
„Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudománynál.” 
Assisi Szent Ferenc 
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Köszöntő 

 

Mikor arra kértek, hogy méltassam az alapítvány munkásságát, ez az idézet jutott eszembe: 

„Vannak kötelezettségek, belső ösztönzések, amelyek nem szűnnek meg, csak életünk utolsó leheletével: addig kell tennünk, 

amíg vagyunk”  

Néhai Portik Bakai Sándor plébános az Alapítvány megálmodója és létrehozója is az utolsó leheletéig azon munkálkodott, 

hogy olyan emberek kezébe adja az alapítvány működését, akiknek fontosak az olyan értékek, mint kereszténység, hit a jövőben, 

egymásra figyelés, tisztelet az idősek iránt. 

 Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy olyan emberek, -alkalmazottak és önkéntesek- segítik az Alapítvány munkáját, akik 

minden erejükkel igyekeznek szebbé és változatosabbá tenni a rászorulók életét. 

Meggyőződésem, hogy az igazi nagyság, az áldozatkészség soha nem lehet hiábavaló, mint ahogyan az alapítvány életében az 

elmúlt év vagy az elmúlt negyed évszázad munkája, erőfeszítése, szellemi, lelki, anyagi áldozata sem volt hiába való. 

Nem volt hiába való, mert a „ mi” Szent Gellért Alapítványunk fontosnak tartja a közösség minden korosztályára való 

odafigyelést. Kezdve a gyerekekkel, akiknek a lelkében sikerült idejében elültetni, hogy a közös munka - a kézműves foglalkozások, 

adventi koszorú készítése –,  vagy egyedül élő emberek megajándékozása szép és önzetlen cselekedet. Folytatva a  fiatalokkal, akik 

számára lehetőséget teremtettek, hogy a Szent Imre társulat keretén belül a keresztény szellemiséget éljék meg. A  jegyes oktatásaik által sok fiatalban tudatosult, 

hogy családban élni, keresztény családban nőni fel a jövő záloga. A sérültek felkarolása is kiemelten fontos feladat számukra.  Azáltal, hogy meglátják az embert 

mindenkiben és segítő kezet nyújtanak, Ők is teljes értékű embernek érezhetik magukat.  Nem utolsó sorban az idős emberek iránti tisztelet  megtartása, segítése 

szintén az ő palettájukat gazdagítja.  

 Mindannyiunk kötelessége a jövőre fókuszálni, a Szent Gellért Alapítvány minden tevékenysége a jövőt, a fennmaradást, az értékek továbbadását célozza 

meg.  

 Az önkormányzat felismerte és elismeri értékteremtő tevékenységüket és anyagilag is támogatja az Alapítványt, hiszen a cél közös: szebb, jobb élhetőbb 

várost adni át a jövő nemzedéknek, ahol érdemes, sőt megtiszteltetés élni.   

 Kívánom, hogy munkájuk által minél többen érezhessük, hogy összetartó közösség vagyunk, és a jó szónak, a segítőkész cselekedeteknek, az áldozatos 

munkának továbbra is élvezhessük gyümölcsét. 

 

Molnár Tibor,  

Szentegyháza polgármestere 

 



Emlékezés Portik Bakai Sándor Plébános Úrra, a Szent Gellért Alapítvány alapítójára 

 

 

Immár egy éve annak, hogy csak a képekről ránk néző szemekben keressük, sejtjük azt Aki itt volt köztünk 

harminc éven át. 

Köztünk volt, egy volt közülünk. ...  és mégis vezetett, olykor röpített, „mozgatott” hinni,  tenni. 

Portik Bakai Sándor plébános személyének nagysága korábban is látható volt számunkra, de eltávozása 

után méginkább növekszik, érik bennünk. 

Emlékezünk, felidézünk, tesszük a dolgunkat, hisz ez a Szent Gellért Alapítvány "Főnökének" a 

legnagyobb hagyatéka: tenni valami szépet közösségünkért, fiataljainkért, sérült embertársainkért. 

Az élet, melyet Portik Bakai Sándor élt erről szólt: élni, dolgozni, „mozgásra” bátorítani. 

Idén 25 éve annak, hogy hite és „mozgása” által életre kelt a Szent Gellért Alapítvány. 

Immár nélküle és mégis vele tekintünk vissza az elmúlt évekre. Tesszük ezt kettős érzéssel: visszanézünk 

és gyönyörködünk abban, amit Isten általa cselekedett, másrészt próbáljuk  megérteni élete és halála példáján: a 

cselekvés, a „mozgás” ideje egyszer elfogy. Ezért úgy tegyük a dolgunkat ezen Alapítvány háza táján, mint Ő. Adjuk át  a „mozgást” 

azoknak, akik utánunk jönnek. 

Drága „Főnök”, fényképeidről ránktekintő tekinteted sürget minket: maradjunk „mozgásban”, és  „mozdítsunk” másokat is  Isten és 

embertársaink szeretetére és szolgálatára. 

Ez a Te hagyatékod a mi számunkra és ez szent nekünk. 

 

 

György Ida, alapítványi tag  

A Szent Gellért Alapítvány munkatársai nevében 

 

 

 

 

 
 



Szent Gellért Alapítvány: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt/ 

Program 

Célja Célcsoportja  Helyszíne Rendszeressége Eredménye Partnerek/ 

Támogatók  

1.Szent 

Gellért 

Alapítvány 

élete 

- sérült 

embertársaink 

támogatása 

- fiatalok keresztény 

szellemben való 

nevelése 

- idősek, 

nagycsaládosok 

támogatása  

fogyatékkal élők,  

fiatalok, 

kisgyermekek, 

iskoláskorúak, 

idősek és 

betegek, 

hátrányos 

helyzetűek 

Szentegyháza: Szent 

Gellért Alapítvány 

székháza 

Szeltersz:Szent 

Gellért Rehabilitációs 

és Rekreációs 

központ 

Székelyudvarhely:  

Ferenc ház 

 

 

nap mint nap - 34 megvalósított  

program/projekt  

- 93 

önkéntesjelenléte az 

Alapítvány 

munkájában 

- 16 sikeres pályázat 

-villanyszerelési 

munkálatok  

- építkezések 

-területrendezés a 

Szelterszi Szent 

Gellért 

Rehabilitációs és 

Rekreációs 

központban 

 

 

Kiemelt partnerek:Mallersdorfi 

Ferences Nővérek, Caritas, Institutio Pro 

Educatione Transilvaniensis Egyesület, 

Hargita Megyei Mozgássérültek 

Egyesülete, LIA és Wolter Alapítvány, 

Szentegyháza-, Kápolnásfalu-, Lövéte 

Önkormányzata, SZIF, Segítő Nővérek, 

Felső Homoródmente Kistérség Egyesület 

Fő támogatók: Bethlen Gábor Alap, 

Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megyei 

Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság, 

Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, Karsai Hargita Plast KFT, 

Lemmaco Folis KFT 

Magánszemélyek: Alex Boehm, Dobos 

Dávid, Max Hasenöhrl, Spita Mihai, Püsök 

Ferenc, id. Dániel Ignác, Egyed Zsuzsánna, 

Mihály József, Simó Attila  

További partnerek és támogatók:Aqua 

Nova KFT, Profilaxis Pump and Control 

SRL, Ratus KFT, HarPakrom KFT, SC 

Balast Centrum KFT , Set Prod Com, Tigra 

Will KFT, Frieske Pan KFT, Nexperta 

Solutions KFT, Pardoseli Beton Service 

SRL, Rombeer SRL, ALT Technologies 

Transylvania, Ambrus KFT, Bauhaus 

Service KFT, Care2Travel Egyesület, Euro 

Ecologic KFT, Harmopan KFT, Lázár 

Travel KFT, Lövétei Csemege üzlet, 

Midan Impex KFT, Pancom Sz&R KFT, 

Service AWG KFT, Székelyudvarhelyi 

Sportcsarnok, Melinda Impex Instal, 

Frandes Attila IF, Mibarex KFT, Petőfi 

Kör Ingolstadt, Száz Péter Melinda IF 

 

 



Kisgyermekeknek: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt/ Program Célja Célcsoportja  Helyszíne Rendszeressége Eredménye Támogatója 

 

1. Baba – klub 

kisgyermekes  

édesanyák 

támogatása  

neveléssel 

kapcsolatos 

kérdésekben 

édesanyák és 

kisgyermekeik  

Szent Gellért 

Alapítvány 

székháza, Szent 

Erzsébet terem  

hetente, keddenként  - 30 résztvevő  

(8 édesanya, 22 

gyermek) 

-a kisgyermekek 

szocializálódása 

-„visszatérő” 2-3 

gyermekes anyukák  

 

-Karsai Hargita Plast KFT 

- Dobos Dávid  

 

 

 

 

2. Korai nevelés és 

fejlesztés – Caritas  

0-3 éves 

kigyermekek 

fejlesztése 

édesanyák és 3 év 

alatti gyermekeik 

Szent Gellért 

Alapítvány 

székháza, Szent 

Erzsébet terem 

hetente, 

csütörtökönként 

- 3 csoportban,  19 

résztvevő 

-a résztvevő 

gyermekek szociális-, 

interaktív-, 

megfigyelő- és 

mozgáskészségének, 

gondolkodásának, 

szókincsének 

fejlődése 

 

Caritas  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gyermekeknek:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Projekt/ Program Célja Célcsoportja  Helyszíne Rendszeressége Eredménye Támogatója 

 

1. Adventi koszorú-készítés 

-az alkotás örömének 

megtapasztalása 

-karácsonyra 

készülés   

- adventi koszorú 

készítése természetes 

anyagokból  

 

iskoláskorú 

gyermekek  

Szentegyháza, 

Gábor Áron 

Művelődési Ház 

2017. nov. 30 

 

- 146 családba került 

kézzel készült 

adventi koszorú 

- a gyermekeket 

elkísérték szüleik is, 

közös alkotásokis 

születtek 

- Bethlen Gábor 

Alap  

- Szentegyháza 

Város 

Önkormányzata  

 

 

 

2.Rajzpályázat 

- az iskoláskorú 

gyermekeknek az 

egyházi ünnepekre 

való ránhangolása 

- az alkotás olykor 

családi program 

legyen 

 

iskoláskorú 

gyermekek 

Szentkeresztbánya 

Szentegyházasfalu 

Kápolnásfalu 

Lövéte 

 

 

évente kétszer, a 

Húsvéti és 

Karácsonyi 

ünnepkörök 

alkalmával 

-beérkezett 897 

tematikus 

rajzkiállítása a 

gyermekrajzokból a 4 

helyszínen 

- gyermekek 

munkáinak 

jutalmazása 

- Székelyudvarhelyi 

Mallersdorfi 

Ferences Nővérek 

- Mihály József  

 

 

 

3.Adventi kiállítás  

- iskoláskorú 

gyermekek 

karácsonyra való 

ráhangolása 

- téma: Betlehemi 

csillag 

óvodások,iskolások  Szent Gellért 

Alapítvány 

Székháza  

2017. dec.5-8 -420 gyermek vett 

részt a Betlehemi 

csillag kiállításon 

- a résztvevők fényes 

„csillagként” 

távozhattak 

Karsai Hargita Plast 

KFT  

 

4. Tükör- Kép Tábor  

iskoláskorú 

gyermekek 

keresztény 

szellemben való 

nevelése 

7-14 éves 

gyermekek 

Szeltersz, Szent 

Gellért 

Rehabilitációs és 

Rekreációs Ház 

2017. jún. 25-1 

2017. júl. 10-15 

- 71 résztvevő 

keresztény 

értékrendjének 

fejlődése, önismereti, 

bibliás és kézműves 

tapasztalatok 

megélése által 

- 2 tábor  

- Hargita Megyei 

Tanács a Hargita 

Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Igazgatóságon 

keresztül  

- Petőfi Kör 

Ingolstadt 

- Midan Impex KFT 



 

5.Angol Nyelv és  

Biblia Tábor 

- bibliai történetek 

átélése 

- angol nyelv 

tanulása játékosan 

7-14 éves 

gyermekek 

Szent Gellért 

Alapítvány 

Székháza  

2017. aug. 21-25 - 41 résztvevő  

- 3 nemzetközi 

önkéntes jelenléte  az 

angol nyelv 

tanításában 

- 4 "kicsi" önkéntes 

- Care2Travel 

Egyesület 

- Szentegyháza 

Város 

Önkormányzata  

 

6.Pályaoreintációs 

Képzőművészeti Tábor  

a gyermekek 

kreativitásának, 

művészeti 

képességeiknek 

fejlesztése 

7-14 éves 

gyermekek  

Szeltersz, Szent 

Gellért 

Rehabilitációs és 

Rekreációs Ház 

2017. aug. 14-19 40 résztvevő 

ismerkedhetett meg 4 

különböző művészeti 

ággal  

 

-Hargita Megye 

Tanács 

- Karsai Hargita 

Plast KFT 

- Frandes Attila IF 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiataloknak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt/ Program Célja Célcsoportja  Helyszíne Rendszeressége Eredménye Támogatója 

 

1. Ifi: 

 Kamasz Ifi 

„Érett” Ifi 

kamasz és érett fiatalok 

keresztény szellemben 

való nevelése  

fiatalok Szentegyházi Ifi ház,  

Szent Gellért 

Alapítvány székháza  

hetente, 2 

csoportban 

csütörtökön és 

pénteken  

- 65-75 résztvevő 

- korosztályok szerint 2 

csoport 

-a kamasz fiatalok 

közösségi élményeket 

szereznek 

- az érett fiatalok 

közösségben 

gondolhatják végig az 

őket foglalkoztató 

kérdéseket  

-Bethlen Gábor 

Alap  

- Dobos Dávid  

 

 

 

 

 

2.Szent Imre 

Társulat- 

Szabadtéri Passió 

-a fiatalok keresztény 

szellemben való nevelése 

- talapsztalatszerzés a 

megváltás misztériumából 

- Jézus 

szenvedéstörténtetének 

bemutatása 

- evangelizáció  

fiatalok és a 

nézők  

Csíkmadéfalva 

Csíkcsicsó 

Lövéte 

Szentegyházasfalu  

 

évente, Húsvéti 

időben  

- 44 fiatal bevonása a 

misztériumjáték 

eljátszásába és 

bemutatásába 

- fiatalok lelki és 

közösségi élményekben 

való részesedése 

- fiatalok nevelése 

 

Bethlen Gábor 

Alap 

 

 

3.Iskola másképp  

- fiatalok képzése 

elsősegélynyújtás témában 

- felellősségvállalásuk 

erősítése  

fiatalok Gábor Áron líceum,  

Mártonffi János 

Általános Iskola, 

Kriza János Általános 

Iskola 

2017. máj.29-31 - 3 iskola diákjai baleseti 

szimuláción és 

elsősegélynyújtási 

képzésen vettek részt  

- Elsősegélnyújtás 

Oktatásáért 

Alapítvány 



 

4. Lelkigyakorlat 

- fiatalok lelki életének 

erősítése  

- lelki feltöltődés 

fiatalok Szeltersz, Szent 

Gellért Rehabilitációs 

és Rekreációs Ház 

2017. szept.1-3 - 22 érdeklődő 

gondolkodott együtt a 

„felelősség és szabadság” 

témakörben 

- lelkivezető: Nevelős 

Gábor jezsuita novícius 

 

Bethlen Gábor 

Alap 

 

5.Márton Áron 

Imatúra 

- a résztvevők Istennel 

való kapcsolatának 

mélyítése 

-  hivatás tisztázás 

- útmutató az önmagukat 

keresőknek  

kárpát-

medencei 

fiatalok 

a természetben: 

Szentegyháza- 

Szeltersz - Szentimrei 

Büdösfürdő- Almási 

Barlang- Csíksomlyó 

útvonal 

2017. júl. 22-30 - 33 gyalogtúrás résztevő 

tesi, lelki rekreálódása, 

feltöltődése 

- 8 jezsuita lelkiségű 

vezető 

Magyar Jezsuita 

Rendtartomány  

 

6. Tiszta Divat 

Tábor 

- kamasz lányok nevelése, 

személyiségük fejlesztése 

- Isten által elképzelt 

hivatásuk megerősítése  

 

13-17 év közötti 

lányok  

Szeltersz, Szent 

Gellért Rehabilitációs 

és Rekreációs Ház 

elöszőr került 

megszervezésre, 

2017. szept. 4-7 

- 24 résztvevő kapott 

támpontokat arról, 

hogyan lehet jól megélni 

a kamaszkort 

- lelki, önismereti, 

közösségi élményekben 

részesültek 

 

- Segítő Nővérek 

- Pure Alapítvány 

- Szentegyháza 

Város 

Önkormányzata,  

- Bethlen Gábor 

Alap  

7. Ifi Zenekar  jelen lenni a liturgiában 

ifjúsági zenei szolgálattal  

fiatalok  Szentkeresztbánya, 

Szentegyházasfalu,  

Kápolnásfalu 

templomai 

hetente  - 20 fiatal zenekari tag  

hitének erősödése 

- a szentmisék 

meghittebbé, szebbé 

tétele 

Szentegyháza 

Város 

Önkormányzata  

 

 

 



 

 

 

 

 



Sérülteknek és családjaiknak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt/ Program Célja Célcsoportja  Helyszíne Rendszeressége Eredménye Támogatója 

 

1. Egyéni 

fejlesztés 

-sérült vagy tanulási zavarokkal 

küzdő gyermekek fejlődésének 

segítése 

- felnőttek idegrendszeri 

megbetegedésének rehabilitációja 

gyermekek, 

felnőttek 

 

Szent Gellért 

Alapítvány, Szent 

Erzsébet terem 

naponta  10 résztvevő testi, 

szellemi fejlődése 

(mozgás, beszéd, 

számolás, olvasás) 

Mallersdorfi 

Ferences Nővérek  

 

 

2. Felnőtt 

sérültek 

foglalkoztatása 

-a társadalomba való 

beilleszkedésük segítse 

-résztvevők képességeinek 

fejlesztése 

- testreszabott tevékenység, munka  

- színjátszás 

felnőtt sérültek  Szent Gellért 

Alapítvány, Szent 

István terem 

hetente, 

szerdánként 

-4 településről 17 

résztvevő járt közösségbe 

- képességinek 

megfelelően dolgozott 

- részt vett a Szent László 

misztériumjáték 

bemutatásában  

- Lemmaco Folis 

KFT 

- Simó Attila  

 

 

3. KiSérŐ tábor  

- a sérült gyermeket nevelő 

családok (szülők, testvérek, 

sérültek) tapasztalatcseréje 

- ismeretekben való gazdagodása  

 

sérült 

gyermeket 

nevelő 

családok  

Szeltersz, Szent 

Gellért 

Rehabilitációs és 

Rekreációs Ház 

2017. júl.5-9 - 40 résztvevő több 

helységből 

- a családok megerősítése 

nehézségeik megélésében 

- közösségi élmények 

-Székelyudvarhely 

Megyei Jogú Város 

Önkormányzata  

- Pro Educatione 

Egyesület  

 

4. Őrangyal 

program 

- a sérült emberek társadalomba 

való intergrációja  

- kapcsolatteremtés a sérült és 

egészségesemberek között 

fogyatékkal 

élők és 

egészségesek  

Szentegyháza, 

Lövéte, 

Kápolnásfalu,  

Szeltersz 

időszakos 

(farsang, 

nyárköszöntő, 

szüret)  

- 70 résztvevőnek 

feltöltődés, 

kikapcsolódás,  

- 10 éves szülinapi 

ünnepség 

- Lövéte 

Önkormányzata 

- Kápolnásfalu 

Önkormányzata 

- Frieske Pan KFT 

-Ambrus KFT 

- Lövétei Csemege 

üzlet 

- Egyed Zsuzsánna 

 

5.Őrangyal tábor  

 

sérült fiataloknak és kisérőiknek  

testi- lelki feltöltődése 

az Őrangyal 

program 

csapata, sérült 

fiatalok és 

kisérőik 

Szeltersz, Szent 

Gellért 

Rehabilitációs és 

Rekreációs Ház  

2017. júl. 2-6 - új élmények a 25 

fogyatékkal élő életében 

- Szent László 

misztérium játék 

betanulása 

- Hargita Megyei 

Tanács a Hargita 

Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Igazgatóságon 

keresztül 



 

6. Szállítás  

speciális autókkal való szállítással 

lehetőséget teremteni a társadalmi 

életre (iskola, orvosi ellátás, 

munkahely, színház stb.)azoknak, 

akik nem képesek az önálló 

kimozdulásra 

sérült 

személyek 

a régióban illetve 

az ország 

területén belül  

 

hetente, illetve 

igény szerint  

39 személy szállítása 

 

- Hargita Megyei 

Tanács a Hargita 

Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Igazgatóságon 

keresztül 

- Mibarex KFT 

- Lázár Travel KFT 

 

7. Sérülten is meg 

tudom csinálni 

- képzés 

képességeikhez alkalmazkodva 

képezni a fogyatékkal élőket 

sérültek, 

hátrányos 

helyzetűek  

Szent Gellért 

Alapítvány 

műhelye, Szent 

István terem, 

Szent Margit 

terem  

hetente  - 16 személy ismeretinek 

bővítése a következő 

területeken:kertészkedés,

tereprendezés, 

gyertyaöntés, 

kerámiázás, nemezelés, 

számítógépes grafika, 

varrás  

- Pro Educatione 

Egyesület  

- Hargita Megyei 

Mozgássérültek 

Egyesülete  

 

8. Sportnap  

- sportolási lehetőség fogyatékkal 

élők számára 

- felhívja a társadalom figyelmét a 

sérültekre 

- Hargita és Maros megyéből 

érkező sérültek találkozása 

sérültek, 

hátrányos 

helyzetűek  

Székelyudvarhely 

Sportcsarnok  

2017. okt.9.  - 123 sérült 

résztvevőtalálkozása 

- sportolás 

- közösségi élmény 

- sikerélmény  

 

- Székelyudvarhely 

Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

- Sportcsarnok 

Székelyudvarhely 

- Harmopan KFT 

 

9. Ferenc Ház  

otthont adjon az egyedül maradt 

fogyatékkal élőknek  

magukra 

maradt 

fogyatékkal 

élők 

Székelyudvarhely 

Ferenc Ház  

naponta  - 3 magára maradt felnőtt 

sérültnek biztosít nagyon 

jó életkörülményeket 

-a ház teljes felújítása  

- Mallersdorfi 

Ferences Nővérek 

- Száz Péter 

Melinda IF  

- Melinda Impex 

Instal 

- Aqua Nova KFT 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Időseknek és betegeknek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt/ Program  Célja Célcsoportja  Helyszíne Rendszeressége Eredménye Támogatója 

 

1.Jótékonykodás  

rászorulók 

támogatása 

élelmiszercsomaggal 

sérültek, 

nagycsaládosok, 

egyedülállók 

Szentkeresztbánya, 

Szentegyházasfalu, 

Kápolnásfalu 

januárban  280 család kapott 

ajándékcsomagot  

 

LIA és Wolter 

Alapítvány 

 

 

 

 

 

2. Idősek napja 

odafigyelés a 

szépkorúakra 

idősek Szentkeresztbánya 

 

2017. szept. 30  160 idős résztvevő 

megajándékozása  

élelmiszercsomagokkal 

- Hargita Megye 

Tanácsa a Hargita 

Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Igazgatóságon 

keresztül 

- Szentegyháza 

Önkormányzata 

- Pancom Sz&R 

KFT 

 

3. Egészségügyi 

segédeszközök 

kölcsönzése 

segédeszközök 

(járókeret, mankó, 

korházi ágy, 

lélegeztetőgép stb.) 

kölcsönzése a 

régiónkban élő 

rászorulóknak  

idősek, sérültek  Szent Gellért 

Alapítvány 

székháza 

egész évben, igény 

szerint  

150 személy 

életminőségének 

javulása 

Mallersdorfi 

Ferences Nővérek 

 

 



 

 



Nyitott programjaink: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt/ Program Célja Célcsoportja  Helyszíne Rendszeressége Eredménye Támogatója 

 

1.Gyógytorna 

a résztvevők egészségi 

állapotának 

szintentartása, javítása 

 

mozgásszervi, 

idegrendszeri 

betegségekkel 

küszködők 

Szent Gellért 

Alapítvány, 

Szent Imre 

tornaterem  

naponta  59 személy részesült  

egyéni fejlesztésben  

Karsai Hargita  

Plast KFT 

 

 

 

2.Önkéntes 

találkozó  

-önkéntesek bevonása az  

Alapítvány munkájába 

- a meglévő önkéntesek 

értékelése 

- lelki élményekben való 

részesedés  

- akik önzetlenül 

tennének valamit a 

közösségért 

- meglévő önkéntesek 

Szent Gellért 

Alapítvány 

székháza 

2-3 havonta 93 önkéntes jelenléte az  

Alapítvány munkájában 

Lemmaco Folis 

KFT 

 

 

3.Szent Rita 

Imacsoport 

- hitben való erősödés  

- „imahátterezés” az 

Alapítvány programjai 

számára 

minden érdeklődő  Szent Gellért 

Alapítvány 

székháza 

 

2 hetente  -35 résztvevő 

- hitbeli élmények 

- közösségi élmények  

- jótékonykodás 

 

Segítő Nővérek  

 

4. Szent  

Gellért  

Búcsú 

-ünneplés és hálaadás az 

Alapítvány egész éves 

munkájáért 

- Szent Gellért püspök 

közbenjárásának kérése 

az Alapítvány további 

munkájára  

az Alapítvány 

munkatársai, segítői, 

sérült védencei, fiataljai, 

támogatói, vendégek 

Szeltersz, Szent 

Gellért 

Rehabilitációs és 

Rekreációs Ház   

2017. szept. 23 - közel 300 résztvevő 

- Tamás Huba plébános 

prédikációja 

- az ifi zenekar szolgálata 

- emlékezés a néhai 

Portik Bakai Sándor 

plébánosra 

- Szentegyháza 

Város 

Önkormányzata 

- id. Dániel Ignác  

- Püsök Ferenc  

 

 

 

5. Gyermeknap  

megajándékozni a 

gyermekeket és 

családjaikat egy nappal, 

ami róluk szól 

minden érdeklődő Szentegyháza, 

Piactér  

2017. jún.1 

 

-több mint 500 résztvevő 

- a helység összefogása 

- Szentegyháza 

Város 

Önkormányzata 

- SZIF 

 

6.Karácsonyi 

Kavalkád  

karácsony ünnepére 

hangolja Szentegyháza 

lakóit 

 

minden érdeklődő  Szentegyháza,  

Piactér  

2017. dec. 17 közel 1000 érdeklődő  

 

- Szentegyháza 

Város 

Önkormányzata 

- SZIF 



 

7. Közreműködés  

- kapcsolattartás a  

támogatni vágyó cégek, 

magánszemélyek és a 

támogatott rászorulók 

között 

- a támogatás jogi 

procedurájában való 

közreműködés  

hátrányos helyzetűek, 

sérültek  

Szent Gellért 

Alapítvány 

székháza  

egész éveben - 4 személy támogatása - 

gyógyszeres kezelésben,  

orvosi 

ellátásban,kerekesszék-

vásárlásban,  

rehabilitációban 

-Profilaxis Pump 

and Control SRL  

- Ratus KFT 

- HarPakrom KFT 

- Set Prod Com 

- Lemmaco Folis 

KFT 

- NexpertaKFT 

- Pardoseli Beton 

Service SRL 

- Rombeer SRL 

- ALT 

Technologies 

Transylvania 

- Bauhaus Service 

KFT 

 - Euro Ecologic 

KFT 

- Balast Centrum 

KFT 

- Tigra Will KFT  

- Service AWG 

KFT 

- Alex Boehm 

- Max Hasenöhrl 

- Spita Mihai 

 

8. Jegyeskurzus  

képzés házasságra 

készülő fiataloknak  

jegyesek, fiatal házasok Szentegyháza, 

Kápolnásfalu 

2 hétvége 10 pár készült fel a 

házasságkötésre  

Gyulafehérvári 

Római Katolikus 

Főegyházmegye- 

Családpasztorációs 

Munkacsoport 

 



 



Isten fizesse támogatásukat,  

önkéntes munkájukat!  


