
Rövid beszámoló és képes riport a Székelyföldi 

gyerekmunkáról 

Bemutatkozás: Szolgálatunk 2010 őszén ékezett 
Sepsiszentgyörgyre. A Közép Európai Teológiai Akadémián 
végzett teljes idős misszionáriusok vagyunk 
Magyarországról. Célunk a Biblikus keresztény értékek 
átadása különböző fórumokon(Biblia iskola, Vasárnapi 
iskola, Gyerekklub stb.) keresztül.  

Jelenlegi tevékenység: Már a szolgálatunk elején is 
foglalkoztunk gyerekekkel, de az igazi meglepetés 2012 
nyarán ért minket, amikor egy gyerekotthonból 
megismerkedtünk gyerekekkel. Rögtön felismertük, hogy 
milyen szükség, és elfogadás van ezekben a kis 
emberekben. Ekkor már nyilvánvaló volt, hogy erre felé kell 
nyitnunk, és keresnünk minden lehetőséget Székelyföldön, 
ami az időnkből és az anyagi lehetőségeinkből kitelik. 
Romániában köztudott az árva, elhagyott gyerekek nagy 
száma, még a magyarság által lakott területeken is. 
Hatalmas intézmények vannak Csíkszeredán, 
Kézdivásárhelyen. Sepsiszentgyörgyön inkább 10-12 fővel 
működtetett „családiházak” vannak (legalább 8 helyen), 
ahol a körülmények jobbak, mint a 70-80 fős helyeken. Jó 
látni, hogy a hivatásos alkalmazottak, amit tudnak 
megtesznek, de a szükség a törődésre, a szeretetre, a helyes 
értékek, életcélok átadására hatalmas. Fő tervünk 2013-ban 
is jelen lenni, fölkeresni árvaházakat, intézményeket. 
Tanítani, foglalkozni célokat adni ezeknek a  gyerekeknek és 
fiatal felnőtteknek 5-24 éves korig.  

 
Egy falusi Iskolában Kovászna megyében Húsvétkor 

 
Volt egy bohócunk…(Roma munka Sepsiszentgyörgy, Őrkő) 

  
Palánta báb misszió a Mikó Iskolában 

 
Őrkőn a nyáron….nehéz körülmények között..      

   
Tavaly nyáron napközis tábor valahol Kovászna megyében 

 
Polina és Annamari foglalkozáson tanít… 



 
A pici missziós bázison…azóta termet bérlünk 

 
Foglalkozáson már a nagyobb teremben 

 
Ez már Csíkszereda a nagy otthon 

Csíkszereda---15-24 éves fiatalok…szeretik a foglalkozásokat 

Felnőtteknek Eredményes Élet alkalom Sepsiszentgyörgyön 

  
A Biblia Iskolában:… 4 Bibliaiskolás, és a 6 fős csapat 

 
Csíkszeredán  egy szombat délután…Andi a Bibliából tanít 

Végezetül hatalmas kiváltságnak tartjuk azt, hogy itt 
lehetünk, és szolgálhatunk. Hálásak vagyunk Istennek az itt 
végzett munkáért. Köszönet minden esetleges segítségért, 
ami által az itteni munkát finanszírozhatjuk. Szolgálatunk 
nonprofit önkéntes szolgálat. Az esetleges anyagi 
támogatást üzemanyagra, terembérletre, eszközök 
megvétele, albérlet finanszírozás…stb fordítanánk.  

Köszönet a gyerekek és a fiatalok nevében /Balázs Kornél és 
a Missziós Csapat 
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