szívét lelkét beleadni mások segítésébe – nap mint nap 

megszervezve az anyagi kiadások fedezését, újabb és újabb ötletekkel, tervekkel és 

programokkal előrukkolva -, úgy, hogy a nap végére még marad számodra egy mosoly az 

arcán?! Szóval, ha valakinek inspirációra, irányra van szüksége, annak ide kell jönnie!                                                                         

Néha megkérdezik tőlem, miért csinálom mindezt, miért veszek részt ilyen ún. segítő 

projektekben, “elpazarolva” a szabad időmet. Ilyenkor eszembe jut egy kellemes 

beszélgetés, amelyet egy jó barátommal folytattam egy leromlott ház tönkrement fedelén, 

Portugáliában. Feltettem neki ugyanezt a kérdést: Gary, miért csinálod mindezt? Mire ő: 

keresztény vagyok, Istenben való hitem kötelez arra, hogy segítsek a rászorulókon. Majd 

elmosolyodott és odasúgta: … és, mert jó buli! 

 

Alex Boehm 

Passau, Németország 
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2013 a Szent Gellért Alapítványnál  

a munka, az öröm és a hála éve volt!  

 

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. 

 Az 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, kulturális jellegű tevékenységek találkozók, 

önsegítő csoportok, közösségi- és egyéni foglalkozások, 

játszóházak, kézműves foglalkozások, rajzpályázatok, biblia-, 

nyelv-, és önismereti-táborok, misztériumjátékok, lelkigyakorlatos 

gyalogtúrák 

- értelmi és fizikai sérültekkel való foglalkozás: információnyújtás, 

fejlesztés, foglalkoztatás, szállítás, szabad idős programok 

szervezése 
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- karitatív tevékenység: egészségügyi segédeszközök kölcsönzése 

illetve adományozása beteg és idős emberek ápolásához, 

nagycsaládosok, szociálisan hátrányos helyzetűek segítése 

(ruhákkal és élelmiszercsomagokkal) 

 Munkapontjaink: 

 

- Szent Gellért 

Alapítvány székhely 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Szelterszi Szent Gellért 

Vendégház 

 

 

 

- Székelyudvarhelyi fiók   

 

Programjaink helyszínei: Szentegyháza, Székelyudvarhely, 

Kápolnásfalu, Lövéte 

 



 5 

 

Tevékenységeink célcsoportok szerint: 

Kisgyermeknek 

1. Kismamaklub  

A program célja hogy az 

édesanyák megosszák a 

neveléssel kapcsolatos 

élményeiket, 

tapasztalataikat, a 

gyermekek pedig az 

óvodába lépést 

megelőzően szocializálódjanak. A program heti rendszerességű, 

keddenként 12 órától kezdődik. Felelőse Ambrus Zsuzsánna 

kismama. A 2013-ban több mint 15 édesanya és kisgyermeke járt be 

a klubba. Időnként előadókat is hívnak (szülésznő, szoptatási 

tanácsadó, fogorvos...). 

2. Korai nevelés:  

A Szent Gellért 

Alapítvány Szent 

Erzsébet terme ad 

otthont a Caritas Korai 

Nevelés programjának. 

A program célja hogy 

fejlessze a gyermekek 

szociális-, interakciós-, megfigyelő- és mozgáskészségét, 

gondolkodását, szókincsét. A péntek délelőttönkénti foglalkozások 

3 csoportban zajlottak Szilágyi Zsuzsa gyógypedagógus 

vezetésével. 2013-ban több mint 20 édesanya és gyermeke vett részt 

a programon.  
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Iskoláskorúaknak 

 

1. Kézműves Kuckó 

Az Alapítvány 

székhelyén havi 

rendszerességgel 

szombat 

délelőttönként 

kerültek 

megszervezésre a 

kézműves 

foglalkozások. A kézműves délelőtt célja, hogy a résztvevő 

gyermekek megtapasztalják az alkotás örömét. Különböző 

technikákat, foglalkozásokat ismerhettek meg, a hagyományostól a 

modernig. Programszervezők: György Ida, Lőrincz Kinga, Pál 

Emőke – Sarolta, önkéntesek. A foglalkozásokon a helyi és a 

környékbeli iskolák diákjai vettek részt, átlagosan 50-75 gyermek. 

2. Karácsonyi és Húsvéti 

rajzpályázat 

Egyházi ünnepekre 

készülve 2013-ban is 

meghirdettük a 

környékbeli általános 

iskolákban (Mártonffi 

János, Tamási Áron, 

Kriza János) a tematikus 

rajzpályázatot. 2013-ban 1054 rajz érkezett az Irodánkba. A rajzoló 

diákok ünnepélyes keretek között ajándékcsomagban részesültek. A 
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legszebb munkákat külön díjaztuk, a rajzokból a katolikus 

templomokban kiállítást szerveztünk. A program vezetője: György 

Ida és önkéntes társai. 2013-ban először a lövétei Székely Mózes 

Általános Iskola diákjai is részt vehettek a pályázatban.  

3. Tükör–Kép 

önismereti tábor 

2013 júliusában 6. 

alkalommal 

megszerveztük meg a 

Tükör-Kép tábort     

6-12 éves gyermekek 

számára. Az egy hetes 

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 folyt a 2013-as tábor. A résztvevők a környék 

helységeiből érkeztek, de Brassóból, Marosvásárhelyről és 

Csíkmenaságból is jelentkeztek gyermekek. Résztvevők száma: 45 

fő. A program vezetője: György Ida.   

4. Angol nyelv és 

Biblia tábor 

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 angol  
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tanulásé a főszerep, míg délután bibliai ismereteket, történeteket 

sajátíthatnak el, illetve élhetnek át a résztvevők interaktív 

módszerekkel. Elmaradhatatlan „kelléke” a tábornak a 

kézművesség, a csapatépítő játékok és a vidámság. Tavaly 35 

résztvevő próbálta ki az „Időutazást”. A program vezetője: György 

Ida, Theil Emilia és önkéntes segítők. 

5. Erdei óvoda/iskola 

2013-ban 3-14 éves 

gyermekek számára 

indítottuk el az erdei 

iskolát/óvodát. Célunk, 

hogy a gyermekek 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, dalolás, 

pályaválasztás, önismeret, kalandtúrák. Az erdei iskola még a 

népszerűsítés fázisában van. Bízunk benne, hogy egyre több 

pedagógus figyel fel e 

nagyszerű programra. 

A program felelőse: 

Pál Emőke – Sarolta. 

6. „Játszó-nap”: 

Először szerveztünk 

játszó hetet, 

gyermeknap 
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alkalmából. Egy hétig fogadtuk érdekesebbnél érdekesebb 

játékokkal és feladatokkal az érkező osztályokat. Voltak 

csapatjátékok, ügyességi vetélkedők, volt trambulin, bábozás és 

édesség. A program sikerességét mutatja, hogy közel 140 gyermek 

vett részt a programon. Programfelelős: György Ida, Lőrincz Kinga, 

Pál Emőke- Sarolta. 

7. Iskola másként: „Tudj 

többet, légy jobb!”    

2013-ban először kínált 

programot az Alapítvány 

az iskola másként hétre, a 

14-18 éves diákoknak. 

Közel 70 érdeklődő 

látogatott el az 

Alapítvány székházába. Az ide érkező osztályok vezetőjükkel 

betekintést nyerhettek a civil szféra világába és megismerkedhettek 

a Szent Gellért Alapítvány tevékenységeivel. A fiataloknak 

lehetőségük nyílt arra, hogy kérdéseket tegyenek fel mozgássérült 

fiataloknak. 

Programfelelős: Pál 

Emőke – Sarolta. 

8. „Mikulás, Mikulás, 

Kedves Mikulás…” 

kiállítás gyermekeknek 

Mikulás hetében Szent 

Miklós várta az érkező 

gyermekcsoportokat, 

akik (óvódások, iskolások), megtekinthették a 450 tárgyból álló 

kiállítást, megismerhették Szent Miklós történetét, 

kézműveskedhettek. Végül találkozhattak Szent Miklóssal, aki  
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mindenkit megajándékozott. A program sikeresnek bizonyult. 

Közel 500 gyermek fordult meg egy hét alatt az Alapítványnál. A 

program vezetői: György Ida, Lőrincz Kinga, Pál Emőke – Sarolta.  

Fiataloknak 

1. ”Ifi”- mozgássérült 

és egészséges fiatalok 

találkozója  

Hetente egyszer, 

péntek esténként 

találkoznak 

egészséges és 

mozgássérült fiatalok. 

A találkozások célja, 

keresztény értékeket megismerve, megosszák gondolataikat, 

problémáikat, véleményüket az élet kis és nagy kérdéseiben. Az 

együttlétek jó hangulatban zajlottak, személyiség- és 

lélekformálóak voltak. 2013-ban az Ifire 15-25 fiatal járt. A 

program vezetője 

Theil Emilia. 

2. Szent Imre 

Társulat  

Fiatalok csoportja, 

akik 

misztériumjátékokat 

tanulnak be és adnak 

elő, immár 5. éve. 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  
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feldolgozta, úgy, mint Szent Gellért, Szent Erzsébet, Szent Imre, 

Szent István. A társulat 45-50 fiatalt tart számon. Programvezető: 

György Ida és György Attila. 

3. „Rólam 

beszélsz?!”- 

önismereti tábor 

kamaszoknak  

A téli vakációban az 

Alapítvány 

székhelyén levő 

„Kisházba” 

„költöztek” be a 

résztvevők, hogy jó hangulatban, jó helyen és jó társaságban 

feltöltődjenek. A program célja, hogy a kamaszok, fiatalok keressék 

és megtalálják azokat az értékeket, amelyek 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, jó hangulat várta a fiatalokat. A 2013-as táborban 14 fiatal 

vett részt a programon. 

Programszervező: Pál Emőke 

– Sarolta és önkéntes társai. 

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. Tavaly 32 résztvevő és 5 lelki kísérő vett 
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részt a programon. A program szervezői Jakabos Barnabás jezsuita 

szerzetes és György Attila. 

Sérülteknek és családjaiknak 

1. Egyéni fejlesztés  

Partnerségben a 

Mártonffi Általános 

Iskolával az Alapítvány 

székhelyén  heti 

rendszerességgel 3 

fogyatékkal élő 

kisgyermek részesül 

egyéni foglalkozásban, 

4-4 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. Ezen kívül 

még 4 gyermek részesül egyéni fejlesztésben. 

Fejlesztőpedagógusok: Lőrincz Kinga és Ambrus Zsuzsanna.   

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 vájta őket a program felelőse és 

vezetője Lőrincz Kinga gyógypedagógus, 

és Pál Emőke – Sarolta segítő. Szállításukat 

György Attila végzi az Alapítvány kisbuszával.  
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3. A „KiSérŐ”  

Egy önsegítő csoport 

kiskorú sérült 

gyermekeknek és 

szüleiknek. Ezen 

találkozón családias 

légkörben alkalom 

nyílik megosztani a 

sérült gyermek körüli 

problémákat, lehetőségeket. Állandó témák: a fogyatékos 

gyermekek fejlesztése, ill. a lehetőség szerinti integrálása. A 

program havi rendszerességgel két helyszínen (Szentegyházán és 

Székelyudvarhelyen) történt. 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 családi 

feladatok, a közös program élményt 

jelentettek minden résztvevőnek, még 

a szervezőknek is. 2013-ban 40-en 

vettek részt a KiSérŐ táborban. Programfelelős: György Attila, 

Lőrincz Kinga, Pál Emőke - Sarolta, illetve Lőrincz Géza és 

Lőrincz Angyalka. 
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5. „Őrangyal” program  

Fogyatékkal élő és egészséges fiatalok találkozója, amelyet 

partnerségben Caritasszal és a Hargita Megyei Sport és Ifjúsági 

Igazgatósággal szervez a Szent Gellért Alapítvány. A program 

keretében kéthavonta találkoznak fogyatékosok és családjaik 

egészséges 

fiatalokkal. A 

találkozások témáit 

az év fontosabb 

ünnepei adják, mint 

a Farsang, a Húsvét, 

a Majális, a Szüret, 

a Karácsony. A 

program változtatja 

helyszíneit – 

Szentegyháza, Kápolnásfalu, Lövéte között. A program nagyon 

népszerű. Egyre inkább érezzük a minden találkozás végén 

elénekelt dal súlyosságát, „összetartozunk”. Átlagosan 70 ember 

vett részt a találkozókon.  

6.  „Őrangyal” tábor  

Az Őrangyal tábor a 

szentegyházi, lövétei, 

kápolnásfalusi 

fogyatékosok évközben 

történő találkozásaik 

betetőzése. A már 

összeszokott csapat több 

napi együttléte mélyebb, 

minőségibb tud lenni a táboros program révén. 2013 nyarán nagyon 

szép napokat töltött együtt a csapat Szelterszben, a Szent Gellért 

Táborban. A kézművesség, a kikapcsolódás mellett a tanulás is 
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főszerepet kapott. A 18 főből álló csapat itt ismerte meg és tanulta 

be egy misztériumjátékban Szent Gellért életét. A táborban 36-an 

vettek részt. Programfelelősök: György Ida, Lőrincz Kinga, Pál 

Emőke – Sarolta. 

7. Sérültek szállítása 

Az Alapítvány 

naponta biztosítja 

fogyatékkal élő 

gyermekek iskolába, 

illetve kerekesszékes 

fiatalok munkahelyre, 

orvosi ellátásra, 

színházba, különböző 

programokra való 

szállítását. Idén több mint 50 sérültet szállított az Alapítvány. 

Programvezető: 

György Attila. 

 8. „Sérülten is 

meg tudom 

csinálni” – Képzés 

az önállóbb életért 

A Pro Educatione 

Tanulmányi és 

Felnőttképzési 

Hálózat 

támogatásával 2013-ban zajlott az Alapítványhoz tartozó sérültek 

alapfokú képzése. A képzések időtartama 4 hónap volt. Az 

oktatások csoportokban történtek, figyelembe véve a fogyatékkal 

élő fiatalok képességet. A képzések öt különböző témában folytak: 

kertészet, szabászat, informatika, kommunikáció, kézművesség. A  
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„Sérülten is meg tudom csinálni” program egyedülálló volt a 

környéken (Szentegyháza, Lövéte, Kápolnásfalu, Homoródfürdő). 

A képzésben résztvevő személyek száma 12 fő. Programfelelős: Pál 

Emőke – Sarolta. 

Időseknek és betegeknek 

 1. Jótékonykodás      

Évente egyszer, 

karácsony környékén 

élelmiszer 

csomagokat osztunk 

ki időseknek, 

nagycsaládosoknak, 

rászorulóknak. Ezen 

program a 

németországi 

Johannita Lovagrend és az ATU cég vezetésével, az erdélyi és a 

német LIA Alapítványok támogatásával valósul meg. A 

csomagokat németországi családok állítják össze az Antenne 1-

Bayern rádió felhívására. A 2013-ban kiosztott csomagok száma 

280. Programvezető: György Attila. 

2. Idősek napja 

Évente két 

alkalommal, 

Szentegyházasfaluban 

és Szentkeresztbányán 

aktívan 

bekapcsolódunk az 

Öregek és a Betegek 

napja szervezésébe.  
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Ezen alkalmakkor 150-150 ajándékcsomagot osztottunk ki 

helységünk időseinek. Programvezető: György Attila és Theil 

Emilia. 

3. Egészségügyi segédeszközök 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. 2013-ban több mint 50 embert szolgáltunk ki. 

Programfelelős: György Attila és Ilyés Kinga. 

Nyitott programjaink 

1. Önkéntesség – Önkéntes találkozó 

 

Programjainkat önkéntesek bevonásával szervezzük. Hála Istennek, 

nagyon sok 

érdeklődő és 

segíteni vágyó 

ember van. 

Önkéntes 

csapatunk tagjai 

havonta 

találkoznak, 

egyrészt azért, 

hogy ötleteiket 

összevetve 

megtervezzék és  
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megszervezzék, ill. azért, hogy kiértékeljék a már megvalósult 

programokat. Önkénteseink munkáját nagyon értékeljük. 2013-ban 

több, mint 85 önkéntes segítette az Alapítvány munkáját.  
 

2. Szent Rita Imacsoport 

 

A Szent Rita Imacsoport egy lelki közösség, akik havonként két 

alkalommal találkoztak Istenbe vetett hitük erősítése, egymás 

örömeinek, 

gondjainak 

megosztása, 

illetve hordozása 

céljából.  Az ima 

találkozókon az 

Alapítvány 

tevékenységéért is 

imádkoztak, ilyen 

értelemben a 

mindenféle programok lelki hátterezői. Az imacsoport 6 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 Szelterszben, a Szent Gellért Vendégházban 2013-

ban a Búcsú- ünnep alkalmával hálát adtunk az Alapítvány 20 évért. 

A szentmisét Papp László róm. kat. pap celebrálta. Lelki vezetőnk: 

Portik Bakai Sándor szentegyházasfalvi plébános. 
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Az Alapítvány 20 éves évfordulója 

Hála Istennek áldott 

év volt a Szent 

Gellért 

Alapítványnál a 

2013-as év. Nagy 

öröm számunkra, 

hogy a sok-sok 

munka mellett, a 

szokásos 

programjainkon túl, 

a mindennapokból kiszakadva ünnepelhettünk. A kétnapos 

születésnapi rendezvényünk alkalmával meghívtuk támogatóinkat, 

barátainkat, ünnepi ruhát öltöttünk, visszatekintettünk az elmúlt 20 

esztendőre és 

hálás szívvel, 

őszintén és 

egyszerűen 

ünnepeltünk. A 

rendezvény 

fénypontja a 

sérültjeink által 

előadott Szent 

Gellért 

misztériumjáték 

volt. Úgy érezzük, Isten megáldotta a munkánkat az elmúlt 20 

évben. Hálásak vagyunk az elmúlt 20 esztendőért és Isten segítségét 

kérjük további munkánkra is. Az Alapítvány születésnapi 

ünnepségén több mint 250-en vettek részt. 
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.  

Támogatóink 

 

ALT Technologies Transylvania 

Ambrus KFT, Szentegyháza 

Amigo&Intercost, Székelyudvarhely 

Animus Kiadó 

Baby Pan KFT 

Bethlen Gábor Alap, Budapest 

Communitas Alapítvány 

Ecolombo KFT, Szentegyháza 

Ecotech Aqua KFT, Székelyudvarhely 

Elan Trio KFT 

Euro Ecologic KFT 

Evoline 

Frieske Pan KFT, Székelyudvarhely 

Gilbarco Acis KFT, Szentegyháza 

Hargita Megye Tanácsa  

Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság 

Karsai Hargita Plast KFT, Szentegyháza 

Kolibri KFT, Székelyudvarhely 

Lemmaco Folis KFT 
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Lövétei Csemege üzlet 

Lövéte Közbirtokosság 

Pancom Sz&R KFT, Szentegyháza 

Petőfi Kör, Ingolstadt 

Pergament Office KFT, Csíkszereda 

Printerka Tech KFT, Csíkszereda 

Silvimex KFT, Bányatelep 

Sindicatul Downstream 

S&K Tankclean KFT, Székelyudvarhely 

Sincron KFT, Szentegyháza 

Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal 

Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány 

Total Perfect Team 

Zita Serv Com KFT 

Zsuzsa Kozmetika 

 

Partnereink 

Caritas   

Mallersdorfi Ferences Nővérek 

Pro Educatione Egyesület 

Szentegyháza, Lövéte és Kápolnásfalu  Polgármesteri Hivatalai és 

Tanácsai 
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Munkaközösségünk 

 

György Attila, ügyvezető 

György Ida, programszervező 

(önkéntes) 

Pál Emőke – Sarolta, 

kommunikáció-felelős 

Ilyés Kinga, irodavezető 

Lőrincz Kinga, gyógypedagógus 

 

Lázár Attila, alapítványi tag 

Szabó István, alapítványi tag 

Tankó Adél, könyvelő 

Nyisztor Veronika, szakácsnő 

Szeles Árpád, karbantartó 

 

Az Alapítvány vezetőtanácsának tagjai 

Portik Bakai Sándor, plébános, az Alapítvány elnöke 

Ferenczi Attila 

Ferenczi Margit 

Zakariás László 
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