
A projekt tartalmának bemutatása:

Az egyház és a civil szervezetek elsődleges célja, hogy a projekt keretében megvalósítandó 
tevékenységek hozzájáruljanak az esélyegyenlőség fokozásához, az előítéletesség és a hátrányos 
megkülönböztetés elleni intézkedések véghezviteléhez. Egyházunk, az Élő Kövek Alapítvány és az 
Evangélikus Óvoda működése során kiemelt figyelmet fordít a felmerülő közösségi igények 
megvalósítására és társadalmi problémák enyhítésére, kezelésére. A szervezetek alap tevékenységei
közé tartozik a község élhetőbbé tétele, a hátrányos helyzetűek, romák, szegény családok 
felzárkóztatása, a társadalomba, de különösen a közösségbe való beilleszkedésük elősegítése. Eme 
célkitűzéseink megvalósítása érdekében számos közösségfejlesztő programokat valósítunk meg, 
melyek során mindenkinek lehetőséget biztosítunk a részvételre. A projekt keretében 
megvalósítandó programjaink illeszkednek a pályázati felhívás alapvető célkitűzéseihez, kiemelten 
az alábbiakhoz: Erősíteni szeretnénk a helyi közösségek tagjai közötti összefogást, a szolidaritást.

A célok közvetítésének, a programok megvalósításának fontos eleme önkormányzatok, civil- és 
egyházi szervezetek, iskolák, illetve felsőoktatási intézmények együttműködése. A szabadidő 
hasznos eltöltésnek lehetőségét kívánjuk bemutatni a helyi fiataloknak. Pályázati programunk a 
felhívásban megjelölt következő konkrét részcélokhoz kapcsolódik: Szemléletformálás, 
társadalmi érzékenyítés Társadalmi együttélés javítása Egyházak hátránykompenzációs 
tevékenységének fejlesztése Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, 
szenvedélybetegség megelőzése) Hatékony tevékenység-koordináció kialakítása A társadalmi 
folyamatok hatására fokozódó szükség van a formálisabb, kisebb-nagyobb közösségeket létrehozó,
erősítő, támogató tevékenységekre, ezáltal a támogatást igénylő szervezetek is eszerint alakították 
ki a projekt keretében véghezvinni kívánt tevékenységeket.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

I. Társadalmi együttélés javítása" (közösségfejlesztés, közösségi tér kialakítása és működtetése, 
közösségi rendezvények szervezése és lebonyolítása, közösségek formális szervezeti létrehozásának
és fejlesztésének elősegítése, hátránykompenzációs tevékenységek): Közösségi rendezvények 
szervezése és lebonyolítása Szeptemberi családi nap; Nemzetiségi énekkari találkozó és 
hagyományőrző vásár; Mihály napi vásár, Gyermektábor; Szent Görgy-napi vásár

II. Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, mentálhigiénés szolgáltatások,
szenvedélybetegség megelőzése)": Prevenciós tevékenységre való felkészítés a szakmai 
megvalósítók, közreműködők számára Kispályás focikupa; Orgonakoncertek

III. Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés: Információs napok, rendezvények, képzések -
Regionális ifjúsági nap

IV. Vezetésfejlesztés (Hatékony tevékenység-koordináció kialakítása): Tevékenységi folyamatok 
feltérképezése, leírása; Irányítási, koordinációs szabályok kialakítása/fejlesztése; Esetmegbeszélés,
szupervízió, képzés

I. Társadalmi együttélés javítása
Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása:



Programok:

1. Családi nap 2018-ban az egyházközségünk szervezésével, az Evangélikus Óvoda 
megvalósításával. A rendezvények lebonyolításával célunk a közösségek és a generációk közötti 
kohézió erősítése, valamint az egyháztagok és az óvodába járó gyermekek szülei közötti kapcsolat
erősítése.

2. Nemzetiségi énekkari találkozó és hagyományőrző vásár. A rendezvény során a település 
szlovák gyökerű, templomunkban rendezzük meg a szlovák és német ajkú kórusok találkozóját.

3. Mihály napi vásár: A rendezvény alkalmával a templomkertben a hagyományos falusi értékek 
bemutatását tervezzük egy hagyományőrző vásár keretében, amelyre meghívjuk a környék 
kézműveseit, őstermelőit. A vásárhoz kapcsolódva szakmai fórumot is rendezünk, fenntartható 
gazdálkodásban rejlő lehetőségekről, valamint a hátrányos helyzetű családok felzárkóztatásának 
lehetőségeiről. A piaci rendezvényünkre érkező árusokat, fellépőket egy szerény ebéddel várjuk. 
A gyermekeket a Sárbogárdi Evangélikus Egyházközség fafaragó köre népi játékokkal, kosaras 
körhintával, csiga versennyel, mókuskerékkel szórakoztatja. Ezen kívül hagyományőrző 
harcművészeti bemutatót tart majd a székesfehérvári Királyi Kardforgatók baranta hada.

4. Szeptemberi családi nap
A szeptemberi családi napot 2019. június 8-án bonylítottuk le, mert az eredetileg szeptemberben
tervezett  időpont  a  gyülekezet  és  az  óvoda  egyéb  programjai  miatt  nem volt  kivitelezhető.  A
rendezvény  központi  témája  a  Pünkösd  és  a  Szentlélek  kiáradása  volt.  A  rendezvény  célja  a
családok és a fiatalok,  kis iskolások, ovodás korú gyermekek és a gyülekezet  közötti  kapcsolat
szorosabbá fűzése.

5. Gyermektábor a nagyvelegi Grünfeld Pál vendégházban. A tábor során a célcsoportjaink 
bevonásával hátránykompenzációs és közösségépítő tevékenységeket valósítottunk meg a több mint
80 gyermek és fiatal bevonásával lebonyolított egy hetes táborozás idején.

6. Szent-György napi vásár. Hagyományos termelői vásár, a bakonycsernyei civil közösségek és 
helyi őstermelők bevonásával. Középpontban a helyi gazdálkodók. A vásár keretében szakmai 
előadások hangoznak el a biogazdálkodásról. A mottó: „Itthon hazait” A fórum környékbeli 
biogazdák bevonásával valósulhatott meg.

7. Családi délután 2019.12.17-én került megrendezésre a Családi délután eseményünk 30 fő 
részvételével. A résztvevők elsősorban az óvodába járó gyerekek és családjaik voltak.
A családi délután célja a közösség fejlesztése és az közösség tagjai közötti együttműködés fejlesztése
és az érzékenyítés volt. A program a téli ünnepkör köré épült és az ünnepre hangolódást segítette. A
karácsonyi készülődés közös énekléssel és kézműves tevékenységekkel valósult meg, a gyerekek és
szüleik adventi koszorút, valamint apró, kézzel késszült ajándékokat készíthettek. 

    A program kellemes hangulatban telt, a gyerekek nagyon élvezték az alkotás folyamatát, a szülők
pedig közelebb kerülhettek egymáshoz, valamint az intézményhez is, amellyel erősödött a 
közösségünk.

8. Családi istentisztelet 2020.01.19-én került megrendezésre a Családi istentisztelet eseményünk 
30 fő részvételével. A résztvevők között minden korosztály képviseltette magát, érkeztek 
családok egészen kicsi gyerekekkel is és szép számban képviseltette magát az idősebb, nyugdíjas 
korosztály is.

    Az istentisztelet majd az azt követő beszélgetés témája a közösségbe tartozás valamint az 
egyének helye a közösségben volt, hiszen mi mind Jézus közösségének tagjai vagyunk és 
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összetartozunk. Ennek szemléltetésére kihelyezésre került Jézus képe, a résztvevő gyerekek pedig
színes galamb, kéz, szív és háromszög képeket kaptak, amelyeket a beszélgetés során 
ragaszthattak a kép azon részére, ahová szerették volna. Ezen szimbólum segítéségével került 
bemutatásra, hogy „Mi mind Jézus testének tagjai vagyunk”. Az esemény célja a közösség 
fejlesztése, a közösség együttműködésének ösztönzése valamint a generációk közötti kohézió 
erősítése volt. 

9. Ifjúsági találkozó 2020.01.31. került megrendezése az Ifjúsági Találkozó eseményünk 30 fő 
résztvevővel. Az esemény célcsoportját a fiatal korosztály alkotta, 8. osztálytól egészen az 
egyetemistákig. 

    Komoly problémát okoz a településen, hogy az általános iskola után már kevés a fiatal, hiszen a 
legtöbben más városban folytatják tanulmányaikat így a gyerekkori közösségek felbomlanak. Az 
ifjúsági találkozó célja a közös élmény szerzése, a közös élmény és játék, ahová nem csak a 
helyi, de a környező települések fiataljait is vártuk. Fontos, hogy ebben a kritikus, változásokkal 
teli életszakaszban sem érezzék magukat egyedül és barátokra találjanak. A találkozón közös 
örömzenélés (gitár és ének), társasjátékok és kötetlen beszélgetés várta a fiatalok. A találkozót 
egy közös pizzázással zártuk, aminek nagy sikere volt.

II. Prevenció:

Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása, elsajátításuk segítése:

1. Kispályás focikupa: A focikupa megrendezésével célunk a közösség-és csapatépítés. A foci
közelebb hozza egymáshoz az embereket, új kapcsolatok, ismeretségek köttetnek. Az esemény
során kiemelt hangsúlyt fektetünk az esélyegyenlőségre.

2. Orgonakoncertek: 2 orgonakoncert került lebonyolításra 2018 ádventjén Tóka Ágoston 
orgonaművész, 2019 májusában Fassang László világhírű orgonaművész orgonaestje valósult 
meg.Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés

Információs napok, rendezvények, képzések:

Regionális ifjúsági nap: A Bakonycsernyei regionális ifjúsági nap a környékbeli települések 
ifjúsági csoportjainak bevonásával. A rendezvény során különböző közösségépítő és 
szemléletformáló tevékenységek valósulnak meg. Ennek keretében többek között ének tanulás,
áhítat (motivációs előadás, KIM Ráckeresztúri Drogrehabilitációs Otthon lakói és dolgozói 
beszámolója), közös játékok.

III. Vezetésfejlesztés
(Hatékony tevékenység-koordináció kialakítása):

Tevékenységi folyamatok feltérképezése, leírása; Irányítási, koordinációs szabályok 
kialakítása/fejlesztése; Esetmegbeszélés, szupervízió, képzés. 2018.októberében több alkalmas
képzést bonyolítottunk le. Október 11-én, október 18-án és 27-én vezetői képzést, 
szervezetfejlesztést és egész napos vezetés fejlesztési képzéseket valósítottunk meg.
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(A képekhez és egyes programokhoz fűzött rövid leírás) 

Családi nap 2018.06.08.
Az idei évben is megvalósulhatott rendezvényünk nyertes pályázat, gyülekezeti és óvodai 
összefogás által. Gyermekek és felnőttek elcsendesedhettünk Szarka Éva lelkészünk áhítata alatt, 
mely minden korosztály számára adott lelki útravalót. A Palinta Társulat zenés, interaktív 
műsorával a szemerkélő eső ellenére is garantálta a jó hangulatot. A gyermekek bekapcsolódhattak 
az éneklésbe, zenélésbe. Óvodásaink néptánc bemutatóját követően Lippert Ferenc néptánc oktató 
táncházba hívogatta a szülőket, résztvevőket. A finom ebéd után a nap is kisütött, a légvárat is 
birtokba vehették a gyermekek. Majd a Pegazus Bábszínház színvonalas előadását tekinthettük 
meg. Ügyességi négy próbán, kézműves foglalkozáson vehettek részt az érdeklődők.
Köszönet minden segítségért a gyülekezet, valamint a presbitérium tagjainak, az Evangélikus
Óvoda fenntartójának, dolgozóinak, szülői közösségének!

Jövőre, veletek, ugyanitt folytatjuk…
Erős vár a mi Istenünk!

Nemzetiségi énekkari találkozó és hagyományőrző vásár 2018.09.22.
A Bakonycsernyei Evangélikus Egyházközség meghívására énekkari találkozót tartotta  k     a 
német, szlovák és magyar nemzetiségű kórusok. A kórustalálkozóhoz kapcsolodó hagyományörző 
vásáron a helyi őstermelők által termelt terményeket, ízeket is megkóstolhatták az oda ellátogatók. 
A találkozó ötletét az adta, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház három nemzetiségből 
adódik össze, német, szlovák és magyar ajkúakból. Kultúrájuk békésen megfér egymás mellett és 
kölcsönösen gazdagítják közösségeiket. A rendezvényen, amely az EFOP-1.3.7-17-2017-00157 
pályázat keretében valósulhatott meg fellépett a Pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkar, a Barcsi 
Német Hagyományörző Egyesület Kórusa, a Bakonycsernyei Szlovák Hogyományörző Együttes, a 
Komáromi Evangélikus Kórus valamint a Bakonycsernyei Evangélikus Egyházközség Örömhír 
kórusa. A kórusok éneke mellett Szarka Éva lelkészasszony szolgált igehirdetéssel. Szarka István 
esperes úr  köszöntőjében a közelgő zenei világnapra hívta fel az egybegyültek figyelmét az 
ötletadó Jehudi Menuhin szavait idézte: „Szavakkal már nagyon sokszor visszaéltek...a zene 
azonban továbbra is módot ad arra, hogy az emberek ma is megértsék egymást…. Az igazság ami 
avilág minden nép művészetében, zenei stílusában ezernyi színben mutatkozik meg képessé tesz 
bennünket arra, hogy egyetértésre jussunk egymással.” (Foto: Kadlecsik István)

Mihálynapi vásár 2019.03.30.
2019.  március  30-án került  megrendezésre.  Reggel  7  órától  indult  a  hagyományos  népi
vásár.     Délelőtt  a Móri Fúvószenekar adott szabadtéri koncertet, akik vidám hangulatot hoztak a

templomudvarba.  A  gyermekeket  és  a  felnőtt  közönséget  ezt  követően  harci  bemutató,  majd
népzenei  bemutató  várta.  A  délutáni  előadáson  Dr.  Hetesi  Zsolt  fizikus  a  fenntartható
gazdálkodásról és az általa kifejlesztett bio-erőmű programról szólt a közönségnek, Kocsis István
pedig a Kötcsei evangélikus mintaprogramról számolt be, amit a hátrányos helyzetű, zömében roma
családok felzárkózatása érdekében folytatnak.

Szeptemberi családi nap 2019.06.08.
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A szeptemberi családi napot     2019. június 8-án bonylítottuk le, mert az eredetileg szeptemberben
tervezett  időpont  a  gyülekezet  és  az  óvoda  egyéb  programjai  miatt  nem volt  kivitelezhető.  A
rendezvény központi  témája  a  Pünkösd és  a  Szentlélek  kiáradása  volt.  Célja  pedig,  hogy hidat
építsünk a gyülekezet közössége és a falu közösségéhez tartozó gyermekek, az óvodába, iskolába
járó  gyermekek  közt.  Vonzóvá  tegyük  a  keresztény  értékeket  a  családok  számára  és  lehetőség
nyíljon kötetlen beszélgetésre, szülők és nevelők, szülők és a gyülekezet lelkészei között.

Gyermektábor 2019.08.19-24.
2019. augusztus 19-24-ig került lebonyolításra a gyermektábor melyet Nagyvelegen a Grünfeld Pál 
Evangélikus Vendégházban rendeztünk meg. A Tábor témája: Csillagok a bibliában     volt. A reggeli 
és esti előadások, a meghívott előadók és programok is ezt a témát járták körül. A 80 fiatal 5 
családfába került a hét során, amelyeket a kisebb korosztálytól a nagyokig vegyesen alakítottuk ki. A
programok a meghívott előadókkal színessé tették a táborozást. Volt lovaskocsikázás, lovaglás, 
batikolás, állatsimogató és állatbemutató idomárral, bűvész bemutató. Este előadás a csillgokról és a 
holdról. Valamint kirándulás a bakonybéli Csillagdába.

Szent György-napi vásár     2018.04.28.
Az Élő Kövek Alapítvány szervezésében 2018. április 28-án rendeztük meg a vásárt, melynek célja
volt,  hogy felkeltsük a helyi és környékbeli  emberek érdeklődését az egyedi és őstermelők által
megtermelt  és előálított  termékekhez.  Elősegítse  a gazdálkodók együttműködését,  megszólítsa  a
helyi  egyesületeket  és  a  faluban  működő  civil  szervezeteket.  Kapcsolatok  erősödjenek  az

egyesületek között.A gyermekeket és az érdeklődőket a vásár mellett népi játszóház várta.14 órától
Fórum beszélgetésre került sor a környékbeli biogazdák bevonásával„Itthon hazait” címmel.

Kispályás focikupa 2019.11.23.
A kispályás focikup  át     2019. november 23-án, szombaton rendeztük meg. Súrról, 
Nagyvelegről, Tatabányáról, Bokodról, Tordasról, Oroszlányból érkeztek a fiatalok. 
Bakonycsernye két csapattal is indult, összesen nyolc csapat mérte össze erejét. Két 
generáció is képviseltette magát, a fiatal felnőttek és az ifjúsági korosztály. A mérközések a
rossz időjárási körülmények miatt a helyi általános iskola tornatermében kerültek 
lebonyolításra. A csapatokat az evangélikus egyházközség gyülekezeti termében láttuk 
vendégül.
Orgonakoncertek
Két orgonakoncert került lebonyolításra pályázat keretében. 2018. december 8-án Tóka Ágoston 
orgonaművészt kértük fel, aki 2012-ben Köztársasági Ösztöndíjat, 2013-ban Junior Prima Díjat, 
2015-ben és 2018-ban Fischer Annie Ösztöndíjat kapott. Az ádventi koncert 2 blokkból állt, melyen
a helyi műemlék orgona adottságait figyelembe véve szólaltak meg az orgonaművek.A koncerten 
Ittzés János nyugalmazott Püspök igehírgetése is elhangzott.
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A 2.  orgonakoncertet 2019. május 25-én  este 18  órai kezdettel  tartottuk  meg.  Ezen  az  alkalmra

Fassang         László         viláhírű orgonaművészt sikerült megnyernünk. Fassang Lászlót  2006-ban Príma 
díjjal, valamint Liszt Ferenc- díjjal tünttették ki. 2016-ban Érdemes művész díjat kapott. Fassang 
László a koncert elején személyes vallomást is tett arról, hogy amikor gondolkodott ifjú korában 
merre is vezessen pályájának útja, egy nyári kirándulás kapcsán a Bakonycsernyei Evangélikus 
Templom orgonáját megszólaltatta. A döntést, hogy a zenei, orgonista pályát választotta 
hozzásegítette az akkori templomunkban megtapasztalt élménye is. Az orgonakoncerten vendégként 
elhangzott igehirdetési szolgálat is, melyet Gregersen Labossa György szombathelyi lelkész, a 
Johannita Lovagrend jogi lovagja tartott.

Regionális Ifjúsági Nap     2018.09.29.
A renddezvény során hátrányos helyzetű és nehézsorsú fiatalok életébe tekinthettünk be,
akik szenvedélybetegségekkel küzdöttek.  A rendezvény célja,  hogy a fiatalok személyes
beszámolókból  (a  KIMM  Ráckeresztúri  Drogrehabilitációs  Otthonból  érkezett  fiatalok
beszámolóiból) ismereteket szerezzenek a mai kor veszélyeiről,  saját életük alakításában
segítséget  kaphassanak,  valamint  találkozhassanak  egymással.  A  résztvevő  fiatalok
Pusztavámról, Nagyvelegről, Mórról, Székesfehérvárról, Bakonyszombathelyről, Tordasról,
Komáromból, Súrról és Bakonycsernyéről érkeztek.
Vezetésfejlesztés
2018. október 11-én, október 18-án és 27-én  vezetői képzést, szervezetfejlesztést és egész napos
vezetés  fejlesztési  képzéseket  valósítottunk  meg.  Kocsis  István  szakmai  előadó  vezette  a
kurzusokat. Ismertette számunkra az evangélikus egyház belső szervezet felépítését. Gyülekezetünk
szervezet fejlesztésében konkrét és igen érdekes meglátásokat kínált a szervezet fejlesztésben részt
vevő  tagoknak.  A  képzéseken  elméleti  előadásokat  hallgattunk,  majd  ezt  gyakorlati
feladatmegoldások  és  szemléltetések  követték.  A  képzés  résztvevői  oklevelet  vehettek  át  a
tanfolyam sikeres elsajátításáról.
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