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Köszöntő

 A Szent Gellért Alapítványhoz egy nagyon régi és mély ba-
rátság köt, a tagjai és az ott dolgozó önkéntesek révén. 
 Szentegyházán (az én gyermekkoromban „Vlahicán”) születtem 
1969-ben, majd a munkahelyünknek köszönhetően, feleségemmel 
együtt, 1992-től csíkszeredai lakosok lettünk, de nem csíkiak. A 
három gyerekünk viszont csíki (mivel ott születtek és ott is nőttek 
fel). Már az 1980-as évek közepétől kezdett kialakulni, az a Portik 
Bakai Sándor plébános által vezetett közösség, ahová szívesen el-
jártunk imádkozni és szórakozni. Úgy gondolom, hogy a plébános-
ban ezek után kezdett megfogalmazódni a Szent Gellért Alapítvány 
létrehozatala. Amióta létrejött az Alapítvány, csak csodálni tudtam 
őket. Napról-napra, hétről-hétre, évről-évre tanúi lehettünk az Ők 
odaadó, fáradtságot nem ismerő és kitartó munkájuknak. Ma már 
egy határozottan kialakult és szervezetten működő Alapítvánnyá 
nőtték ki magukat. Az önzetlen felelősséggel végzett munka és a 
segítség, amit nyújtanak rászoruló, mozgássérült embereknek és 
nem csak, az példátlan.
 A szoros kapcsolat, amit ápolok velük, főleg a vezetőjükkel, 
György Attilával (hozzá komaság is köt) meg-
engedi, hogy még többet tudjak tevékenysé-
gükről, munkájukról. 
Sajnos egy nagyon szomorú esemény árnyé-
kolta be a közelmúltban (2017-ben) az Ala-
pítvány működését. Balesetben elhunyt Portik 
Bakai Sándor plébános, az Alapítvány értelmi 
szerzője, vezetője, mentora. A Jó Isten Nyug-
tassa Békében! Az alapítványban dolgozóknak 
pedig a Jó Istentől kívánok egészséget és 
kitartást. 

Köszönöm, hogy vagytok nekünk!

Tamás Győző 
műszerész, főtechnikus

Csíkszeredai Megyei Kórház



Mindennapi munkánkat igyekszünk úgy végezni, hogy megéljük 
a “ma” értékét”, úgy, hogy méltók legyünk ahhoz, aki azt elkezd-

te. - György Attila ügyvezető, alapítványi tag

Fájó szívvel búcsúzunk Portik Bakai Sándor plébánostól, 
alapítónktól, lelki vezetőnktől, aki 2017. február 8-án 

visszaadta lelkét Teremtőjének. Élt 64 évet.

Szent Gellért Alapítvány



Ki?   

A Szent Gellért Alapítvány munkaközössége 

Miért?
Hogy összegezzük az elmúlt esztendőt, 

beszámoljunk eredményeinkről

Hogyan?
Hálával

Hol?
Szentegyházán, Szelterszben, Székelyudvarhelyen, 

Lövétén, Kápolnásfaluban 

Mit csinált?
Folytattuk az elkezdett munkát, 23 éves célkitűzéseinket 

szem előtt tartva: sérültekkel, hátrányos helyzetűekkel való 
foglalkozás, fiatalok keresztény szellemben való nevelése

35 projekt

a Jó Istennek

a Szelterszi Szent Gellért Rehabilitációs 
és Rekreációs Ház a központi fűtés-

rendszerének elkészítése

az önkénteseinknek

a műhely/közösségi ház/raktár   
építésének folytatása

a támogatóinknak



A babaklub a 2016-ban talán kisebb, de változatlanul lelkes 
csapattal működött. A legtöbb résztvevő anyuka már “visszatérő”, 
aki második vagy harmadik gyermekével járt a keddi összejövete-

lekre. - Márton Vera anyuka, projektfelelős

Baba-klub



Hol?
Szentegyházán, a Szent Gellért Alapítványnál

Eredmény?
A kisgyermekek szocializálódása

Kiknek?   

Fiatal anyukáknak és 3 év alatti gyermekeiknek

Mikor?
Hetente, keddenként 12 órától

Mit csinált?
Helyet és lehetőséget nyújtott az édesanyáknak, hogy megosszák neveléssel 
kapcsolatos élményeiket. Gyógytornász és mentálhigiénés szakember meghí-

vottak is voltak, akik előadást tartottak az érdeklődő anyukáknak



Az anyukák visszajelzései alapján, azok a gyerekek, akik a 
programokon részt vettek, könnyebben beilleszkedtek az óvo-
dai oktatásba. - Péter Beáta szociálteológus, projektfelelős

Korai nevelés



Hol?
Szentegyházán, a Szent Gellért Alapítvány 

Szent Erzsébet Termében

Eredmény?
A kisgyermekek szociális-, interaktív-, megfigyelő- és moz-
gáskészségének, gondolkodásának, szókincsének fejlődése

Kiknek?   

Fiatal anyukáknak és 3 év alatti gyermekeiknek

Mikor?
Hetente, csütörtökönként 10 órától

Mit csinált?
Lehetőséget nyújtott a gyermekek megfelelő fejlődésére. A 
mozgásterápia életkortól függően 3 csoportban zajlott, 30 

résztvevővel



A kedvencem az volt, amikor az èdesanyáknak kötènyt 
kèszítettek a gyerekek, nagy átèlèssel ès szeretettel. 

- Tamás Réka önkéntes

Kézműves Kuckó



Hol?
Szentegyházán, a Szent Gellért Alapítvány 

Szent István Termében

Eredmény?
A közös alkotás örömének megtapasztalása, 
különböző kézműves technikák megismerése

Kiknek?   

Iskoláskorú gyermekeknek

Mikor?
Minden harmadik hónapban

Mit csinált?

Tematikus kézműves foglalkozásokat tartott több, mint 67 
gyerek számára



Mindig benevezek a rajzpályázatra, mert érdekes 
az ajándék és egyébként is szeretek rajzolni. 

- Elekes András résztvevő kisgyermek

Rajzpályázat



Hol?
Szentkeresztbányán, Szentegyházasfaluban, 

Kápolnásfaluban, Lövétén

Eredmény?
Az ünnepre való felkészülés, hangolódás 

és a rajzmunkák kiállítása, illetve jutalmazása

Kiknek?   

Iskoláskorú gyermekeknek

Mikor?
Húsvéti és Karácsonyi ünnepkörök alkalmával

Mit csinált?
Vízfestékkel való rajzolásra szólította fel a 
gyermekeket, ösztönözve ezzel őket, hogy 
foglalkozzanak az adott Bibliai témával 



Nagyon tetszett: neki azért, mert anya nélkül mehetett, jó volt 
a program, a társaság és az étel; nekünk, mert sok szép éneket 

tanult és látom, hogy sokat önállósult. - Hatos Tünde szülő

Tükör-Kép Tábor



Hol?
Szelterszben, a Szent Gellért Rehabilitációs 

és Rekreációs Házban

Eredmény?

A gyermekek lelki, szellemi fejlődése, értékrendjének épülése

Kiknek?   

6-12 éves gyermekeknek

Mikor?
2016. június 26 - július 2

Mit csinált?

Önismereti, bibliás és kézműves programot nyújtott 
50 résztvevő gyermek számára



Remélem, hogy a gyerekek ugyanúgy jól érezték magukat, 
mint mi, önkéntesek. Valahányszor Szentegyházán járok és 

találkozom a táborban résztvevő gyerekekkel, angolul köszönnek és 
beszélgetünk, ami nagyon jó. - Jackie Curtin önkéntes koordinátor

Angol Nyelv- és Biblia Tábor



Hol?
Szentegyházán, a Szent Gellért Alapítványnál

Eredmény?
A gyermekek bibliai ismereteinek gazdagítása, illetve 

idegen nyelv iránti fogékonyságának fejlődése

Kiknek?   

7-14 év közötti gyermekeknek

Mikor?
2016. augusztus 22-26

Mit csinált?
Lehetőséget adott arra, hogy 29 gyermek délelőttönként angol 
nyelvet tanulhasson angol ajkú önkéntesektől és délután játéko-

san, interaktív módon Bibliai ismereteket szerezzen



Köszönjük az Alapítványnak, hogy igyekezett olyan játéko-
kat szervezni az ovisoknak, melyekre az intézményben nincs 
lehetőség és, amelyek megmozgatták a gyerekek fantáziáját.  

A jövőben is számítunk rá. - Mihály Zsuzsanna óvónő

Játszó-napok



Hol?
Szentegyházán, a Szent Gellért Alapítványnál

Eredmény?

Élmény és érték

Kiknek?   

Óvodásoknak, iskolásoknak

Mikor?
2016. május 31 - június 1

Mit csinált?

Egy egyórás tartalmas programot kínált 180 gyermek 
számára a Nemzetközi Gyermeknap apropóján



Fontosnak tartom, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét az Alapít-
vány céliktűzéseire, munkáira. Az eddigi “Iskola másképp” progra-
mok közül az egyik kedvencem volt ez az érzékenyítős program-

ajánlat - Pál Emőke-Sarolta programszervező, projektfelelős

Iskola másképp



Hol?
Szentegyházán, a Gábor Áron Iskola dísztermében

Eredmény?
Rálátás a fogyatékkal élők életére

Kiknek?   

V-VIII-as diákoknak

Mikor?
2016. április 20-21

Mit csinált?
Egy egyórás érzékenyítő programot tartott, amely során 

különböző játékok által 125 diák megtapasztalhatta, milyen 
az, ha egy-egy érzék- vagy mozgásszervük nem működik



Szuper volt a társaság és jók voltak a programok. Ebben 
a táborban megismerhetsz új barátokat, magadat és leg-
főképp a jó Istent. Nekem ez a tábor örökre a kedvencem 

marad. - Tóth Kinga Réka résztvevő

Tükör-kép tábor II.



Hol?
Szelterszben, a Szent Gellért Rehabilitációs 

és Rekreációs Házban

Eredmény?

Érték és irány: a résztvevő közelebb került önmagához 

Kiknek?   

14 éven felüli fiataloknak

Mikor?
2016. július 3-7

Mit csinált?
Önismereti-, bibliás- és kézműves programokkal, 
illetve a Madarasi Hargitára való túrázással vett 

részt 20 fiatal nevelésében



Amikor megláttam a Papírkarácsony plakátját, már rögtön 
tudtam, hogy ez valami jó dolog lesz. Nem csalódtam. Élmény 
volt nekem is megnézni a kiállított dolgokat és részt venni a 
foglalkozáson a gyerekekkel együtt. - Simó Veronika újságíró

Adventi kiállítás



Hol?
Szentegyháza, Szent Gellért Alapítvány

Eredmény?

Ünnepre való hangolás keresztény megvilágításban 

Kiknek?   

Iskolás osztályoknak, óvodás, illetve napközis csoportoknak

Mikor?
2016. december 6-9

Mit csinált?
A „Papírkarácsony” kiállításon kézműves foglalkozással, 

mesével és meleg teával vártuk az iskolásokat



Katartikus volt a szülők szemében látni, hogy mennyire lenyűgözi 
őket az utolsó napon kiállításra kerülő munkák látványa. A gyere-
kektől azt hallani, hogy maradjunk még, az önkéntestől, hogy jövőre 

is számíthatsz rám. - Juon Adél képzőművész, projektfelelős

Pályaorientációs Képzőművészeti Tábor



Hol?
Szelterszben, a Szent Gellért Rehabilitációs 

és Rekreációs Házban

Eredmény?
Megízlelték az alkotás élményét: örömeit, bizonytalan pilla-
natait, és sokukban gyökeret hajtott a művészet, az alkotás 
iránti vonzalom, amely irány lehet személyes jövőjükben

Kiknek?   

7-14 éves gyermekeknek

Mikor?
2016. július 18-23

Mit csinált?
Néhány művészeti ág rövid átforgó ismeretésével, 
képzőművészek vezetésével a művészet világából 

nyújtott ízelítőt 30 gyermeknek



A játékestek mindig jók, sok nevetéssel. A pizzák mindig fino-
mak. A Szentségimádáskor jó kicsit elcsendesedni. A munka is 
valahogy jobban megy jó társaságban: nem véletlenül csinálták 

nagyszüleink a kalákákat. - András Noémi résztvevő

Ifi-tali



Hol?
Szentegyházán, a Szent Gellért Alapítványnál, illetve a Jézus 

Szíve plébánia ifjúsági termében

Eredmény?

A fiatalok keresztény értékek mentén 
kereshetik válaszaikat életük nagy kérdéseiben

Kiknek?   

Fiataloknak

Mikor?
Hetente egyszer pénteken vagy szombaton

Mit csinált?
Alkalmat adott fiatalok találkozására, akik az Ifi-team által 
hétről hétre figyelmesen és gondosan kidolgozott, változatos 

tematikájú Ifi-programon vehetnek részt



A Passiójátékról az a próba jut eszembe, amikor először Mária Magdolna 

lehettem. Annyira vártam, hogy jöjjön Jézus és megérintsen feltámadásának a 

hírével, hogy amikor odaért, úgy elkezdtem könnyezni. Ilyen lesz a Mennyország 

is? ... mert akkor nagyon várom. - Lázár Orsolya résztvevő

Szent Imre Társulat



Hol?

Szentegyházán, Kápolnásfaluban, Déván és Csernakeresztúron

Eredmény?
Mély lelki élmény

Kiknek?   

Fiataloknak és a nézőknek

Mikor?
Húsvétkor és Pünkösdkor

Mit csinált?
 Lehetőséget adott arra, hogy 45 önkéntes fiatal kipróbálja 

magát egy-egy szerepben, átélje Jézus szenvedéstörténetét, 
részese legyen egy jó csapatnak, részt vegyen a turnékon



Mivel a 2015-2016-os év az Irgalmasság Szent Éve volt, lelkigya-
korlatunkat mi is e téma köré építettük fel, Szerettünk volna egy kicsit 
rávilágítani, hogy milyen fontos ez az erény, hogy miként tudnánk ezt 

gyakorlatba ültetni. - Tankó Levente szervező, önkéntes

Lelkigyakorlat



Hol?
Szelterszben, a Szent Gellért Rehabilitációs

és Rekreációs Házban

Eredmény?

Hitben való megerősödés

Kiknek?   

Fiataloknak

Mikor?
2016. szeptember 2-4

Mit csinált?
Biztosította a keretet 21 résztvevő számára, hogy feltöl-
tődjön az új iskolai évre. A tematikus programot jezsuita 

szerzetes irányította, akit mindig szeretettel látunk



Az imatúra első közös beszélgetése alkalmával azt mondták, kicsit 
megváltozik az életünk, és erről a változásról majd így fogunk beszélni, 
hogy a Márton Áron Imatúra előtti életem, illetve utáni életem. Igen, én 

folyamatosan tapasztalom a Márton Áron imatúra utáni életem. 
- Lázár Andrea résztvevő

Márton Áron Imatúra



Hol?
A természetben: Szentegyháza - Szeltersz- Szentimrei 

Büdös-fürdő - Almási Barlang – Csíksomolyó

Eredmény?
az Istent és önmagukat keresőknek utat 

mutasson hivatásuk megtalálásában

Kiknek?   

Kárpát-medencei magyaroknak

Mikor?
2016. július 23-31

Mit csinált?
30 résztvevő, 6 lelki kísérő

gyalogtúrás lelkigyakorlat a természetben,



2016-ban került hozzám egy autista kislány. Első 
alkalommal három percet dolgoztunk, év végére már egy 

órát. Nekem ez egy csoda. - Lőrincz Kinga gyógypedagógus, 
programfelelős

Egyéni fejlesztés



Hol?
Szentegyházán, a Szent Gellért Alapítvány 

Szent Erzsébet termében

Eredmény?

Megtanultak beszélni, számolni, olvasni 

Kiknek?   

Sérült kisgyermekeknek

Mikor?
Naponta

Mit csinált?

9 kisgyermeknek nyújtott segítséget fejlődésük érdekében



Legmeghatóbb élményem az volt, amikor kitartó munkánk 
után egy páciensem megtette első önálló lépéseit, segédesz-
köz nélkül. - Mihály Zsuzsanna gyógytornász, programfelelős

Gyógytorna



Hol?
Szentegyházán, a Szent Gellért Alapítvány 

Szent Imre termében

Eredmény?

Állapot és közérzet javulása, szintentartása

Kiknek?   
Hátgerincproblémával küzködőknek, agyvérzést 
elszenvedett betegeknek, egyéb mozgásszervi 

megbetegedésekre (pl. bokasüllyedés)

Mikor?
Naponta

Mit csinált?
36 személy számára nyújtott lehetőséget, hogy állapotában 
javulás következzen be. Történt mindez egy jól felszerelt 

tornateremben és egy lelkiismeretes gyógytornásszal való közös 
munka által, aki szerint a kitartó mozgás mindenre gyógyír lehet



Jó volt minden szerdán az Alapítványál lenni. Nekem 
tetszik, hogy színes és változatos programok vannak. Dolgo-
zunk, kikapcsolódunk, szórakozunk. - Kelemen Attila résztvevő

Sérült-foglalkoztatás



Hol?
Szentegyházán, a Szent Gellért Alapítvány 

Szent István termében

Eredmény?
Társadalmi beilleszkedés 

Kiknek?   

Helyi és a környező falvakban élő felnőtt sérülteknek 

Mikor?
Hetente, szerdánként

Mit csinált?
Testreszabott tevékenységekkel 13 álllandó résztvevő 

képességeit fejlesztette



Élmény együtt lenni régen ismert, de újonnan érkező csalá-
dokkal is. Gondjaink hasonlóak. Sok erőt merítünk egymásból. 

Sérült gyermekeink körüli küzdelmek alakítanak minket. Ők csodák 
az életünkben. - György Ida szülő, projektfelelős

KiSérŐ tábor, képzés 



Hol?
Szelterszben, a Szent Gellért Rehabilitációs

és Rekreációs Házban

Eredmény?

Jobb elfogadás, feltöltődés, kikapcsolódás 

Kiknek?   

Minden érdeklődő, sérült gyereket nevelő családnak

Mikor?
2016. július 13-17

Mit csinált?
Alkalmat kínált arra, hogy a szülők, a gyerekek és az egészséges 
testvérek találkozzanak, beszélgessenek, megosszák tapasztalataikat, 

szakmai előadásokat hallgassanak, kellemes együttlétben szórakozzanak



Olyan jó látni, hogy a sérültek is tudnak boldogok lenni, 
hogy fel tudnak szabadulni, hogy örülnek egymásnak. Ők 
másképp örülnek, mint az egészséges emberek: mélyen, 

őszintén. - Kele Magdi szülő

Őrangyal program 



Hol?
Szentegyházán, Szelterszben, Kápolnásfaluban, 
a Művelődési Házakban, illetve a Szent Gellért 

Rehabilitációs és Rekreációs Házban

Eredmény?
Feltöltődés, kikapcsolódás, élmény  

Kiknek?   

Fogyatékkal élőknek és egészségeseknek

Mikor?
2016. január 22, július 9, november 3

Mit csinált?
Tematikus találkozókat (Farsang, Nyárköszöntő, Szüreti bál) szervezett, 
hogy 70 résztvevő megándékozza egymást idejével, adottságaival. Le-

hetőséget ad, hogy kapcsolatot teremtsenek és együtt érezzünk.



Szinte minden tetszett ... a legjobban a tábortűz és a 
szőnyegmosás. - Fazakas Péter sérült résztvevő

Őrangyal tábor



Hol?
Szelterszben, a Szent Gellért Rehabilitációs

és Rekreációs Házban

Eredmény?
Testi-, lelki feltöltődés

Kiknek?   

Az Őrangyal program csapatának

Mikor?
2016. július 9-13

Mit csinált?
45 résztvevőnek nyújtott lelki-, kézműves-, 

szabadidős programot



Nagyon örülök, hogy van ez a lehetőség. Igénybe is 
veszem, amikor csak lehet. Meg vagyok elégedve a szol-

gáltással. ... egy minibár esetleg jó volna. 
- Benedek Elek résztvevő

Szállítás



Hol?

Szentegyházán, Lövétén, Kápolnásfaluban, illetve országszerte

Eredmény?

Aktív társadalmi jelenlét 

Kiknek?   

Sérült személyeknek

Mikor?
Hetente háromszor, illetve igény szerint

Mit csinált?
30 személynek adott lehetőséget arra, hogy különböző ren-
deltetési helyekre - iskolába, orvosi ellátásra, fejlesztésre, 
gyógytornára, munkahelyre, színházba, stb. - eljusson 



Az ember meg van áldva tehetséggel, ügyességgel és nem is 
tud róla. Ha a környezete segít abban, hogy kibontakozzon, ak-
kor szép dolgok születhetnek. Az Alapítványnál ebben segítünk. 
Alkothatnak. - Lőrincz Kinga gyógypedagógus, projektfelelős

Sérülten is meg tudom csinálni – képzés az önállóbb életért



Hol?
Szentegyházán, a Szent Gellért Alapítvány kis műhelyében, 

illetve a Szent Margit és Szent Kinga Termekben

Eredmény?
Hogy a képességeiknek megfelelően különböző 

szakirányokban fejlődjenek   

Kiknek?   

Sérült, illetve hátrányos helyzetű személyeknek

Mikor?
Hetente

Mit csinált?

5 személy képzését biztosította újságírás, varrás, 
gyertyaöntés témákban, segítők közreműködésével



A Sportnapot azért szeretem, mert egy olyan program, 
ahol végre „mindenki túllő a célon”. A csapat, a versenyszel-

lem nagy hatással van minden résztvevőre. 
- Mihály Zsuzsanna gyógytornász, szakmai felelős

Sportnap



Hol?
Székelyudvarhelyen, a Sportcsarnokban

Eredmény?
Találkozás, felfrissülés    

Kiknek?   

Sérülteknek, illetve hátrányos helyzetűeknek

Mikor?
2016. október 13

Mit csinált?
120 résztvevőnek adott lehetőséget 
a test és a szellem megmozgatására



Felemelő érzés volt, hogy tudtam segíteni, hogy örömet 
tudtam szerezni általatok embertarsaimnak, falumbélieknek.

- Benedek Arnold önkéntes

Jótékonykodás 



Hol?
Szentegyházasfaluban, Kápolnásfaluban, Lövétén

Eredmény?

Segítség a mindennapokban

Kiknek?   

Sérült, illetve hátrányos helyzetű személyeknek

Mikor?
2016. január

Mit csinált?
A németországi Johannita Lovagrend és az ATU cég veze-
tésével, az erdélyi és  a német LIA Alapítványok támoga-
tásával 450 ajándékcsomagot juttatott el a rászorulóknak



Jó érzés látni a mosolyt az idősek arcán! Szeretik a 
törődést. Szép számban szoktak megjelenni. 

- Elekes Ibolya önkéntes

Idősek napja és Betegek Napja



Hol?
Szentegyházán

Eredmény?

Hála és jóérzés, amely az idősek méltatása által születik

Kiknek?   

Időseknek

Mikor?
2016. február 7 és október 15

Mit csinált?
Általa aktívan bekapcsolódunk az időseknek, illetve 

betegeknek szóló rendezvények megszervezésébe, ahol 160 
élelmiszercsomagot osztunk ki a szépkorúaknak



Egyre többen fordultak hozzánk segédeszközökért, amelyekhez amúgy 
nem lenne lehetőség egyszerűen hozzájutni. Volt, aki elmondta, milyen jó 
dolog, hiszen ez könnyebbség a mindennapokban, úgy a betegnek, mint 

a hozzátartozónak. - Ilyés Kinga irodavezető, projektfelelős

Egészségügyi segédeszközök kölcsönzése



Hol?
Szentegyházán

Eredmény?

Kényelem, életminőség javulása

Kiknek?   

Időseknek, sérülteknek

Mikor?
Egész évben

Mit csinált?
Lehetőséget adott több, mint 150 segédeszköz - járókeret, 
mankó, kórházi ágy, wc-szék, lélegeztetőgép kölcsönzésére, 

együttműködve a Caritas helyi munkatársaival



Az önkéntességről az a szlogen jut eszembe, hogy “jót tenni jó”. Jó 
menni, tenni, örömet szerezni, akár a gyermeknapra, a csomaghordásra, 

az Őrangyalra, ha a táborokra gondolok, a mosolygós őszinte 
gyermekarcokra, a hálás öregekre, a kereső fiatalokra. 

- Theil Emilia önkéntes

Önkéntes találkozó



Hol?
Szentegyházán

Eredmény?
Programok lebonyolításának gördülékenysége, 

hatterének biztosítása

Kiknek?   

Az önkénteseknek

Mikor?
2 havonta

Mit csinált?
 az Alapítvány 120 önkéntes bevonásával szervezte prog-

ramjait, akik közül többen találkoztak alkalmanként, hogy 
kiértékeljenek, kalákázzanak, tervezzenek 



Mindig várjuk a találkozásokat, az imaalkalmakat. Közösbe tesszük a 
hálánkat, örömeinket és fájdalmainkat. Rácsodálkozunk egymás mélysé-
geire, értékeire, lendületet kapunk a következő napokra és hetekre. Így 

fonódik össze a közösség. - György Éva résztvevő

Szent Rita Imacsoport



Hol?
Szentegyházán, a Szent Gellért Alapítvány 

Szent István Termében

Eredmény?

a Jó Istenbe vetett hit erősödése

Kiknek?   

Minden érdeklődőnek

Mikor?
2 hetente

Mit csinált?
22 résztvevő biztosította az Alapítvány 

programjainak lelki hátterét, miközben osztoztak 
egymás örömeiben, gondjaiban 



Minden alkalommal megtapasztalhatóak a lelkiismeretes, 
odaadott munka gyümölcsei az emberek lelkében. 
- Ferenczi Attila vezetőtanács-tag, résztvevő

Szent Gellért Búcsú



Hol?
Szelterszben, a Szent Gellért Rehabilitációs 

és Rekreációs Háznál

Eredmény?
Hálaérzet, új erő és kegyelem elnyerése

Kiknek?   

Minden érdeklődőnek

Mikor?
2016. szeptember 24

Mit csinált?
Major Sándor kápolnásfalvi plébános celebrálta a Szentmisét, 
ahol több, mint 400 zarándokkal együtt adtunk hálát egész 

évi tevékenységünkért és kértünk áldást jövőnkre 



Lehet, furcsán hangzik, de őket figyelve érzem, hogy 
olyan boldog és elégedett vagyok. 

- Samu Ramóna táncoktató, önkéntes

Gyermeknap



Hol?
Szentkeresztbányán, a sportpályán

Eredmény?
Élmény és elégedettség

Kiknek?   

Gyerekeknek

Mikor?
2016. július 17

Mit csinált?
Alkalmat adott, hogy bekapcsolódjunk a Gyermeknap meg-
szervezésébe és részt vegyünk rajta kézműves tevékenység-

gel, arcfestéssel, több, mint 400 gyermek örömére



A legvagányabb érzés az volt, amikor este hullafáradtan leültünk a csuta-
kok mellé melegedni és mindenki mesélte az aznap gyűjtött pozitív élményeit. 

... akkor azt éreztem, hogy vannak a rendezvénynek értékei, érzései, amiért ér-
demes ilyeneket szervezni. - Pál Emőke-Sarolta programszervező, projektfelelős

Karácsonyi Kavalkád



Hol?
Szentkeresztbányán, a piactéren

Eredmény?
Ünnepre hangolódás

Szívünket, figyelmünket közelebb vitte a 
kicsi Jézus születésének megünnepléséhez  

Kiknek?   

Minden érdeklődőnek

Mikor?
2016. december 18

Mit csinált?
Kulturális, kézműves, tematikus sátorokkal, fotózkodási le-
hetőséggel, zsíros kenyérrel meleg teával és borral várta a 

több, mint 600 odalátogatót



A kórustagok lassan elkezdték levetkőzni mikrofonfóbiájukat. A 
felszerelésünk is sokat alakult, kaptunk új mikrofonokat, állványokat, kot-
tatartókat. Volt néhány csúcsszuperfantasztikus ifimisénk, mint pl. egyik 

kórustagunk esküvője. - Gábos Levente projektfelelős, önkéntes

Ifi-zenekar



Hol?
Szentegyházán

Eredmény?
Szolgálatával szebbé, meghittebbé tette a szentmiséket, 

közelebb hozta a Jó Istent a hívőkhöz
  

Kiknek?   

Minden érdeklődő fiatalnak

Mikor?
Hetente

Mit csinált?
25 kórustag - zenész és énekes - 

ifjúsági keresztény zenével dicsérte Istent



Miért? Mert segíteni jó. - Alex Boehm támogató, önkéntes

Támogatás



Hol?
Szentegyházán

Eredmény?
A támogatások megfelelő körülmények között 
jutnak el a célszemélyekhez, konkrét célokra    

Kiknek?   

Cégeknek

Mikor?
Egész évben

Mit csinált?
Lehetőséget adott, hogy cégek az Alapítványon keresztül 

hozzájáruljanak 6 sérült, illetve rászoruló gyógykezeléseinek, 
gyógyszervásárlásainak, stb. anyagi fedezetéhez



Öröm számomra, hogy sikerült a korábbi életvitelükhöz 
képest egy jobb életszínvonalat biztosítani a számukra, olyan 
egyszerű dolgokkal, mint például: rendszeres étkezés, tisz-
tálkodás, tisztaság. - György Attila ügyvezető, projektfelelős

Ferenc Ház



Hol?
Székelyudvarhely

Eredmény?
Kilátás a gondos életvitelre, emberséges körülmények között

Kiknek?   

Egyedül maradt fogyatékkal élőknek

Mikor?
Naponta

Mit csinált?
Reményt adott 2 felnőtt sérültnek, hogy miután szülők nélkül 
maradtak, 2 gondozó személy által életük élhetőbbé váljon. 

Alapítványunkkal együttműködnek a Mallersdorfi Ferences Nővérek



Lelki, szellemi gyarapodásunk egyre nagyobb fizikai 
teret igényel. ... és egyre sürgetőbben.- Ilyés Kinga 

irodavezető, projektfelelős

Fejlődünk, fejlesztünk



Hol?
Szentegyházán, a Szent Gellért Alapítványnál Szelterszben, 
a Szent Gellért Rehabilitációs és Rekreációs Háznál, és 

Székelyudvarhelyen, a Ferenc Háznál

Eredmény?
Közelebb kerültünk a célhoz, hogy legyen 

megfelelő tér a tevékenységeinknek

Kiknek?   

Célcsoportjainknak és vendégeinknek

Mikor?
Az év folyamán

Mit csinált?
Térkövezés, fűtésszerelés, ablakok beszerelése, 

szigetelés, belső villanyszerelés, salakozás



Számomra természetes volt, hogy segítek, hisz cégünk 
rendszeres támogatója az Alapítványnak. - Benedek Mária, 

a Karsai Hargita Plast KFT igazgatója, támogató

Támogatók, partnerek listája



Kiemelt partnerek   

Mallersdorfi Ferences Nővérek, Caritas, Institutio Pro Educatione Tran-
silvaniensis Egyesület, Hargita Megyei Mozgássérültek Egyesülete, LIA 
és Wolter Alapítvány, Szentegyháza Önkormányzata, Kápolnásfalu 

Önkormányzata, Lövéte Önkormányzata

További partnerek és támogatók

ALT Technologies Transylvania , Ambrus KFT, Aqua Nova Hargita KFT, 
Baby Pan KFT, Bauhaus Service KFT, Coats KFT, Care2Travel Egyesü-
let, Communitas Alapítvány, eColombo KFT, Ecotech Aqua KFT, Ergopoint 
KFT,Euro Ecologic KFT, Frandes Attila CSV, Felső Homoródmente Kistérség 
Egyesület, Homoródalmási Közbirtokosság, Ing Service KFT, Lázár Travel 
KFT, Lemmaco Folis KFT, Lövétei Csemege üzlet, Lövétei Közbirtokosság, 
Midan Impex KFT, Pancom Sz&R KFT, Pergament Office KFT, Petőfi Kör 
- Ingolstadt, Printerka Tech KFT, Profilaxis Pump and Control KFT, Ratus 
KFT, Romániai Falugondnokságok Szövetsége, Rombeer KFT, Service AWG 
KFT, Silvimex KFT, Sincron KFT, Sindicatul Downstream, S&K Tankclean 
KFT, Tenrom Cleaning Solution KFT, Zita Serv Com KFT, SZIF

Fő támogatók

Magánszemélyek: Alex Boehm - Németország, András András - Szeltersz, 
Bartos András - Szentegyháza, Dobos Dávid - Kápolnásfalu, Max 

Hasenöhrl - Németország, Szikszai Lajos - Szentegyháza

Bethlen 
Gábor 

Alap ZRT

Hargita
Megye
Tanácsa

Hargita Megyei 
Szociális és 

Gyermekvédelmi 
Igazgatóság

Székelyudvar-
hely Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata

Karsai Hargita 
Plast KFT


