TÁJÉK 286. SZÁM

XXVII. évfolyam, 2017. szeptember 5.
Belső tájékoztató hírújság a Bokor közösségeiben élők számára. Megrendelhető tanévenként.
Megjelenik havonta a találkozóláncolat kezdetén (a következő: 2017. október 10.)
E-mail: tajek@bokorportal.hu. A Tájékba szánt írásokat elektronikus formában kérjük.
Az írások tartalmáért írójuk felel, a Bokron belüli illemszabályok betartására a KV ügyel.

TÁJÉK
2017. szeptember

1. Bokornaptár
Szept. 9. du.

Gyerekmise (Kovács Laci)

Okt. 7. du.

Gyerekmise (Kovács Laci)

Szept. 17. du. Mise (Kovács Laci)

Okt 7.

Bokorfoci (Dinnyés)

Szept. 30.

Kirándulás (Cserey - Czövek)

Okt. 15. du. Mise (Kovács Laci)

Okt. 1. de.

Mise (Kovács Laci)

Nov. 18.

Őszi KVT

2. Hirdetések
2.1.

KV hirdetések

2.1.1.

Köszönetnyilvánítás
A vépi BNT valamennyi szervezőjének nagyon köszönjük a gondosan összeállított programot, mely
mindannyiunknak tartalmas, továbbgondolandó lelki és szellemi útravalóul szolgál hosszú időre. Alapos
és hatékony, fiatalos szervezéssel sikerült elérni azt is, hogy jelentősen növekedett a BNT-n résztvevők
száma. Hálásak vagyunk a kitűnő előadásokért, beszélgetésekért, a sok apró figyelmességért és a jó
ellátásért.
A KV nevében:
Nagybán Edit

2.1.2.
Őszi KVT
A Közösségvezetők őszi találkozója 2017. november 18-án lesz, az érintettek október elején kapják meg a
meghívót és a hívószöveget.
2.1.3.
Karácsonyi Ajándék
A KV idén is szívesen összeállítana egy Karácsonyi Ajándék kötetet, mely tartalmazhatná idei
lelkigyakorlatos előadásainkat, elmélkedéseinket. Buzdítunk mindenkit, hogy bátran küldje el az idei év
szellemi termését, hogy az elhangzott gondolatok közkinccsé lehessenek! Az anyagokat Schanda Beának
küldjétek szeptember 30-ig (bschanda@gmail.com)! Tervezett megjelenés: 2018. január eleje.
2.1.4.

Közösségi hozzájárulás
Kérjük, hogy a 2017/18-as munkaévben is járuljatok hozzá háztartásonként 2500 Ft-tal a Bokor
költségeihez (főként terembérlet és kiadványok). Az összeget az őszi KVT-ig (november 18.) juttassátok el
a régiótok képviselőjének. A befizetők a Karajból és a Lélekváró elmélkedésekből nyomtatott példányt
kapnak majd.

2.1.5.

Ételosztás hajléktalanoknak
Az ételosztás anyagi támogatását folyamatosan várjuk a Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány
bankszámlájára, száma: 10200902-32712999. A támogatást természetesen genetikus úton,
személyesen is eljuttathatjuk az Alapítványhoz. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni: „ételosztásra”.
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2.2.

2017. szeptember

Egyéb hirdetések

2.2.1.

Menekültek támogatása (beszámoló)

A nyár elejétől Musztafa biztos állás kapott: a Klinikák központi mosodájában dolgozik, több menekült
társával. Két műszakban keményen dolgozik, tetszik is neki a munkakör, határozatlan idejű a
jogviszonya. Az elmúlt időszakban is biztosítottunk Musztafa részére a beérkezett támogatásokból
BKV-bérletet, és SPÁR-kártyát élelmiszer vásárlására, ezekre továbbra is nagy szükség lesz.
Aki ott volt a BNT-n, az találkozhatott, s akár beszélgethetett is Musztafával. Részvételi költségét is a
részére összegyűlt támogatásokból fedeztük.
Közben felgyorsultak az események: a tábor utáni héten megérkezett a felesége és három kislánya.
Együtt foglalhatták el helyüket az időközben a Menedék Alapítvány által biztosított albérletben. Ennek
költségeit most a Menedék Alapítvány fizeti két hónapig, utána mi adnánk rá a pénzt, illetve kezdettől
vállaljuk a lakás rezsi költségeit is. A lakásból hiányzó felszereléseket (matracok, ágyneműk, konyhai és
tálaló eszközök, tisztítószerek) a táborban jelzett felajánlásokból pótoltuk, amit itt most külön is
megköszönünk, hiszen az itteni életkezdésükhöz nagy segítséget jelentett. Miután a családtagokról
méretet vettünk, Pálinkás Orsolya állított össze ruhacsomagot részükre, illetve ezt más forrásból is
kiegészítettük, sőt tartós élelmiszereket is kaptak, valamint BKV-jegyeket a család többi tagjának.
Jelenleg ismerkednek az új helyzettel, szükségleteik felmérése még folyamatban van.
Egyelőre tárgyi eszközökre, ruhára vagy élelmiszerre nincs szükségük. A nyelvoktatás folyamatos a
Bokorbeli testvérek részéről, és rendszeresen egyeztetünk a számukra kijelölt szociális munkással is.
Ha valaki szívesen meglátogatná őket a Nyugati pályaudvar közelében levő lakásukban, akár egy órára
is, akkor vegye fel a kapcsolatot Tanos Gáborral (06205964093, tanos.gabor@budaors.hu). A gyerekek
örülnek az egyszerű játékoknak (pl. puzzle), ha megtanítjuk őket játszani velük. Esetleg programot is
lehet velük szervezni.
A támogatásukhoz szükséges anyagiak folyamatos biztosítására nyújtott felajánlást „menekültek
támogatása” megjegyzéssel kérjük eljuttatni a Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány részére személyesen,
vagy átutalással (számlaszám: K&H Bank 10200902-32712999).
A Tájék oldalain a továbbiakban is folyamatosan beszámolunk a beérkezett összegek felhasználásáról.
Csiky Lajos

2.2.2.

Bokorliget Alapítvány pályázata

A Bokorliget Alapítvány pályázata – az iskola értékesítéséből befolyt 10 MFt elhelyezéséről – a Bokor
fórumain meghirdetésre került. A pályázati határidőt többször meghosszabbítottuk, tettük ezt azért,
mert a beérkezettek mellett mások számára is biztatást kívántunk nyújtani az ötleteik megvalósításához.
A pályázat és a pénz felhasználásának elsődleges szempontja volt, hogy a Bokor jövőjét szolgáló
ötleteket, terveket, pályázatokat támogatunk, hiszen a Bokorliget Alapítvány is ezt tűzte ki célul és a
befizetők ezzel a szándékkel egyetértve támogattak bennünket.
A kiírásra 4 pályázat érkezett:
•
•
•
•

Dőry Pista és Csutkai Eszter pályázata az egyházasfalui ökofalu fejlesztésére,
Végh Györgyi pályázata Gyurka bácsi óbudavári házának felújítására és egyéb óbudavári
fejlesztésekre,
Kőszegi Sámuel pályázata a Vivat Bacchus énekegyüttes határon túli és belüli 4 turnéjának - ahol a
Bokor értékei megjelenítésre kerülnek – támogatására,
Tanos Gábor pályázata európai közösségi együttélések, kommunák Bokor fiatalok által történő
meglátogatása és tapasztalatcseréjének támogatására.

A kuratórium több alkalommal ülésezett és tagjai több, a pályázatokat is támogató előterjesztést is
tettek, többször mérlegre tettük az egyes kéréseket, átgondolva azok realitását, Bokor életébe történő
beillesztését, hosszú távú fenntarthatóságát.
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A kuratórium a pályázatokban megfogalmazottakat értéknek tekinti, de egyik pályázatnál sem érezte,
hogy a Bokor jövőjének ügyét legjobban szolgálná. A kurátorok alapos és átgondolt megfontolásait követően
egyik pályázat sem kapta meg a többségi támogatást.
Ezért a Bokorliget Alapítvány 2017. június 2-i több meghívottal kibővített ülésén a pénzt felajánlotta,
hogy Budapesten egy, a Bokor pasztorációs lehetőségeit szolgáló terv induljon el. Bokor jelenlévő és
meghívott képviselői ebben nem kívántak részt venni.
Így a Bokorliget Alapítvány kuratóriuma 2017. július 17 –ai ülésén egyhangúan úgy döntött, hogy a pénzt a Hazai
Rászorulók Alapítványnak adja át, azzal a feltétellel, hogy ebből olyan ügyeket támogasson, ami a Bokorliget
Alapítvány célkitűzése volt.
Tehát a pénz felhasználásának felelősségét és lehetőségét átadtuk a Bokorliget Alapítványnál nagyobb
hatáskörű és szélesebb látómezejű alapítvány kezébe.
Dunakeszi, 2017. augusztus 30.
Garay András,
a Bokorliget Alapítvány elnöke

2.2.3.

Megemlékezés Ferenczi Piroskáról
Ferencziné Piroska testvérünk hosszan viselt szenvedései véget értek. Augusztus 18-án, a BNT reggelén
kaptuk a hírt, hogy Piroska elhunyt. Búcsúztatóját leánya Ancsa és testvérei szervezik. A mellékelt
meghívóval értesítenek bennünket és várnak szeretettel közös imára, énekre, megemlékezésre.
Király Náczi

2.2.4.

Gyerekhittan

2017. szeptemberétől csütörtökönként heti rendszerességgel hittan foglalkozásokat tartok felső
tagozatos (10–14 éves) korú gyermekek számára azzal a nem titkolt céllal, hogy bokros szülők
gyermekei (és barátaik) szervezett keretek között is megismerkedhessenek a jézusi eszményekkel és a
Bibliával. A találkozók a Bokorportán lesznek minden héten csütörtökön 16 és 17 óra között.
(Kapucsengő: 34) Az első találkozó: szeptember 21.
Kérem az érdeklődő szülőket, hogy jelentkezzenek a daniel@bajnok.hu címen vagy a 30/604-8994-es
telefonon.
Bajnok Dániel

2.2.5.

Esküvő
Kedves közösségi testvérek!
2017. szeptember 30-án házasságot kötünk a székesfehérvári Szent Kristóf templomban (Batthyány u. 4.).
A 16:30-kor tartandó nászmisés esküvőnkre és utána a templomkertben tartott pogácsapartira
szeretettel várunk mindenkit.
Bognár Diána és Tanos András

2.2.6.

Kirándulás

Szeptember 30-án a Mátraalján kirándulunk. Menün a Kisnánai vár és Markazi víztározó. A 8:45-ös
busszal megyünk a Stadionoktól Gyöngyösre.
További információ: 30/314-8851 (CsZs), czovekandras@gmail.com vagy 20/299-2446 (CzA).
Cserey Zsuzsa és Czövek András

2.2.7.

Bokorfoci

Ismét sor kerül a nagy múlttal és hagyományokkal rendelkező Bokorfocira, melyre várjuk férfi és női
csapatok jelentkezését a bokorfoci@gmail.com e-mail címre.
Időpont: október 7. szombat 10:00 óra, helyszín a Dinnyési focipálya
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A mérkőzésekre füves pályán kerül sor, a csapatok 5+1-es felállásban fognak játszani egymással. A kupa
végén egy közös ebéd is lesz, melyről a szervezők gondoskodnak.
A jelentkezésnél kérjük tüntessétek fel a következőket:
- csapat kapcsolattartója,
- csapat létszáma,
- ott maradtok e ebédig? (nagyjából 14 óra)
A kupán való részvétel díja csapatonként 5000 forint.
Ha nincs csapatotok, de szeretnétek eljönni, szándékotokat az erre a célra készített Facebook
eseménynél, vagy e-mailben jelezzétek.
A szervezők nevében:
Magyar Bálint

2.2.8.

Kovács Laci miséi

Felnőtt misék:
• Vasárnap délelőtt (10 óra): okt. 1.; okt. 29.; nov. 26.;
• Vasárnap délután (18 óra): szept. 17.; okt. 15.; nov. 12.; dec. 10.; dec. 26. (karácsony 2. napja)
Gyerekmisék:
• Szombat délután (17 óra): szept. 9.; okt. 7.; nov. 4.; dec. 2.

2.2.9.

Női torna
Női torna a Bokorportán péntekenként 1845-től 1945-ig. Ha jönnél, előtte légy szíves hívj a 70/3735036-os telefonon.
Polinger Ági

2.2.10.

A Tájék mellékletei
A Tájék mellékletei a főszövegben elhelyezett hivatkozásokra kattintva nyithatók meg. A régebbi
Tájékok mellékletei megtalálhatók a http://bokorportal.hu/tajek/ oldalon.

2.3.

Szakcsoportok hirdetései

2.3.1.

Szakcsoportok összefoglalója
A szakcsoportok összefoglalója 2016 márciusában frissítve lett, ide kattintva nyitható meg.

3. Beszámolók
3.1.

Bokor Kistábor (BKT)

2017. augusztus 7-13. között rendeztük meg a Bokor Kistábor (BKT) elnevezésű gyermektáborunkat
Szentantalfán (Bokorligeten) 26 bokros vagy Bokor-közeli családból származó, 6-13 éves gyerek
részvételével és összesen 10 felnőtt vagy fiatalkorú szervező segítségével, akik részben egymást váltva
voltak jelen.
A tábor célja az volt, hogy a közösségi élményt és az evangéliumi eszményeket erősítse a gyermekekben:
ezt szolgálták a közös játékok, sport-, kézműves-, színjátszó- és egyéb programok, valamint a népmesei
ihletésű tábori kerettörténet a királyi udvarról és az elveszett kincsről. Óriási élmény volt nekünk
szervezőknek látni, ahogy a gyerekek felveszik a tábor ritmusát, alkalmazkodnak a részben közösen
megállapított szabályokhoz, odafigyelnek egymásra és a feladatokra, és közben megőrzik saját
utánozhatatlan egyéniségüket. A táborban készített fotók válogatása megtekinthető itt.

2017. szeptember

Tájék 286. szám

5

A táborhoz 150 ezer forint támogatást kaptunk a Bokor, Hazai Rászorulók Alapítványtól (HRA). Az összes
kiadásunk 420 ezer forint, a részvételi díjból származó bevételünk 345 ezer forint volt, így az alapítványi
támogatásból csak 75 ezer forintot használtunk föl, és a fennmaradó 75 ezer forintot visszautaltuk a
HRA-nak. A kuratórium támogatását ezúton is nagyon köszönjük - ahogyan a szülőkét is, akik ránk
bízták gyermekeiket.
Bízunk benne, hogy az idei BKT újraéleszti a kisiskolás korosztálynak tartott táborok hagyományát a
Bokorban, mert szilárdan hisszük: megéri!
A BKT szervezői:
Bajnok Dani, Bajnok Sári, Biró Gyurka, Földiák Miklós, Frank Tamás (Sitya),
Kiss Gábor, Pálinkás Márk (Bundi), Simonyi Cili, Simonyi Kaci, Zsidi Bernát

3.2.

Bokor Nagytábor – szervezői szemszögből

A Bokor 2017-es nagytábora kissé nehézkesen talált szervezőkre – tavaly év elején, más vállalkozó híján,
a KV vállalta magára a munka megkezdését, az infrastruktúra előkészítését. Hozzájuk kapcsolódtunk
később Benyhe Berci vezetésével mi, fiatalabbak, az előző BNT-k sikerén felbuzdulva, amolyan
programszervező csapatként. Így állt össze a többgenerációs stáb, s született meg „nő és férfi” témájára
a vépi tábor, amely a KriKeTT alcímet viselte – annak jeléül, hogy „kritikus keresztények találkozásának”
fóruma szeretne lenni.
Szervezőként ennek a jelmondatnak jegyében újítottunk helyenként a hagyományokon: fontosnak
éreztük, hogy színes programkínálatunk, külsős előadóink a Bokor magjától távolabb álló, idecsalogatni
remélt ismerőseink számára is vonzóak legyenek – így lett a műsor része Perintfalvi Rita teológus, Sulok
Zoltán Szabolcs, a Magyarországi Muszlimok Egyházának vezetője, vagy Hajdu Szabolcs Karlovy Varydíjas filmje, az Ernelláék Farkaséknál. Másfelől szerettük volna, ha sokfelől érkezvén is sikerül szóba
elegyednünk, párbeszédbe lépnünk: ha valóban találkozunk egymással – ezt szolgálták a kiscsoportos
műhelyek, a férfi- és női sátortól az ökoszimulációs társasjátékig. Harmadrészt vágytunk rá, hogy a
Bokor legendásan intellektuális profilját új élményekkel is bővítsük: a színház és a film „másféle” nyelve
izgalmas beszélgetéseket indított meg az Osonó Színházműhely (Ahogyan a víz tükrözi az arcot) vagy
Tenki Réka (Egyasszony) előadása kapcsán. S természetesen igyekeztünk megőrizni önazonosságunkat
is: volt emlékszoba és érdeklődőkkel zsúfolásig telt Bokor-történeti beszélgetés, a találkozások
fórumaként működő teaház (ezúton is nagy köszönet érte Fehérvárnak!), sok-sok gyerek-kamaszkézműves program, műsoros est (épp csak egy kicsit másképp) – és a csupán helyszűke miatt fel nem
sorolt többi.
És itt voltatok ti: a regisztráció tanúsága szerint 436-an. (Ebből 36-an még véradásra is
vállalkoztatok…) A taps tehát – hallottuk – mindannyiunknak szól. Annál is inkább, mert kívülről
meginvitált előadóink és barátaink mindegyike azzal búcsúzott: ezzel az életerős, értelmes és tevékeny,
szeretetet sugárzó közösséggel szeretnének ők is kapcsolatban maradni.

3.3.

Szubjektív BNT beszámoló

Családunkban a gyerekek is komolyan számon tartják a Bokor Nagytábort, különösen igaz volt ez idén,
hiszen a megelőző héten Kistábor is volt, ahonnan feltöltődve, a szerzett új barátokkal való újbóli
találkozás reményében érkeztünk Vépre. Utóbbi reményben csalatkoznunk nem is kellett, nagyobb
gyerekeink jellemzően csak az étkezések során kerültek elő, ami igen jó érzéssel tölti el az egyszeri,
ámbár a közösségi barátkoz(ta)ást igen fontosnak tartó szülőt, így minket is. Ezért már önmagában
megérné a három nap, na de a 2016-os BNT igen magasra tette a mércét, így az ennek megfelelő
egészséges várakozás akaratlanul is bennünk volt érkeztünkben.
A léc nem jelentett problémát, igen magabiztosan sikerült megugrani az idei alkalommal, mellyel
legjobban mi, résztvevők jártunk. És jó sokan voltunk; rég láttunk 400 feletti létszámot, de ami a
számoknál is fontosabb, remek volt sok rég nem látott ismerőssel újra találkozni a BNT-n. Azon a
BNT-n, amin az átgondolt, igényes, igen profi előkészítés és a legapróbb dolgokra is odafigyelő,
kifogástalan lebonyolítás volt ami eljutott hozzánk – ha voltak is menet közbeni nehézségek, nagyon
ügyesen rejtették el, oldották meg szervező barátaink.
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Kiemelném, megerősíteném, hogy igen, érdemes volt a régről megszokott formákhoz, struktúrához
hozzányúlni: remekül sikerültek a sztorizós szubjektív Bokorhistóriák, a BoKorcsma pedig még éjfél
után is közel teltházas volt. A pozitívumokkal teli sort könnyen folytathatnám, aminek a vége az lenne,
mint a táborzárón a köszönetnyilvánításoknak, minek végén ülve senki nem maradt…
Nagy élmény, felemelő, az összetartozás érzését erősítő volt a hétvége. Köszönet és hála az idei
szervezőknek, soha rosszabbat!
Frank Tamás (Sitya)
Budakeszi

