
Éves “ receptek”
2015
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Előszó

 Hála és öröm van a szívünkben. 2015-ben is Isten áldását éreztük te-
vékenységeinken, munkáinkon. Nemcsak hisszük, hanem bátran ki is jelentjük, 
hogy az emberi erőlködéseinket 2015-ben is megáldotta a jó Isten. Az 1993-ban 
megfogalmazott alapvető célokat máig hűségesen őrizzük. Minden munkánk-
kal, programunkkal arra törekszünk, hogy a fiatalokat, gyermekeket keresztény 
szellemben neveljük, és a fogyatékkal élőket, sérülteket, időseket segítsük, a társa-
dalomba való beilleszkedésüket könnyítsük. Programunk a tavalyi esztendőben 
is népszerűek voltak. Nagy öröm számunkra, hogy van igény a munkánkra, és 
egyre nagyobb a Szent Gellért Alapítvány „tábora”.
 Eredményes és rutinos év van mögöttünk. 2015-ben is törekedtünk 
arra, hogy programjainkat és eszköztárunkat fejlesszük, tökéletesítsük, valamint a 
szervezésekben fegyelmezettek legyünk. Nagyon sok időt és energiát fordítottunk 
arra, hogy a munkaközösséget igazi csapattá, „családdá” formáljuk, és a prog-
ramjainkat megújítsuk, értelmezzük, felfrissítsük. Úgy gondoljuk, hogy szükség 
van az időnkénti megállásra, visszatekintésre.
 2015-ben a fogyatékkal élők programjait erősítettük, fejlesztettük. Nagy 
álmunk vált valóra azzal, hogy tavaly egy eszközökkel felszerelt tornatermet 
készíthettünk el, és egy gyógytornász szakemberrel bővült a Szent Gellért Alapít-
vány csapata. A rehabilitációs, gyógytornás fejlesztések mellett a sérültek foglal-
koztatása is szépen fejlődött, mennyiségileg és minőségileg egyaránt. Egyre több 
fogyatékkal élő jár be tevékenykedni az alapítványhoz, egyre szebb gyertyákat és 

vászontáskákat vásárolhatnak az 
érdeklődők. A 2014-ben elkez-
dődött raktár- és védett műhely-
építés, 2015-ben is folytatódott; 
lassan, de biztosan haladunk a 
célunk felé.
 Sok segítséget kaptunk 
önkénteseinktől és támogatóinktól. 
Köszönjük szépen nyitott szívüket, 
támogatásaikat, jótetteiket.  

a Szent Gellért Alapítvány munkaközössége 



Összetevők
A Szent Gellért Alapítvány évenkénti 35 „receptjének” kifőzéséhez

- az Alapítvány munkatársai 
- az önkéntesek 
- a támogatók 
- a résztvevők
- 1 kg jó meleg szeretet  
- 5 dkg kacagás
- 10 tojásnyi kedvesség   
- pár csepp megfontolás 
- 1dkg  kreativitás  
- 1 kg lelkesedés 

Elkészítés

A „konyhában” a következőképpen zajlanak a folyamatok:  

A munkatársak, a programokat megbeszélik, a szeretetet átszitálják a türelem 
szitáján, nehogy pletykamag  kerüljön bele, s mindemellett ügyelnek rá, nehogy 
irigység vagy félelem kerüljön az összetevőkbe.
Az egészet összegyúrják 5 tojásnyi kedvességgel és míg megkél, addig  letakar-
ják tiszta jókedvvel. Ha megkelt, megsütik a kitartás tüzénél.
Mielőtt még elkészül,  vé-
gigsimítják  kedvességgel, 
megszórják kacagással, 
és tesznek  rá pár csepp 
megfontolást és kreatívi-
tást.
Mielőtt kihűlne, annyi 
részre darabolják, hogy 
mindig több legyen,  mint 
ahányan az asztalt kö-
rülülik, hiszen mindig 
akad, aki még kér. 



Baba-mama klub

 
Összetevők:
 
- 15 édesanya és kisgyermekeik
- Szent Erzsébet terem, fejlesztő játékok
- 1 csipetnyi jókedv és gyermekzaj

 Heti rendszerességgel, keddenként 12 órától kezdődik a kisma-
maklub. Itt az édesanyák megosztják a neveléssel kapcsolatos élmé-
nyeiket, a gyermekek játszva szocializálódnak.  
  

Kisgyermekeknek



Korai Nevelés

 
Összetevők:
 
- 40 édesanya és gyermeke
- Caritas: Péter Beáta szociális munkás
- Szent Erzsébet terem
- 1 csipetnyi vidámság

 Csütörtökönként 3 csoportban zajlik a Caritas Korai nevelés 
programja, amelyhez a Szent Gellért Alapítvány helyet biztosít és ma-
gáénak érez. A program célja, hogy a környékünkön élő gyermekek 
szociális-, interaktív-, megfigyelő- és mozgáskészsége, gondolkodása, 
szókincse fejlődhessen. 
 
  

Kisgyermekeknek



Kézműves Kuckó
 
Összetevők:
 
- 60 gyermek
- kézműves kellék
- 5-6 önkéntes
- Alapítvány Székháza 
- 1 adagnyi alkotókészség, kreativitás, kézügyesség 

 Negyedévenkét, szombat délelőttönként tematikus kézműves 
foglalkozást tartunk gyermekeknek. A program célja, hogy a gyerme-
kek alkossanak és különböző technikákat, foglalkozásokat ismerjenek 
meg. 

Iskoláskorúaknak:



Karácsonyi és Húsvéti rajzpályázat
 
Összetevők:
 
- Mártonffi János, Tamási Áron, Kriza János, Székely Mózes 
iskolák diákjai
- vízfestékkel készített A4-es rajzok, témánként 500 darab
- 8-10 önkéntes
- 1 cseppnyi kézügyesség

 Az ünnepre készülve tematikus rajzpályázatot hirdetünk meg. 
A rajzokat a templomokban kiállítjuk és jutalmazzuk.

 
  

Kisgyermekeknek



Tükör-Kép önismereti tábor

 
Összetevők:
 
- 45 gyermek
- 5 önkéntes
- Szelterszi Szent Gellért Rehabilitációs és Rekreációs Ház
- 1 adag élmény a résztvevőknek és a szervezőknek 

 2015-ben nyolcadik alkalommal szerveztük meg a Tükör-Kép 
tábort. Az egy hetes tábor önismereti-, bibliás- és kézműves prog-
ramokból épül fel, legfontosabb céljának tekintve a gyermekek lelki, 
szellemi nevelését. 

Kisgyermekeknek



Angol nyelv- és Biblia tábor

 
Összetevők:
 
- 25 gyermek
- 10 önkéntes (4 nemzetközi)
- Szent Gellért Székház- 
-          1 csipetnyi móka

 Minden év augusztusában megszervezzük az Angol nyelv- és 
Biblia tábort. 2015-ben a tábor színvonalát emelte a 4 külföldi önkén-
tes, akikkel angol nyelven kommuniáltak a táborban résztvevő gyer-
mekek.
 
  

Kisgyermekeknek



Játszó napok

 
Összetevők:
 
- 200  napközis, ovódás, kisiskolás gyermek
- kuckó a Szent Gellért Székháznál
- nagy adag játék

 Gyermeknap környékén játszónapokat szerveztünk. A csopor-
tokat, osztályokat egy egyórás játékprogrammal vártuk.

Kisgyermekeknek



Iskola másként

 
Összetevők:
 
- V-VIII-as diákok 
- Gábor Áron Művelődési Ház
- Közösségfejlesztő, csapatépítő, stratégiai Játékok
- 1 adag kacagás

 2015-ben V-VIII-as diákok vettek részt az Iskola másképp hét 
alatt szervezett programunkon. A Gábor Áron Művelődési Ház adott 
otthont a programunknak, melynek a témái a csapatépítő, közösség-
fejlesztő, stratégiai és kommunikációs játékok voltak. 

 
  

Kisgyermekeknek



Tükör-Kép önismereti tábor II.

 
Összetevők:
 
- 20 fiatal résztvevő
- 3 önkéntes
- Szelterszi Szent Gellért Ház
- 1 csipetnyi „kamaszos” hangulat

 2015-beb elöszőr került megszervezésre a Tükör Kép II. 
kamaszos tábor. A tábor célja, hogy értéket adjon, neveljen. A tábor 
élménynapja az Almási Barlangos gyalogtúra volt. 

Kisgyermekeknek



Adventi kiállítás

Összetevők:
 
- 550 résztvevő
- karácsonyfák
- kézműves foglalkozás
- mesekuckó
- Szent Gellért Alapítvány Székháza
- 550 darab nyitott szív
 
 A tavalyi kiállítás témája a „Karácsonyfa” volt. Több mint 25 
csoport/osztály tekintette meg a kiállítást, vett részt a kézműves foglal-
kozáson a mesekuckóban.   

 
  

Kisgyermekeknek



Ifi

 
Összetevők:
 
- 15-25 fiatal
- szentkeresztbányai Ifi-ház, illetve a Szent Gellért Székház
- 1 csepp lélekformáló 

 Hetente egyszer - pénteken vagy szombaton - találkozunk a 
fiatalokkal. A találkozások célja, hogy - keresztény értékek mentén - 
megbeszéljük gondolatainkat, véleményünket. 2015-ben a program 
sajátossága volt, hogy - a megszentelt élet évének apropóján - min-
den hónapban vendégül láttunk egy-egy előadót.  

Fiataloknak



Szent Imre Társulat

Összetevők:
 
- 55 fiatal önkéntes
- Szabadtéri Passió, illetve élő Betlehem
- 1 csipetnyi lelki élmény

 A társulat célja, hogy a misztériumjátékokkal lelki élményt 
nyújtsunk a nézőknek. A tavaly a Szabadtéri Passiót bemutattuk: 
Lövétén, Kézdivásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Csíkszentléleken, 
Gyergyószentmiklóson. A társulat honlappal is büszkélkedhet: www.
szentimretarsulat.wix.com/passion

 
  

Kisgyermekeknek



Rólam beszélsz? tábor

 
Összetevők:
 
- 18 fiatal
- önkéntesek
- Szent Gellért Székház
- 1 adagnyi nyitottság

 A „Rólam beszélsz” a téli vakáció „beköltözős” tábora, ahol a 
14-18 év közötti fiatalok jó hangulatban beszélhetnek az ők világukról. 
A program célja, hogy a fiatalok keressék és megtalálják azokat az 
értékeket, amelyek nyomán építhetik jövőjüket. 

Fiataloknak



Lelkigyakorlat

Összetevők:
 
- 35 fiatal
- szerzetesek, papok, lelki vezetők
- önkéntes szervező csapat
- Szelterszi Szent Gellért Rehabilitációs és Rekreációs Ház
- 1 csipetnyi nyitottság

 A lelkigyakorlatot szeptember elején szervezzük. Ez egy egy-
hétvégés program, azzal a céllal, hogy a fiatal résztvevők feltöltődje-
nek az új iskolai évre.  

 
  

Kisgyermekeknek



Márton Áron Imatúra

 
Összetevők:
 
- 29 résztvevő
- 8 kísérő (jezsuiták, Ferences Nővérek)
- természet
- önkéntesek
- túrabakancs

 Ez egy gyalogtúrás lelkigyakorlat a természetben, amely 1995 
óta évről évre megszervezésre kerül. A program célja, hogy az Istent 
és önmagukat keresőknek utat mutasson utuk, hivatásuk megtalálá-
sában. 

Fiataloknak



Egyéni fejlesztés

Összetevők:
 
- fogyatékkal élő kisgyermekek
- 2 fejlesztőpedagógus
- 1-2 felszerelt terem, segédeszközök a Szent Gellért Székházában
- 1 csipetnyi szeretet 

 Partnerségben a Mártonffi János Általános Iskolával az Alapít-
vány székhelyén, heti rendszerességgel fogyatékkal élő gyermekek  
egyéni foglalkoztatásban részesülnek.

 
  

Sérülteknek és családjaiknak



Gyógytorna

Összetevők:
 
- 20 résztvevő
- gyógytornász szakember
- Szent István tornaterem
- 1 adag kitartás

 2015-ben valósult meg egy nagy álmunk: szakember vezeté-
sével beindítottuk  az eszközökben felszerelt tornatermünk „életét”. 
Gyógytornászunk mozgásszervi megbetegedések kezelésével fog-
lalkozik, a helyiek örömére, hiszen ilyen jellegű tevékenységre eddig itt 
nem volt példa. 

Sérülteknek és családjaiknak



Fogyatékkal élő felnőttek foglalkoztatása

Összetevők:
 
- 15 fogyatékkal élő
- 1 szakember
- Szent Gellértes autó 
- Szent Gellért Székház
- 1 csipetnyi sajátosság

 Heti rendszerességgel - szerdánként - tartjuk a foglalkoztatást. 
A program célja, a felnőtt sérültek társadalomba való integrálása. 
Változatos programokkal, testreszabott tevékenységekkel fejlesztjük 
képességeiket. 

 
  

Sérülteknek és családjaiknak

*A Ház Specialitása*



KiSérŐ

Összetevők:
 
- sérült kisgyermekek és szüleik
- önkéntesek
- 1 csipetnyi őszinteség, kitartás

 Az önsegítő csoport tagjai havonta egyszer találkoznak, hogy 
megosszák a sérült gyermekek nevelésével kapcsolatos tapasztala-
taikat, lehetőségeket. 2015-ben más-más helyszínek és témák színe-
sítették a programot. 

Sérülteknek és családjaiknak



KiSérŐ tábor

Összetevők:
 
- fogyatékkal élő gyermekek + szülők + testvérek
- előadók, szakemberek
- önkéntesek
- Szelterszi Szent Gellért Rehabilitációs és Rekreációs Ház
- 1 adagnyi kikapcsolódás 

 A tábor célja, hogy a fogyatékkal élő gyermeket nevelő csalá-
dok (szülők, testvérek) találkozzanak, szakmai előadásokat hallgassa-
nak, tapasztalatcserét folytassanak, kikapcsolódjanak. 

 
  

Sérülteknek és családjaiknak



KiSérŐ

Összetevők:
 
- sérült kisgyermekek és szüleik
- önkéntesek
- 1 csipetnyi őszinteség, kitartás

 Az önsegítő csoport tagjai havonta egyszer találkoznak, hogy 
megosszák a sérült gyermekek nevelésével kapcsolatos tapasztalata-
ikat, lehetőségeket. 2015-ben más-más helyszínek és témák színesí-
tették a programot. 

Sérülteknek és családjaiknak



KiSérŐ tábor

Összetevők:
 
- fogyatékkal élő gyermekek + szülők + testvérek
- előadók, szakemberek
- önkéntesek
- szelterszi Szent Gellért Ház
- 1 adagnyi kikapcsolódás 

 A tábor célja, hogy a fogyatékkal élő gyermeket nevelő csalá-
dok (szülők, testvérek) találkozzanak, szakmai előadásokat hallagas-
sanak, tapasztalatcserét folytassanak, kikapcsolódjanak. 

 
  

Sérülteknek és családjaiknak



Őrangyal Program

Összetevők:
 
- 75-85 résztvevő
- önkéntesek
- a helyet Lövéte, Kápolnásfalu, Szentegyházasfalu szolgáltatja
- 1 maroknyi jókedv és öröm

  Fogyatékkal élő és egészséges fiatalok találkozója, amely 
kéthavonta tematikusan (Farsang, Húsvét, Majális, Szüreti bál, Kará-
csony) kerül megszervezésre. A 2015-ös év különlegessége, hogy 
mi szerveztük az Őrangyal 9. szülinapját, Kápolnásfaluban, ahová 
több mint 500 résztvevő érkezett a megyéből.

Sérülteknek és családjaiknak



Őrangyal tábor

Összetevők:
 
- 50 résztvevő (fogyatékkal élők és kísérők) a régióból 
- önkéntesek
- szelterszi Szent Gellért Ház
- 1 nagy adag feltöltődés, lelkesedés

 Az Őrangyal tábor az év közben történő Őrangyal Programok 
betetőzése. Egy felejthetetlen hét, nemcsak a résztvevőknek, hanem 
az önkénteseknek és a szervezőknek is. Lelki programok, kézműves 
foglalkozások, szórakoztató, csapatépítő játékok színesítik a kikapcso-
lódást. 2015-ös tábor színvonalát emelte egy kínai önkéntes jelenléte, 
aki végig segítségünkre volt a tábor ideje alatt. 

 
  

Sérülteknek és családjaiknak



Sérülten is meg tudom csinálni - 
Képzés az önállóbb életért

Összetevők:
 
- 16 fogyatékkal élő
- Önkéntesek, programvezetők
- Szent Gellért Műhely 
- 1 csepnyi szeretet

 3 éve rendszeresen képezzük is a fogyatékkal élő felnőtteket 
kommunikáció, gyertyakészítés, kertészet, varrás mesterségekben, és 
2015-ben már „piacra” kerültek az itt készült gyertyák, vászontáskák. 

Mottónk: „A MÜ HELYÜNK A MŰHELYÜNK”

Sérülteknek és családjaiknak



Sportnap

Összetevők:
 
- 100 fogyatékkal élő személy
- önkéntesek, segítők (30 fő)
- Székelyudvarhelyi Sportcsarnok
- 1 adag versenyszellem 

 A székelyudvarhelyi sportcsarnok ad otthont az egynapos ren-
dezvényünknek. A fogyatékkal élők sportnapjára különböző sport-
ágakkal, változatos programokkal,  egyéni vetélkedőkkel készültünk. 
2015-ben minden résztvevő nyert.  

 
  

Sérülteknek és családjaiknak



Jótékonykodás

Összetevők:
 
- ajándékcsomag
- önkéntesek
- idősek, nagycsaládosok, betegek, rászorulók
- Szentegyháza, Lövéte, Kápolnás
- 1 jó adag önzetlenség

 A németországi Johannita Lovagrend és az ATU cég vezeté-
sével, az erdélyi és  a német LIA Alapítványok támogatásával, janu-
árban élelmiszer csomagokat osztottunk ki az özvegy rászorulóknak, 
betegeknek. 

Időseknek és betegeknek



Idősek Napja

Összetevők:

- 280 élelmiszercsomag
- betegek világnapja - Szentegyházasfalu
- Idősek világnapja - Szentegyháza
- önkéntesek
- 1 csipetnyi tisztelet
 
 Évente két alkalommal aktívan bekapcsolódunk az időseknek 
szoló helyi rendezvények megszervezésében. Ezen alkalmakkor 120 
élelmiszercsomagot osztottunk ki. 

 
  

Időseknek és betegeknek



Egészségügyi segédeszközök kölcsönzése

Összetevők:
 
- egészségügyi segédeszközök, kellékek (kerekesszék, kórházi 
ágy, mankó, járókeret, WC-szék, stb.)
- 1 csipetnyi kedvesség

 Az Alapítvány a Caritasszal együttműködve lehetőségei szerint 
támogatja az időseket, betegeket egészségügyi segédeszközökkel. 
2015-ben több mint 50 embert szolgáltunk ki a fent említett kellékek-
kel, amelyekhez másképp nehezen jutnának hozzá a betegek.

Időseknek és betegeknek



Önkéntesség

Összetevők:

- 100 önkéntes
- Szent Gellért Székház
- 1 csipetnyi jószándék

 Programjainkat az önkéntesek bevonásával szervezzük. Ön-
kéntes csapatunk tagjai havonta találkoznak. 2015-ben több mint 100 
önkéntes segítette az Alapítvány munkáját. 

 
  

Nyitott programjaink



Szent Rita Imacsoport

Összetevők:
 
- 25  aktív tag
- Szent Gellért Székház
- 1 jó adag Istenbe vetett hit

 A Szent Rita Imacsoport egy lelki közösség, amelynek tagjai 
havonként ként alkalommal találkoznak, Istenbe vetett hitük erősítése, 
egymás örömeinek, gondjainak megosztása ill. hordozása céljából. 
Az imacsoport 8 éve működik. 

Nyitott programjaink



Szent Gellért Búcsú

Összetevők:

- 300-400 érdeklődő, zarándok
- plébánosok, szerzetesek
- Ifi zenekar és kórus
- Szelterszi Szent Gellért Rehabilitációs és Rekreációs Ház
- nyitott szív

 Minden év szeptemberében megtartjuk a Szent Gellért Búcsút. 
2015-ben László Attila szombatfalvi plébános celebrálta a szentmisét. 
Önkénteseink vezetésével a szentmise után nyílt napot tartottunk. 

 
  

Nyitott programjaink



Gyermeknap

Összetevők:
 
- 500 gyermek és szüleik
- kézműves kellékek, játékok
- önkéntesek
- Szentegyházi Sportpálya
- 1 csipetnyi gyermekesség

 Minden évben bekapcsolódunk a Gyermeknap megszervezé-
sébe. A tavaly a „zöld” gyermeknapunk, a jó időnek, az önkénteseink-
nek, a lelkes gyermekeknek köszönhetően kíválóan sikerült. A kultu-
rális műsorok, a kézműves foglalkozások, a különböző szórakoztató 
programok élménnyé varázsolták a gyermeknapot.  

Nyitott programjaink



Karácsonyi Kavalkád

Összetevők:
 
- 500 résztvevő
- önkéntesek
- Szentegyházi piactér
- 1 csipet karácsonyi hangulat

 2015-ben második alkalommal szerveztük meg a Karácsonyi 
Kavalkádot, az ünnepre hangoló rendezvényünket. Nagy öröm szá-
munkra, hogy van igény a programra és több százan összegyűltünk 
a szentegyházi piactéren. Az Élő Betlehem, a kézműves foglalkozás, a 
büfé mellett idén a kulturális műsorok is népszerűek voltak. 
 

Nyitott programjaink



Támogatók, partnere

Kiemelt partnerek: 

Mallersdorfi Ferences Nővérek, Caritas, Institutio Pro Educatione 
Transilvaniensis Egyesület, Hargita Megyei Mozgássérültek Egye-

sülete, LIA és Wolter Alapítvány, Szentegyháza Önkormányzata, 
Kápolnásfalu Önkormányzata, Lövéte Önkormányzata

Kiemelt támogatók: 

Bethlen Gábor Alap, Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megyei Szociális és Gyer-
mekvédelmi Igazgatóság, Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta, Karsai Hargita Plast KFT
Magánszemélyek: Alex Boehm, Max Hasenöhrl

További partnerek és támogatók:

ALT Technologies Transylvania , Ambrus KFT, Baby Pan KFT, Care2Travel 
Egyesület, Coats KFT, Communitas Alapítvány, eColombo KFT, Ecotech Aqua 
KFT, Ergopoint KFT, Euro Ecologic KFT, Homoródalmási Közbirtokosság, 
Independent Eagles Egyesület, Lázár Travel KFT, Lemmaco Folis KFT, Lövétei 
Csemege üzlet, Lövétei Közbirtokosság, Midan Impex KFT, Pancom Sz&R KFT, 
Pergament Office KFT, Printerka Tech KFT, Profilaxis Pump and Control KFT, 
Service AWG KFT, Silvimex KFT, Sincron KFT, Sindicatul Downstream, S&K 
Tankclean KFT, Zita Serv Com KFT, SZIF


