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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Értékalapú közösségfejlesztésbe kezdett a Reflex 
- a helyi plébániával közös program indult Pápateszéren 

 
HÉT² - Hit - Hagyomány - Érték - Élmény - Tudás - Természet közösségfejlesztés Pápa-
teszéren és mikrotérségében címmel 46,05 mFt támogatást nyert el a Reflex Környezet-
védő Eg esület és Pápateszéri Ró ai Katolikus Plé á ia ko zor iu i pál ázata. A 7. 
december 1-én induló, ég  éves időtarta ú projekt megvalósítási helyszíne az a Pápa-
teszér település lesz, ahol a Refle  az ökológiai oktatóközpo tját is sikerese  űködteti 
évtizedek óta. 
 
Az E eri Erőforrás Fejlesztési Operatív Progra  kereté e , az EFOP-1.3.7-17 - ,,A 
társadal i kohézió erősítése az eg házak és ivil szervezetek közösségfejlesztő 
tevéke ségé ek ővítésével" el evezésű felhívásán támogatást nyert projektünket Ferenc 
pápa gondolatainak tükrében fogalmaztuk meg, mely szerint a felettünk elhatalmasodó 
környezeti és társadalmi problémák megoldásában fontos szerepe van az egyéni 

egújulás ak és e e  jele tős szerep hárul a hel i közösségekre, eg házi és ivil 
szervezetekre. Pályázatunk címválasztása azokat az alapértékeket tükrözi, melyekre a célokat 
és tevékenységeket alapozzuk: hit; hagyomány; érték; élmény; tudás és természet. 
Projektü k fő élkitűzése a pápateszéri ikrotérség e  a diszkri i á ió elle i sokszí ű 
fellépés, eg  előítéletek e  szegényebb helyi közösség segítése. 
 
A projekt keretében megvalósul a konzorciumi partnerek, a Reflex Egyesület és a Pápateszéri 
Plébánia helyi közösségfejlesztési szolgáltatásainak fejlesztése. Két közösségi teret alakítunk 
ki, melyek infrastrukturális hátteret biztosítanak a projekt célcsoportját jele tő közösségek 
fejlesztéséhez, majd négy közösségi kört hozunk létre a projektben megfogalmazott 
alapértékekre és a helyi adottságokra alapozva: Malom kör; Teremtésvédelmi kör; KÉK 
(Környezet-Élmény-Közösség) kör és Lovas kör. A program olyan szerteágazó, színes 
tevéke ségeket is tartal az, i t az éve te egre dezésre kerülő Patakmalom Fesztivál, 
az eg házi ü epekhez kötődő Élő Betlehe  és a Passiójáték, a lelki apok, a szí játszó 
soportok fellépései, a főző klu ok, vag  akár a alo túra útvo alak létrehozása. 

 
A projektünkkel (annak további elemeivel) kapcsolatban tájékozódni lehet a honlapunkon, 
vagy a közösségi oldalainkon.  
(www.reflelexegyesulet.hu/index.php/ertekalapu-koezoessegfejlesztes-papateszeren, 
www.facebook.com/reflexegyesuletgyor, www.facebook.com/KlimaveddVelem.) 

 
A progra ról őve  i for á ió: 

Lajtmann Csaba – progra vezető 
Reflex Környezetvédő Eg esület 

4 G őr, Bartók B. u. .,  
Tel.: 06-30-232-6658 
e-mail: lajtmann@gmail.com,  
reflexegyesulet@gmail.com 
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