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Vezetői összefoglaló 

A pápateszéri plébánia utóbbi években megnövekedett tevékenységi palettája szükségessé 
tette a plébánia szolgáltatásai áttekintését, fejlesztési irányai meghatározását. Ehhez nyújtott 
segítséget a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért egyesület szakértői csapata. 

JÖVŐKÉP: Cél az egyházközség tagjainak Istennel és az emberekkel a szeretetkapcsolat 
megélése, végső soron az üdvözülés. 
KÜLDETÉS: Olyan hagyományos és új események, rendezvények, alkalmak megtartása és 
szervezése, ami által mindannyian, hívők és nem hívők, közelebb kerülünk Istenhez, 
embertársainkhoz és a teremtett világhoz. 

A szolgáltatásfejlesztés célja: 
- A plébánia területén (Pápateszér térségében) élők lelki igényeinek feltárása és kielégítése 
- A plébánia közösségének megtartása, érdeklődők bevonása 
- Az egyházi hagyományok megtartása, újak kialakítása 
- Az egyházi és kulturális hagyományok révén a hátrányos helyzetű családok mentális 

segítése 
- Segítés a rászorulókon: idősek, kisebbségben élők, veszélyeztetett csoportok 
- A generációk egymásra találásának segítése 
- Fiatalok segítése: oktatás, sport területén 

A Plébánia húsz szolgáltatást dolgozott ki: 
1. Iskolai hitoktatás segítése 
2. Nyári táborok szervezése, fiatalok bevonása a szervezésbe 
3. Hátrányos helyzetű családok gyermekei számára táborozás támogatása  
4. Hátrányos helyzetű családok gyermekeinek lovagló edzésének támogatása 
5. Együttműködés az önkormányzattal adományok szétosztásában, rászorulók 

segítésében 
6. Ifjúsági programok szervezése 
7. A zsörki kápolna felújítása 
8. Zarándoklat szervezése a kápolnához 
9. Fesztivál szervezése Szent István nap alkalmából 
10. Esterházy Nap, Patakmalom Fesztivál rendezvényeken részvétel 
11. Római kori leletek bemutatása 
12. Historia Domus feldolgozása és megtekintési lehetőség 
13. Teremtésvédelmi előadások tartása 
14. Teremtés hete rendezvény szervezése 
15. Passiójáték szervezése 
16. Hajnali roráték és kapcsolódó előadások tartása 
17. Hajnali roráté után közösségi rendezvény szervezése fiatalok bevonásával  
18. Nagyböjti lelkigyakorlat szervezése 
19. Adventi lelkigyakorlat szervezése 
20. Élő betlehemes játék bemutatása  
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Bevezető 

 

A pápateszéri plébániát 1743‐ban Esterházy Károly alapította. Az utóbbi 20 évben nem volt a 
településen plébános, nem volt jelen lévő pap. Ez meghatározó volt a falu életében. Ugyanígy 
meghatározó, hogy 2015-ben újra lett a településnek plébánosa, Kerekes Zoltán személyében, 
aki egyben Pápateszér, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonytamási, Kisdémpuszta és 
Nagydém települések papja is. 

Ez a változás olyan pozitív folyamatot indított el a település és a környező falvak életében, 
ami minden kötődő szereplő életében változást hozott. Lehetőség nyílt az egyéni és a 
közösségi kapcsolatok, folyamatok elindítására és fenntartására. A Plébánia együttműködve a 
helyi közösség képviselőivel megalapította az Örökségünk a Jövőnk Pápateszérért 
Alapítványt, amelynek főbb tevékenységei: 

 a családok támogatása, 

 a gyermekek és fiatalok helyes, egészséges életmódra nevelése; 

 időskorúak gondozása, rászorulók, fogyatékossággal, szenvedélybetegséggel élők 
segítése, 

 életvezetési problémával küzdők támogatása. 
 

A római katolikus plébánia, a Reflex Egyesülettel közösen elnyert EFOP program keretében 
felülvizsgálta az egyházi közösség jelenlegi szolgáltatásait, s a fejlesztésükre egy tervet 
alakított ki. A terv megvalósítására tett első lépések monitoringja alapján alakította ki a 
végleges szolgáltatási rendszerét, amelyet ezen dokumentum tartalmaz. 

 

A szolgáltatási rendszer víziója, céljai 

 

Jövőkép 
Cél az egyházközség tagjainak Istennel és az emberekkel a szeretetkapcsolat megélése, végső 
soron az üdvözülés. 

 

Küldetés  
Olyan hagyományos és új események, rendezvények, alkalmak megtartása és szervezése, ami 
által mindannyian, hívők és nem hívők, közelebb kerülünk Istenhez, embertársainkhoz és a 
teremtett világhoz. 
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A szolgáltatási rendszer céljai 
- A plébánia területén (Pápateszér mikrotérségében) élők lelki igényeinek feltárása és 

kielégítése 
- A plébánia közösségének megtartása, érdeklődők bevonása 
- Az egyházi hagyományok megtartása, újak kialakítása 
- Az egyházi és kulturális hagyományok révén a hátrányos helyzetű családok mentális 

segítése 
- Segítés a rászorulókon: idősek, kisebbségben élők, veszélyeztetett csoportok 
- A generációk egymásra találásának segítése 
- Fiatalok segítése: oktatás, sport területén 

 

Szolgáltatások leírása 

 

A plébánia szolgáltatásai felsorolása: 

 

1) Iskolai hitoktatás segítése 
2) Nyári táborok szervezése, fiatalok bevonása a szervezésbe 
3) Hátrányos helyzetű családok gyermekei számára táborozás támogatása  
4) Hátrányos helyzetű családok gyermekeinek lovagló edzésének támogatása 
5) Együttműködés az önkormányzattal adományok szétosztásában, rászorulók 

segítésében 
6) Ifjúsági programok szervezése 
7) A zsörki kápolna felújítása 
8) Zarándoklat szervezése a kápolnához 
9) Fesztivál szervezése Szent István nap alkalmából 
10) Esterházy Nap, Patakmalom Fesztivál rendezvényeken részvétel 
11) Római kori leletek bemutatása 
12) Historia Domus feldolgozása és megtekintési lehetőség 
13) Teremtésvédelmi előadások tartása 
14) Teremtés hete rendezvény szervezése 
15) Passiójáték szervezése 
16) Hajnali roráték és kapcsolódó előadások tartása 
17) Hajnali roráté után közösségi rendezvény szervezése fiatalok bevonásával  
18) Nagyböjti lelkigyakorlat szervezése 
19) Adventi lelkigyakorlat szervezése 
20) Élő betlehemes játék bemutatása 

 

  



Szolgáltatási rendszer leírása 7 Pápateszéri Római Katolikus Plébánia  
 

HÉT2 - Hit - Hagyomány - Érték - Élmény - Tudás – Természet - közösségfejlesztés Pápateszéren és 

mikrotérségében  EFOP-1.3.7-17-2017-00196 

Éves szolgáltatási ütemterv 
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Tevékenység neve 
   

X X 
      

X 

Iskolai hitoktatás segítése 
            

Nyári táborok szervezése, 
fiatalok bevonása a 
szervezésbe 

     

X X 
     

Hátrányos helyzetű családok 
gyermekei számára 
táborozás támogatása  

     

X X 
     

Hátrányos helyzetű családok 
gyermekeinek lovagló 
edzésének támogatása X X X X X X X X X X X X 

Együttműködés az 
önkormányzattal adományok 
szétosztásában, rászorulók 
segítésében 

           

X 

Ifjúsági programok 
szervezése X X X X X 

   

X X X X 

A zsörki kápolna felújítása X X X X X X X X X X X X 

Zarándoklat szervezése a 
kápolnához 

      

X 
     Fesztivál szervezése Szent 

István nap alkalmából 
       

X 
    

Esterházy Nap, Patakmalom 
Fesztivál rendezvényeken 
részvétel 

        

X 
   Római kori leletek 

bemutatása X X X X X X X X X X X X 

Historia Domus feldolgozása 
és megtekintési lehetőség X X X X X X X X X X X X 

Teremtésvédelmi előadások 
tartása X X 

          Teremtés hete rendezvény 
szervezése 

        

X X 
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Passiójáték szervezése 
  

X X 
        

Hajnali roráték és 
kapcsolódó előadások tartása 

          

X X 

Hajnali roráté után közösségi 
rendezvény szervezése 
fiatalok bevonásával  

          

X X 

Nagyböjti lelkigyakorlat 
szervezése 

  

X X 
        Adventi lelkigyakorlat 

szervezése 
          

X X 

Élő betlehemes játék 
bemutatása 

           

X 
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Az egyes szolgáltatások leírása 
 

A szolgáltatás címe, 
megnevezése 

1., Iskolai hitoktatás segítése 

A szolgáltatás rövid, 
általános bemutatása 

Az iskolában folyó hittan oktatás kiegészítéseként külsős 
előadók, pedagógusok, szülők, testvérek tartanak rövid 
bemutatkozást és tapasztalatmegosztást az életükben 
megmutatkozó Istenről. Ezek az alkalmak időszakos, 
ünnephez, nevezetes napokhoz kötődő események lesznek. 

A szolgáltatás céljainak 
bemutatása 

Célja, hogy a gyerekek több felnőtt élményét hallhassák, 
különböző szempontokat és megoldási lehetőségeket 
kapjanak az életben megmutatkozó Istenről. Nehéz 
helyzetekre vonatkozó megoldási mintákat lássanak vagy az 
örömteli pillanatok átélését és a hálaadás fontosságát 
megértsék. 

A szolgáltatás 
célcsoportjainak bemutatása 

általános iskolás korosztály 

 

A szolgáltatás részletes 
ismertetése 

Évente 3 alkalommal (karácsony, húsvét, pünkösd) az 
iskolai hittanórákra meghív a hitoktató 1-1 olyan személyt, 
aki a tanulóknak elmeséli életének 1-2 kisebb-nagyobb olyan 
eseményét, amikor megtapasztalta az Isten jelenlétét, vagy 
amikor hite megsegítette egy nehéz helyzetben, vagy egy 
örömteli eseményben meglátta az Isten, amiért hálás érte.  

A szolgáltatás hatásai, 
eredményei – társadalmi és 
környezeti hasznai 

A tanulók átélhetik azokat az élményeket, megküzdési 
módokat, amiket az idősebb korosztály már átélt, 
megtapasztalt, és megoldott. Esetleg utólag szűrte le saját 
tapasztalatát, s így tanulságul szolgálhat a fiatalabb 
generációnak. 

 

Indikátorok 

Az indikátor neve Mértékegység Célérték 

Külsős előadók száma a hittan 
órákon 

fő/év 3 
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A szolgáltatás címe, 
megnevezése 

2., Nyári táborok szervezése, fiatalok bevonása a 

szervezésbe 

A szolgáltatás rövid, 
általános bemutatása 

Az iskolai nyári szünetben egy hetes nyári tábor/ok 
szervezése évente 1 vagy 2 alkalommal. A táborokban az 
általános és középiskolás korosztály vesz részt. A tábor 
napjain a hitélet bemutatásán és megélésén kívül különböző 
gyerekeket érdeklő témák és sportolási lehetőségeket biztosít 
az egyházközség. A szervezésbe, lebonyolításba idősebb – 
középiskolás, egyetemista – fiatalok bevonásával, 
önkéntesek toborzásával. 

A szolgáltatás céljainak 
bemutatása 

A fiatalok olyan tudásban, élményben részesüljenek, ami 
segíti őket a mindennapi élet útvesztőiben való eligazodásra, 
hogy megtapasztalják az iskolán kívüli oktatás lehetőségét, 
kikapcsolódhassanak a nyári szünetben, megtapasztalják az 
aktív pihenés lehetőségét, barátaikkal az otthon és az iskola 
keretin kívül is alkotó módon együtt lehessenek. 

A szolgáltatás 
célcsoportjainak bemutatása 

Pápateszér és mikrotérségének családjainak gyermekei és 
szociális érzékeny fiatalok tapasztalatszerzésének lehetősége 

A szolgáltatás részletes 
ismertetése 

A tábor fő mozgatórugója a plébános, aki vállalja a szervező 
szerepét. A tábor 5 napja különböző tevékenységek köré 
szerveződik, amire vendégelőadókat hívnak meg. Ennek a 
pénzügyi feltételeire pályázni fog az egyházközség. A tábor 
helye a Reflex Egyesület pápateszéri oktatóközpontja, amit 
ingyenesen bocsátanak a plébános táborainak a használatára. 
Az étkezésre minimális hozzájárulást kérnek a táborozók 
családjaitól. 

A szolgáltatás hatásai, 
eredményei – társadalmi és 
környezeti hasznai 

A tábor hatására 20-40 fiatal hitbeli, környezet- és 
természetbarát, kulturális téren tudást kap, 
konfliktusmegoldási ismereteket szerez és gyakorol. 

 

Indikátorok 

Az indikátor neve Mértékegység Célérték 

Nyári táborok száma tábor/év 1 

Nyári táborok résztvevő 
célcsoport személy száma 

fő/év 20 
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A szolgáltatás címe, 
megnevezése 

3., Hátrányos helyzetű családok gyermekei számára 
táborozás támogatása 

A szolgáltatás rövid, 
általános bemutatása 

A 2. szolgáltatás kiegészítése. Az iskolai nyári szünetben 
szervezett táborokon hátrányos helyzetű tanulók részvétele. 

A szolgáltatás céljainak 
bemutatása 

A hátrányos helyzetű családok gyerekei is részt vehessenek 
táborozási, nyaralási alkalmon. 

A szolgáltatás 
célcsoportjainak bemutatása 

Pápateszér és mikrotérségének hátrányos helyeztű 
családjainak gyermekei 

A szolgáltatás részletes 
ismertetése 

A tábor fő mozgatórugója a plébános, aki vállalja a szervező 
szerepét. A tábor 5 napja különböző tevékenységek köré 
szerveződik, amire vendégelőadókat hívnak meg. Ennek a 
pénzügyi feltételeire pályázni fog az egyházközség. A tábor 
helye a Reflex Egyesület pápateszéri oktatóközpontja, amit 
ingyenesen bocsátanak a plébános táborainak a használatára. 
Az étkezésre minimális hozzájárulást kérnek a táborozók 
családjaitól, amennyiben az étkezés kifizetése nehézséget 
okoz, kedvezményt kapnak a szociálisan rászorulók. 

A szolgáltatás hatásai, 
eredményei – társadalmi és 
környezeti hasznai 

A hátrányos helyzetű családok gyermekei is megtapasztalják 
a táborozás élményét ( ők sokszor egész nyáron otthon 
vannak, nem tudnak nyaralni menni családjukkal) 

 
Indikátorok 

Az indikátor neve Mértékegység Célérték 

Nyári táborok résztvevő 
hátrányos helyzetű tanuló száma 

fő/év 10 
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A szolgáltatás címe, 
megnevezése 

4., Hátrányos helyzetű családok gyermekeinek lovagló 
edzésének támogatása 

A szolgáltatás rövid, 
általános bemutatása 

A településen és környékén hagyományosan aktív a 
lovasélet. Közösségi alapon működik egy lovarda egy olyan 
edző irányításával, aki szívét-lelkét beleteszi a lovascsapat 
működtetésébe. Ebbe kapcsolódott bele aktívan a plébános, 
aki ugyancsak szabadidejének nagy részét és személyes 
anyagi forrásainak jelentős részét a lovaskör működésére 
fordítja. Így nem minden tanuló előtt nyitva áll ez a 
sportolási lehetőség. Azonban sokszor nem anyagi kérdés a 
rendszeres sportolás, hanem hozzáállás kérdése is. 

A szolgáltatás céljainak 
bemutatása 

Megmutatni azoknak a tanulóknak a rendszeres sportolás 
fontosságát és szépségét, aki ezen a téren nem tudtak 
tapasztalatot szerezni családjuk körébe. Segíteni őket a 
testedzés, kitartás, rendszeresség terén. Szükség esetén 
támogatni a versenyzést. 

A szolgáltatás 
célcsoportjainak bemutatása 

Pápateszér és vonzáskörzete egészségügyi, szociális vagy 
mentális nehézségekkel küzdő gyermekei 

A szolgáltatás részletes 
ismertetése 

A lovas udvar edzéseihez kapcsolódó személyes mentorálás 
a rászorulóknak, a lovarda fenntartási költségeihez való 
hozzájárulásra támogatók szervezése, önkéntes segítők 
bevonása. 

A szolgáltatás hatásai, 
eredményei – társadalmi és 
környezeti hasznai 

Két-három tehetséges, de a támogatás hiányában a 
lovaglásból kimaradt tanuló lehetőséget kap a sportolásra, 
versenyzésre. 

 

Indikátorok 

Az indikátor neve Mértékegység Célérték 

A lovagló edzéseken résztvevő 
hátrányos helyzetű tanuló száma 

fő/év 3 
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A szolgáltatás címe, 
megnevezése 

5., Együttműködés az önkormányzattal adományok 

szétosztásában, rászorulók segítésében 

A szolgáltatás rövid, 
általános bemutatása 

A polgármester munkája elismeréseként egy német 
lovagrend tagjává választották, mely tagsághoz kapcsolódik, 
hogy szükség esetén adományokat, támogatásokat 
biztosítanak a településnek. Ezen adományok szétosztásában 
és a szükséget szenvedőkhöz való eljuttatásban segít a 
plébániai karitász csoport előzetes felmérés alapján. 
Jellemzően karácsony előtti időszakban aktuális az esemény. 

A szolgáltatás céljainak 
bemutatása 

A település lakosai közül a rászorulók évente egyszer külön 
támogatásban részesüljenek 

A szolgáltatás 
célcsoportjainak bemutatása 

A település rászoruló idős lakosai, többgyermekes családjai 

A szolgáltatás részletes 
ismertetése 

A karitász csoport tagjai, adományok csomagolására 
helyiség biztosítása, adományok eljuttatása autóval vagy 
kerékpárral 

A szolgáltatás hatásai, 
eredményei – társadalmi és 
környezeti hasznai 

A településen 15-20 személy vagy család adományt kap. A 
szociális helyzet javulása. 

 

Indikátorok 

Az indikátor neve Mértékegység Célérték 

Adományban részesülő hátrányos 
helyzetű családok száma 

család/év 15 
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A szolgáltatás címe, 
megnevezése 

6., Ifjúsági programok szervezése 

A szolgáltatás rövid, 
általános bemutatása 

Havonta egy program szervezése klub-szerű módon. A 
klubalkalmakon a fiatalok előadásokat hallgatnak, kulturális 
programokon vesznek részt, közös beszélgetések és játszási 
lehetőség lesz. A szervezésbe a résztvevők is aktívan részt 
vesznek. 

A szolgáltatás céljainak 
bemutatása 

Minőségi szórakozási lehetőség, kulturált társasági helyszín 
biztosítása helyben, emellett a település vonzerejének 
növelése, a helyben maradás segítése. 

A szolgáltatás 
célcsoportjainak bemutatása 

Pápateszér település és vonzáskörzetének fiataljai 

A szolgáltatás részletes 
ismertetése 

Havonta egy alkalommal helyszín biztosítása egy 2-3 órás 
rendezvénynek. A rendezvényeket iskolaidőben szervezik a 
képviselőtagok szeptember és május közötti hónapokban, a 
felelősök rotációs rendszerben váltják egymást. A következő 
őszi-téli-tavaszi rendezvények tartalmát, témáját májusban 
tervezik meg. Olyan programokat valósítanak meg, amihez 
nem szükséges támogatás vagy forrást tudnak hozzá 
szerezni. A terem berendezésében, takarításában a fiatalokra 
támaszkodnak, de szívesen veszik ötleteiket és azok 
megvalósítását is. 

A szolgáltatás hatásai, 
eredményei – társadalmi és 
környezeti hasznai 

Pápateszér település és vonzáskörzetének fiataljainak 
kulturált körülmények között szórakozásnak, nem szükséges 
messzire menniük ecélból. 

 

Indikátorok 

Az indikátor neve Mértékegység Célérték 

Ifjúsági programok száma alkalom/év 9 
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A szolgáltatás címe, 
megnevezése 

7., A zsörki kápolna felújítása 

A szolgáltatás rövid, 
általános bemutatása 

A kápolna az egyházközséghez tartozik, egy közeli helyen 
áll leromlott állapotban. A körülötte fekvő természetes 
terület pedig gondozás híján ugyancsak elhanyagolt. 

A szolgáltatás céljainak 
bemutatása 

A zsörki kápolna, mint építészeti, kulturális örökség 
megóvása 

A szolgáltatás 
célcsoportjainak bemutatása 

Pápateszérhez és a környékhez kapcsolódó szakemberek, 
önkéntesek 

A szolgáltatás részletes 
ismertetése 

A felújított kápolna és környéke több lelki és kulturális 
programnak ad helyet 

A szolgáltatás hatásai, 
eredményei – társadalmi és 
környezeti hasznai 

Megmenekül az enyészettől a kápolna, a körülötte elterülő 
templomkert rendezett lesz, valamit lehetőség lesz az itt 
élőknek a hely használatára. 

 

Indikátorok 

Az indikátor neve Mértékegység Célérték 

Kápolna felújítása megtörténte felújítás 1 

  



Szolgáltatási rendszer leírása 16 Pápateszéri Római Katolikus Plébánia  
 

HÉT2 - Hit - Hagyomány - Érték - Élmény - Tudás – Természet - közösségfejlesztés Pápateszéren és 

mikrotérségében  EFOP-1.3.7-17-2017-00196 

A szolgáltatás címe, 
megnevezése 

8., Zarándoklat szervezése a kápolnához 

A szolgáltatás rövid, 
általános bemutatása 

Lelki feltöltődési lehetőség, zarándoklat szervezése a zsörki 
kápolnához kapcsolódva 

A szolgáltatás céljainak 
bemutatása 

Spirituális élmény nyújtása az érdeklődőknek 

A szolgáltatás 
célcsoportjainak bemutatása 

Pápateszéri egyházközség tagjai és más érdeklődők (fiatalok, 
idősek egyaránt) 

A szolgáltatás részletes 
ismertetése 

Évente egy alkalommal egynapos zarándoklat szervezése a 
kápolnához olyan személyeknek, akik természetes 
környezetben, hagyományos módon szeretnének lelki 
élményekben részesülni, megismerve vagy újra átélve a 
zarándoklat több évszázados hagyományát 

A szolgáltatás hatásai, 
eredményei – társadalmi és 
környezeti hasznai 

Évente 30-50 fő feltöltődik és átéli azokat a pozitívumokat, 
amiket a zarándoklat nyújt 

 

Indikátorok 

Az indikátor neve Mértékegység Célérték 

Zarándoklatok száma esemény/év 1 

A zarándoklaton résztvevő 
célcsoport személy száma 

fő/év 30 

 

  



Szolgáltatási rendszer leírása 17 Pápateszéri Római Katolikus Plébánia  
 

HÉT2 - Hit - Hagyomány - Érték - Élmény - Tudás – Természet - közösségfejlesztés Pápateszéren és 

mikrotérségében  EFOP-1.3.7-17-2017-00196 

A szolgáltatás címe, 
megnevezése 

9., Fesztivál szervezése Szent István nap alkalmából 

A szolgáltatás rövid, 
általános bemutatása 

A kápolnánál évente egy egynapos fesztivál szervezése 
augusztusban 

A szolgáltatás céljainak 
bemutatása 

Olyan fesztivál szervezése, amelynek célja a kikapcsolódás, 
a természet szépségeinek felismerése főleg családok részére. 

A szolgáltatás 
célcsoportjainak bemutatása 

Pápateszér és vonzáskörzete, a plébánia területén élők 

A szolgáltatás részletes 
ismertetése 

Egy egynapos fesztivál szervezése. Kiszakadva a 
mindennapokból, de benne maradva a lakóhely 
vonzáskörzete nyújtotta előnyökben egy családi-baráti 
alkalom megszervezése, ahol szabadon, kötetlenül vidáman 
együtt lehetnek a település és a környező települések lakói, 
eltölthetnek egy napot, de emellett igény szerint 
programokon is részt vehetnek. Közös beszélgetések, 
játékok, főzés színesíti a napot. 

A szolgáltatás hatásai, 
eredményei – társadalmi és 
környezeti hasznai 

15-20 család eltölt egy vidám napot, felismerve, hogy az 
egyszerűség és a természetesség is felemelő, megnyugtató és 
biztonságot adó. Nő a plébánia vonzó képesség. Az 
életminőség javulása a pápateszéri térségben. 

 

Indikátorok 

Az indikátor neve Mértékegység Célérték 

Fesztiválok száma esemény/év 1 

A fesztiválon résztvevő családok 
száma 

család/év 15 
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A szolgáltatás címe, 
megnevezése 

10., Esterházy Nap, Patakmalom Fesztivál 

rendezvényeken való részvétel 

A szolgáltatás rövid, 
általános bemutatása 

Az egyházközség aktívan bekapcsolódik a település 
rendezvényeibe, felajánlva azokat a helyszíneket, amiknek 
birtokában van. 

A szolgáltatás céljainak 
bemutatása 

Együttműködni és kapcsolatban lenni a településsel, azokat a 
javakat szolgálatra nyújtani, amivel a plébánia rendelkezik 

A szolgáltatás 
célcsoportjainak bemutatása 

a rendezvények szervezői és résztvevői 

A szolgáltatás részletes 
ismertetése 

Az Esterházy Napokon és a Patakmalom Fesztiválon a 
különböző programoknak helyszín biztosítása igény szerint, 
alkalmazkodva az adott eseményhez. Plébánia épülete, 
udvara. Templom épülete. A rendezvények előtt és után a 
helyszín berendezése, takarítása, a benne lévő szolgáltatások 
megfelelő biztosítása. 

A szolgáltatás hatásai, 
eredményei – társadalmi és 
környezeti hasznai 

A plébániaközösség együttműködik a településsel, így 
megvalósul az egyház kapcsolódása a társadalomhoz 

 

Indikátorok 

Az indikátor neve Mértékegység Célérték 

Rendezvények száma esemény/év 2 
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A szolgáltatás címe, 
megnevezése 

11., Római kori leletek bemutatása 

A szolgáltatás rövid, 
általános bemutatása 

A település környezetében fellelhető római kori emlékek 
bemutatása. 

A szolgáltatás céljainak 
bemutatása 

A falu környezetében található leletek megismertetése az 
érdeklődőkkel 

A szolgáltatás 
célcsoportjainak bemutatása 

A településen és környezetében lakó, dolgozó vagy oda 
kiránduló érdeklődők 

A szolgáltatás részletes 
ismertetése 

Csoportoknak, családoknak 1 órás bemutató szerkesztése és 
működtetése 

A szolgáltatás hatásai, 
eredményei – társadalmi és 
környezeti hasznai 

A helyi lakosok és az érdeklődők megismerik környezetüket, 
tájékozódnak a római kor történelméről, magyarországi 
vonatkozásairól. Nő a helyhez való kötődés. Növekszik a 
település turisztikai attrakcióinak száma. 

 

Indikátorok 

Az indikátor neve Mértékegység Célérték 

Bemutató előadás  db 1 

Rendezvények száma esemény/év 15 
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A szolgáltatás címe, 
megnevezése 

12., Historia Domus feldolgozása és megtekintési 

lehetőség 

A szolgáltatás rövid, 
általános bemutatása 

A plébánia, mint „hely” mindennapi történelmének, 
történeteinek összegyűjtése és bemutatása 

A szolgáltatás céljainak 
bemutatása 

A jelen- és az utókornak maradjanak meg azok az érdekes 
események, amelyek jellemzik a helyet. 

A szolgáltatás 
célcsoportjainak bemutatása 

A mai és a jövőbeni generációk 

A szolgáltatás részletes 
ismertetése 

A gyűjtő időközönként leírja azokat az eseményeket, amik a 
teleülésen vagy környékén történtek és valamilyen módon 
kapcsolódik a lakosokhoz, az egyházhoz. A történetek 
lehetnek különlegesek vagy teljesen hétköznapiak. Ezt a 
gyűjteményt bárki elolvashatja, megnézheti. 

A szolgáltatás hatásai, 
eredményei – társadalmi és 
környezeti hasznai 

Az utókor megismerheti a település mindennapjait, a 
jelenkor tagjai tudatosítják magukban, mi minden történik 
körülöttük, hogy az mit jelent számukra, átadhatják 
tapasztalataikat a következő generációnak, erősíthetik 
kötődésüket a szülőföldjükhöz. 

 

Indikátorok 

Az indikátor neve Mértékegység Célérték 

A Historia Domus gyűjtemény 
megléte 

db 1 
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A szolgáltatás címe, 
megnevezése 

13., Teremtésvédelmi előadások tartása 

A szolgáltatás rövid, 
általános bemutatása 

Különféle környezet- és természetvédelmi témában 
előadások tartása 

A szolgáltatás céljainak 
bemutatása 

A felnőtt lakosság megismerje a jelenkor környezeti 
problémáit, hatásukat, lehetséges megelőzési, 
alkalmazkodási módjait. 

A szolgáltatás 
célcsoportjainak bemutatása 

Pápateszér lakossága, környező települések lakossága 

A szolgáltatás részletes 
ismertetése 

Évi 2 alkalommal 1-2 órás előadás, bemutató, filmvetítéssel 
egybekötött beszélgetés tartása felnőttek részére. Jellemzően 
téli hónapokban lesznek megtartva ezek az alkalmak. 
Meghívott előadók, szakértők vagy a helyi szervezetek 
képviselői, tagjai lehetnek az előadók. A tervek szerint 
ingyen, önkéntesen tartják az előadásokat a meghívott vagy 
a felkért előadók. Remek ismeretterjesztő lehetőség, ami 
tudáson kívül közösségi élményt is nyújt, hogy a mai kor 
kihívásaihoz alkalmazkodni tudjon az egyén és a közösség. 

A szolgáltatás hatásai, 
eredményei – társadalmi és 
környezeti hasznai 

20-30 helyi érdeklődő egy -egy témáról részletes információt 
kap, közösségi élményhez jut, megoldásokat keres és valósít 
meg a mindennapi élet egyes területén. 

 

Indikátorok 

Az indikátor neve Mértékegység Célérték 

Előadások szám esemény/év 2 

Résztvevők száma fő/év 40 
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A szolgáltatás címe, 
megnevezése 

14., Teremtés hete rendezvény szervezése 

A szolgáltatás rövid, 
általános bemutatása 

Bekapcsolódás az országos Teremtés hete 
rendezvénysorozatba 

A szolgáltatás céljainak 
bemutatása 

A több éve évente egyszer megvalósuló Teremtés hete 
sorozatban aktív részvétel különféle helyi programokkal 

A szolgáltatás 
célcsoportjainak bemutatása 

Az egyházközség és a plébániához tartozó lakosok, minden 
érdeklődő 

A szolgáltatás részletes 
ismertetése 

Évente ősszel megtartott 1 hetes rendezvénysorozathoz való 
kapcsolódási lehetőség megtalálása. Ez évente más-más 
eseménnyel is lehetséges. A Teremtés hete egy ökumenikus 
esemény, így lehetőséget ad a környező településeken élő 
más egyházakkal való összefogásra és együttműködésre. 
Minden évben más-más a sorozat témája, de kapcsolódik a 
teremtésből következő felelősségünkhöz. A központilag 
kiadott füzet nagyon jó lehetőséget ad a téma több oldalú 
megközelítésére és annak megélésére. Az egyházközség 
minden évben egy egyedi alkalmat tart, amiről a nyár elején 
megjelenő Teremtés hete füzet megjelenése után dönt. Ez 
lehet többek között: kirándulás, tájfajta gyümölcsök 
ismertetése és ültetése, gyógynövények, előadások 
(földrajzi, biológiai stb. témában), filozófiai, teológiai 
ismertetés, tanácsadás vagy filmvetítés, szemétgyűjtés. 

A szolgáltatás hatásai, 
eredményei – társadalmi és 
környezeti hasznai 

30-50 fő megismeri és megéli a teremtett világ 
nagyszerűségét, valamint tesz is érte 

 

Indikátorok 

Az indikátor neve Mértékegység Célérték 

Események szám esemény/év 1 

Résztvevők száma fő/év 30 
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A szolgáltatás címe, 
megnevezése 

15., Passiójáték szervezése 

A szolgáltatás rövid, 
általános bemutatása 

A már megszervezett élő betlehemhez hasonlóan a húsvéti 
időszakhoz kötődően a passió megjelenítése. 

A szolgáltatás céljainak 
bemutatása 

Húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó események színpadi 
megjelenítése. 

A szolgáltatás 
célcsoportjainak bemutatása 

Pápateszér lakossága, minden érdeklődő 

A szolgáltatás részletes 
ismertetése 

Színházi esemény megtartása a település és környéke 
érdeklődőinek. A felkészülésben aktív egyházközségi és 
nem egyházközségi tagok is részt vesznek, bevonódik a 
helyi amatőr színjátszó csoport is. A több hetes felkészülés 
után a húsvét előtti nagyhéten tartják meg az előadást 
szabadtéren vagy a templomban. Az eladás alapja egy már 
megírt passiójáték. 

A szolgáltatás hatásai, 
eredményei – társadalmi és 
környezeti hasznai 

100-200 résztvevőnek a húsvéti passiótörtének bemutatása. 
Ezen felül hatása a húsvéti ünnepkör lelki oldalának 
megmutatása, a hagyományos passiójátékok felelevenítése, a 
hívők bevonása a húsvéthoz kötődő egyházi liturgiák 
eseményeibe, a nem hívők megismertetése az eseményekkel. 

 

Indikátorok 

Az indikátor neve Mértékegység Célérték 

Események szám esemény/év 1 

Résztvevők száma fő/év 100 
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A szolgáltatás címe, 
megnevezése 

16., Hajnali roráték és kapcsolódó előadások tartása 

A szolgáltatás rövid, 
általános bemutatása 

A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó hajnali misék fontos 
szerepet játszanak a katolikus hívők életében. Ezeket a 
miséket az adventi időszak hajnalain tartják meg. Sok 
esetben a szokásos istentisztelet zajlik, máskor az 
időszakhoz kötődő előadások vagy tanúságtételek is. 

A szolgáltatás céljainak 
bemutatása 

Az adventi időszak jelentőségének növelése 

A szolgáltatás 
célcsoportjainak bemutatása 

Pápateszér lakossága, kiemelten a hívők 

A szolgáltatás részletes 
ismertetése 

Előadás évente a karácsonyt megelőző adventi időszakban a 
heti 3 roráte miséhez kötődően valamilyen lelki, szellemi 
témában. Ezek az alkalmak főleg a katolikus híveknek 
jelentenek sokat, de nyitott az alkalom mindenki számára, 
hogy lelkiekben és ne csak anyagiakban készüljenek a 
karácsonyra. 

A szolgáltatás hatásai, 
eredményei – társadalmi és 
környezeti hasznai 

20-30 résztvevő lelki, szellemi feltöltődése, mentális 
állapotának javulása, az élet fontosságaira fókuszálása, 
befelé tekintése. 

 

Indikátorok 

Az indikátor neve Mértékegység Célérték 

Események szám esemény/év 3 

Résztvevők száma fő/esemény 20 
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A szolgáltatás címe, 
megnevezése 

17., Hajnali roráté után közösségi rendezvény szervezése 

fiatalok bevonásával  

A szolgáltatás rövid, 
általános bemutatása 

Ez a szolgáltatás a 16. ponthoz kapcsolódik. A szentmise 
után a résztevők közösen elfogyasztanak egy szerény 
reggelit. 

A szolgáltatás céljainak 
bemutatása 

Az adventi időszak jelentőségének növelése, az együttlét 
örömének megélése 

A szolgáltatás 
célcsoportjainak bemutatása 

Pápateszér lakossága, kiemelten a hívők 

A szolgáltatás részletes 
ismertetése 

A 16.pont résztvevőnek lehetőségük van a roráte mise után 
együttmaradni és elfogyasztani egy szerény reggelit. Ez 
lehetőséget ad az együttlétre, beszélgetésre, egymás 
megvendégelésére. Jellemzően szombati napon van erre 
lehetőség, amikor a résztvevőknek nem kell munkába, 
iskolába menniük. 

A szolgáltatás hatásai, 
eredményei – társadalmi és 
környezeti hasznai 

20-30 résztvevő megéli az együvé tartozás, közösséghez 
tartozás élményét. A generációk találkozásának színterévé 
lesznek ezek az alkalmak. A résztvevők megélik az 
egymásra utaltság pozitív oldalát. A fiatalok tanulnak az 
idősektől, az idősek átadják tudásukat. 

 

Indikátorok 

Az indikátor neve Mértékegység Célérték 

Események szám esemény/év 4 

Résztvevők száma fő/esemény 20 
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A szolgáltatás címe, 
megnevezése 

18., Nagyböjti lelkigyakorlat szervezése 

A szolgáltatás rövid, 
általános bemutatása 

A Nagyböjtben 3 napos lelkigyakorlat szervezése 

A szolgáltatás céljainak 
bemutatása 

A hívők lelki életének segítése 

A szolgáltatás 
célcsoportjainak bemutatása 

A plébániához tartozó települések lakói, dolgozói 

A szolgáltatás részletes 
ismertetése 

3 napos lelkigyakorlat keretén belül naponta kora esti 
órákban az érdeklődők különböző lelki tartalmakat adó 
rendezvényeken vesznek részt készülve a húsvéti ünnepre. 
Ezek az alkalmak nem kívánnak nagyobb előkészületet, csak 
elcsendesedést és az Istenre figyelést. 

A szolgáltatás hatásai, 
eredményei – társadalmi és 
környezeti hasznai 

20-30 résztvevő lelki, szellemi feltöltődése, mentális 
állapotának javulása, az élet fontosságaira fókuszálása, 
befelé tekintése. 

 

Indikátorok 

Az indikátor neve Mértékegység Célérték 

Események szám esemény/év 1 

Résztvevők száma fő/esemény 20 
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A szolgáltatás címe, 
megnevezése 

19., Adventi lelkigyakorlat szervezése 

A szolgáltatás rövid, 
általános bemutatása 

Az adventi időszakban hasonlóan a már bevált húsvéti 
időszakhoz 2-3 napos lelkigyakorlat szervezése, 
természetesen az időszaknak megfelelő tartalmakkal, 
témákkal 

A szolgáltatás céljainak 
bemutatása 

A hívők lelki életének segítése 

A szolgáltatás 
célcsoportjainak bemutatása 

A plébániához tartozó települések lakói, dolgozói 

A szolgáltatás részletes 
ismertetése 

3 napos lelkigyakorlat keretén belül naponta kora esti 
órákban az érdeklődők különböző lelki tartalmakat adó 
rendezvényeken vesznek részt készülve a karácsony 
ünnepére. 

A szolgáltatás hatásai, 
eredményei – társadalmi és 
környezeti hasznai 

20-30 résztvevő lelki, szellemi feltöltődése, mentális 
állapotának javulása, az élet fontosságaira fókuszálása, 
befelé tekintése. 

 

Indikátorok 

Az indikátor neve Mértékegység Célérték 

Események szám esemény/év 1 

Résztvevők száma fő/esemény 20 
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A szolgáltatás címe, 
megnevezése 

20., Élő betlehemes játék bemutatása 

A szolgáltatás rövid, 
általános bemutatása 

A Szentcsalád életének bibliai alapú bemutatása szabadtéren, 
több helyszínen. 

A szolgáltatás céljainak 
bemutatása 

A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó események színpadi 
megjelenítése. 

A szolgáltatás 
célcsoportjainak bemutatása 

A falu lakossága, minden érdeklődő 

A szolgáltatás részletes 
ismertetése 

Színházi esemény megtartása a település és környéke 
érdeklődőinek. A felkészülésben aktív egyházközségi és 
nem egyházközségi tagok is részt vesznek, bevonódik a 
helyi amatőr színjátszó csoport is. A több hetes felkészülés 
után adventben tartják meg az előadást szabadtéren több 
helyszínen, mozgó előadásban élő állatokkal. Az eladás 
alapja egy már megírt betlehemes játék. 

A szolgáltatás hatásai, 
eredményei – társadalmi és 
környezeti hasznai 

Az előadáson 100-200 lelki, szellemi és közösségi élményt 
kap. 

 
Indikátorok 

Az indikátor neve Mértékegység Célérték 

Események szám esemény/év 1 

Résztvevők száma fő/esemény 100 
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