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A Z  A L A P Í T V Á N Y
V E Z E T Ő J E

A fiatalokért és sérültekért dobban a szívünk. Programjainkat az alapvető
céljainkhoz igazítva: fiatalokért és sérültekért igyekszünk szervezni, testre
szabni. Korábban is, most még inkább az a stratégiánk: megmaradni a
korábban kitűzütt célok mentén, kidolgozni az egyes programokat, amik a
célok megvalósulását szolgálják, szervezni, iletve alakítani a körülményekhez. 
     A szociális szféra nem az a terület, ahol bármikor is elfogy a tennivaló.
Bármerre nézünk, látunk olyan embereket, akiket szolgálhatunk. A fiatalok
talán a leginkább érintettek egyébként is, de Covid-időszakban
hangsúlyosabban. Nem hagyhatjuk őket az eszközeik mögé bújva. Hisszük,
hogy igényük van fejlődni, közösségben lenni. A nagycsaládosok, rászoruló
egyedülállók, idősek azok, akik felé továbbra is szolgálunk, tehetségünk
szerint segítünk.
        Hálásak vagyunk, mert az utóbbi évben lényegesen kevesebb programot
kellett lemondanunk, mint amennyit megtartottunk. Nem álltunk le. Tettük a
dolgunkat, nem figyelve minden egyes rezzenésre, ami elkedvetleníthetne.
Sok lábon állunk, színes tevékenységünk van. A fogyatékkal élőkkel való
foglalkozásaink: a szerdai közösségépítés, öt felnőtt sérült integrációja az
alapítvány munkájába, egyházi ünnepekhez kapcsolódó találkozóink, nyári
táboraink – ha szűkebben vagy szerényebben is, de zajlottak.
„Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudománynál”, valljuk
most is. Munkaközösségünk többféle értelemben dinamikus. 2021-ben
három kolléganőnk gyermeknek adott életet, és újabb kollégákkal bővült a
csapat. Továbbra is kis létszámú (tizenegy fős), családias munkaközösségünk.

 



2021-es programjaink

Gyerekeknek és
fiataloknak:

Baba Mama Klub 
TükörKép Táborok

Adventi koszorú-készítés
LelKIút 

Passió előadások
Szentgellértes ifi alkalmak

 Szentségimádás

Jegyeseknek, fiatal házasoknak: 
Jegyeskurzusok és Házasság hete programsorozat 

 
 

Sérülteknek és
hozzátartozóiknak:

Őrangyal programok
KíSérŐ Tábor

Heti találkozók
Nappali foglalkoztatás

Gyógytorna
Sérült gyerekek fejlesztése - 

"Virtuális játékélménnyel a fejlődésért" projekt 
 

Közösségi programok:
 

Szent Gellért Búcsú
Szent Rita Imacsoport

Idősek Napja
Karácsonyi Kavalkád

 



Szolgáltatásaink 2021-ben

Sérültek szállítása
speciális autókkal 

 

Gyógyászati segédeszközök
kölcsönzése

 

Lakóotthonok felnőtt
sérülteknek: 

Szentegyházán - Domokos Ház 
Székelyudvarhelyen - Ferenc

Ház



Programok gyerekeknek 
 Baba-mama klub minden

pénteken az alapítvány Szent
Erzsébet termében

 

Városnapokon kézműves
és arcfestő sarok 

 

TükörKép Táborok
8-12 év közötti gyerekeknek június 27 - július 3 és július

4-10 között került megrendezésre.
A hit, a nemzeti öntudat, a testi-lelki egészség, a hivatás,
a másság elfogadása, a környezetvédelem tematikákra

épülő hetes program a keresztény életre nevelést
kívánták szolgálni. 

 
 
 

 Adventi koszorú-
készítés

november 27-én kerül megrendezésre az
alapítvány székhelyén. Az előbbi évekhez

hasonlóan 100-nál is több otthonba került a
gyerekek által készített koszorúkból.

 
 

LelKIút 
Összesen 450 résztvevő kisiskolás, gimnazista és

huszonéves fiatal vett részt, Az ÉRTÉKEK voltak az út fő
témái, minden résztvevő kiválaszthatta a számára

legfontosabb értéket, amelyet kamatoztathat az adventi
időszakban. 

 



Programok fiataloknak 

Passió előadások
 

a Szent Imre Amatőr Színjátszó Társulat 4 helyszínen is
előadta a szabadtéri Passiót, amely Jézus szenvedéstörténetét

mutatja be. Fiataljaink minden évben januárban elkezdik a
próbákat. Előadások a következő helyszíneken voltak: Elsőként
Lövétén, április 4-én, húsvét vasárnap, Székelyvarságon, április

18-án, pünkösdkor, Gyergyóalfaluban, április 25-én és
Szentkeresztbányán, május 23-án.

 

Szentgellértes Ifi alkalmak
 14 és 27 év közötti fiataloknak, hetente.

Tematikus alkalmakkal, játékestekkel, imával,
beszélgetésekkel, és sok-sok nevetéssel teltek ezek az
alkalmak a mintegy 15 fiatalnak, akik részt vettek ifis

alkalmainkon.

 

Szentségimádások
  ifis csapatunk tagjaival, a nagyböjti és adventi

időszakban, több helyszínen, az alkalmakat
meghittség, áhitat jellemezte.

 



Programok házasságra
készülőknek és fiatal házasoknak 

 
 Házasság hete

programsorozat
2021-ben először 2 helyszínen rendeztük meg a

záróvacsorákat, Szentegyházán és Kápolnásfaluban,
összesen 71 pár részvételével, február 12-én és 13-án. Az

ünnepi vacsorákat megelőzte egy 10 napos online
feladatsor, amely szintén nagy népszerűségnek

örvendett. 
 

 
 
 

Jegyeskurzusok
január 8-10 között Kápolnásfaluban 6 pár
résztvételével, és november 5-25 között, 3

alkalom Szentegyházán 4 pár részvételével.



Programok sérülteknek és
hozzátartozóiknak 

Őrangyal programok
évente 4 alkalom: Húsvéti Mulatság, Nyárköszöntő, Szüreti bál

és Mikulás bál várta, mint minden évben sérültjeinket és
hozzátartozóikat. 2021-ben jellemzően szűkebb körben tudtuk

megszervezni ezeket az alkalmakat, de a jó hangulat, a jó
társaság, a sok finomság kárpótolta a résztvevőket. 

Őrangyal Tábor minden immár 14 éve a programsorozat
kiemelkedő programja, amelyen június 20-24 közt 37

fogyatékossággal élő felnőtt és kísérőik vettek részt. A szelterszi
Szent Gellért Rehabilitációs és Rekreációs Házban szervezett

tábor nagyon színes programmal várta a résztvevőket, hogy az
együtt töltött 4 nap minél feledhetetlenebb emlékeket hagyjon.

 
KíSérŐ Tábor 

június 18-20 között zajlott Szelterszben. A résztvevő
családok abban hasonlítanak egymásra, hogy sérült

gyerme(keke)t (is) nevelnek. Az együtt töltött 3 nap során
volt részük a táborozóknak meseterápiában, a sérült

gyermekek előadásában, beszélgetésekben, a csapatos
biciklizésben, közös játékban.

 

Heti szabadidős találkozókon 
Szentegyháza, Kápolnásfalu, Lövéte és Homoródalmás

24 felnőtt sérültséggel élője vett részt,  ez a mi
csapatunk "kemény magja". Az év első felében a
szülőknek is tartottunk külön foglalkozásokat, a

sérülteknek pedig kézműves foglalkozást, filmnézést,
beszélgetést, közös játékot.  

Május folyamán sikerült egy közös kirándulást is
megvalósítanunk a Marosvásárhelyi Állatkertbe. 

 
 



Programok sérülteknek és
hozzátartozóiknak 

Gyógytorna
napi rendszerességgel tartja alapítványunk székhelyén
Mihály Zsuzsánna gyógytornász előzetes bejelentkezés

alapján.
 

VIRTUÁLIS
JÁTÉKÉLMÉNNYEL A

FEJLŐDÉSÉRT
projekt, melyet a Közösségért Alapítvány és a MOL Romania

támogatott. A vásárolt eszközök által olyan gyekreknek is
játék-élményben lehet részük, akik idegrendszeri károsodást
szenvedtek, valamint, akik sérültségükből adódóan nem vagy
nehézkesen tudják használni végtagjaikat. A játék-élménnyel

pedig jól motiválhatóak a gyógytorna gyakorlatok
elvégzésére.

 
 

 

Nappali foglalkoztatás
5 sérültséggel élő felnőtt segíti munkánkat napi

szinten, ezzel valósítva meg integrációs
törekvéseinket. Juli, Ata, Attila, Laci és Ági
csapatunk oszlopos tagjai, mindannyian a
képességeik szerint kiveszik részüket az

alapítvány napi működtetésében, bevonódnak az
alapítvány összes programjába.



Közösségi programok 

VII. Karácsonyi
Kavalkád

 partnerségben Szentegyháza Város
Önkormányzatával és a Szentegyházi Ifjúsági

Fórummal, december 19-én, vasárnap délután.
Volt helyi termékek vására, előadások, élő

Betlehem, meleg tea, forralt bor. Igazi
karácsonyra hangoló ünnepség volt.

 

 
 

Szent Gellért Búcsú 
 minden évben szeptember közepén kerül

megrendezésre, Szelterszben a Szent Gellért
Rehabilitációs és Rekreációs Házunkba. Mi

innen számoljuk az „új évet”. 2021-ben is sokan
megtiszteltek a jelenlétükkel a környező

településekről, és nemcsak. 

Szent Rita Imacsoport
tagjai minden második hétfőn találkoznak egy meghitt,
imádságokkal teli délutáni alkalomra. A 30 tagból álló

imacsoport biztosítja programjaink imahátterét, illetve a
csoporttagok közül sokan önkéntesei is alapítványunknak. 

 
 

Idősek Napja
munkatársaink és fiatal önkénteseink 2021-ben is

október 1-én az idősek nemzetközi világnapja
alkalmából élelmiszercsomagokkal ajándékozták meg a

szentegyházi időseket. 
 

 
 
 
 



Önkéntesség 

Köszönjük szépen a sok
segítséget, önzetlen munkát
önkénteseinknek! Nélkülük
nem tudnánk megvalósítani

programjainkat.



Támogatások alapítványunkon
keresztül

Köszönjük szépen
azoknak, akik adójuk
3,5%-át felajánlották

Márk és Dávid
gyógykezeléseire.

Márk tricikli projekt 
 Márk kápolnásfalusi 12 éves sérültséggel élő fiú

megsegítésére szervezett akción a Mártonffi János Iskola
VI. A osztálya önkéntesen készítette, árusította az adventi

koszorúkat, és az ebből befolyt 5.000 lejt egy űj tricikli
megvételérefordítják. Támogatók: Benedek Erika, Gál
Brigitta, Kriza János Általános Iskola, Lőrinc Mónika,

Mihály Barna, Szikszai Lajos, Tamás Pál, és sok névtelen
adományozó.

 

Köszönjük mindazoknak, akik Réka,
Szilárd, Márk és Dávid gyógytorna

költségeit általunk támogatták.
Cégek: Vass Árpád PFA, One Euro

Market Kft, 



Támogatóink

Magánszemélyek
Benedek Klára, Benedek Mária, Gábos Levente, Kavalkád adományok, Kis Csaba
fiai, Laczkó-Dobos Emese, Major Sándor kápolnásfalvi plébános, Mihály Albert

Szentegyháza, Mihály Erzsébet, Mihály Olga Szentegyháza, Miklós Zoltán
Szentegyháza, Passió előadások alatt gyűlt adományok: Gyergyóalfalu, Lövéte,
Székelyvarság, Szentegyháza, Simó Renáta Szent Gellért Búcsús adományok, 
Szőke Melinda, Gergely Tímea, Tókos Norbert és Orsolya, a teljesség igénye

nélkül
KÖSZÖNJÜK AZOKNAK, AKIK FELAJÁNLOTTÁK ADÓJUK 3,5%-
ÁT ALAPÍTVÁNYUNK TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSÁRA!

Partnerszervezetek 
Caritas Gyulafehérvár

Mallersdorfi Ferencez Nővérek
Pro Educatione Transilvaniesis Egyesület

Segítő Nővérek - Csíkszentdomokos
Közösségért Alapítvány

Hargita Megyei Mozgássérültek Egyesülete
 
 
 

Vállalkozások/Szervezetek
Complex Union Fuel Service KFT, Euro Ecologic KFT, Feral Complex KFT, Hargita

Gyöngye RT, Harmopan KFT, Hidrotechnika KFT, Karsai Hargita Plast KFT, Lőrincz
Group KFT, Lemmaco Folis KFT, Macops KFT, Melinda-Impex Instal KFT

Midanweb KFT, Nexperta Solution KFT, Notebook Service KFT, Pancom KFT ,
Pardoseli Slefuite Scliviste KFT, Profilaxis Pump and Control KFT, Sebal Trailer
KFT, Sebestyén Lemn KFT, Sigma Gum, MOL Románia, Udvarhelyszéki Magyar

Gazdák Egyesülete, Erdélyi Magyar Gazdák Egyesülete
 

Támogató Hatóságok
Bethlen Gábor Alapkezelő (Budapest)

Hargita Megye Tanácsa
Kápolnásfalu Önkormányzata
Lövéte Község Önkormányzata

Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szentegyháza Város Önkormányzata 

 
 



Elérhetőségeink

Szentegyháza: 
Szent Gellért Alapítvány Székhelye, Tavasz u. 24 sz.

Szeltersz, Lövéte:
Szent Gellért Rehabilitációs és Rekreációs Központ,

Lövéte 1302 sz.
 

Székelyudvarhely:
Ferenc Ház, Tamási Áron u. 3 sz.

 
Tel/fax: +40 745 251 341/

+40 266 246020
 

E-mail: szga@szga.ro
Honlap: szga.ro

Facebook: www.facebook.com/szentgellert.alapitvany

 

Bankszámlaszámaink:
 

Román Kereskedelmi Bank
(Banca Comercială Română)

 
Swift kód: RNCB ROBU

 
RON: RO68RNCB0158015355030001

 
EUR: RO14RNCB0158015355030003

 
Adószám: 4466853 (CUI)

 
Bejegyzési szám: 16/1993
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