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Pillanatképek a BOKOR Közösség életéből 
SOPRONI MÉRCE 

Közösségeink szociális tevékenysége 
Első látásra talán nagyképűnek, fellengzősnek tűnhet 

fenti cím a Kedves Olvasónak, azonban szeretném bebi-
zonyítani ennek ellenkezőjét. Mintául az a magyaror-
szági szociálpolitikai kezdeményezés szolgált, amelyet 
1927-ben Pater Oslay Oswald egri ferences rendi házfő-
nök dolgozott ki és indított el, és amely aztán egri mér-
cévé („Egri Mérce”, „Egri Norma” ), majd országos 
mércévé is vált egy évtized alatt. 

Ezen írásnak nem tárgya az adott kor szociálpolitikai 
összefüggéseinek elemzése. Ami miatt nekem mintául 
szolgál, az két gondolatban foglalható össze. Egyrészt a 
legszükségesebb segítségnyújtás széleskörű összefogás-
ra épülő megszervezése miatt (egyházi közösségek, 
állami hivatalok, adománygyűjtő hölgyek, szegénygon-
dozó nővérek, professzionális szociális munkások), 
másrészt abban is minta, hogy több kívánt lenni a tény-
leges szegények („szemérmes szegények”) létminimum-
segélyezésénél, hisz a szegényeket otthonaikban keres-
ték fel, és környezettanulmányaik alapján szegénysegé-
lyezésen túl edukációs, tudatformáló tevékenységet is 
folytattak. 

Soproni közösségeinkben is a fentiek szellemében 
gondolkodunk és tevékenykedünk, többnyire megoldat-
lan szociális problémák feloldásán fáradozva. Ez a 
munka a testvérek szabad döntéséből, abból a saját 
meggyőződésből táplálkozik, hogy a jutalom elvárása 
nélküli segítést belülről fakadó öröm kíséri. Segítőként 
nem kevesebb a szándékunk, mint hogy a másik szemé-
lyiségét érleljük, hogy képes legyen jobban működni, az 
élet nehézségeivel jobban megbirkózni. Célunk a segí-
tett személy reális önismerethez és önértékeléshez segí-
tése, tehát szorongást, félelmet keltő érzelmeinek a 
személyiségébe való integrációja, megrendült önbizal-
mának és önértékelésének helyreállítása. A legfonto-
sabb, amit tehetünk: erővel felruházni segítségre szoruló 
embertársainkat („entpowerment”). Ezt pedig úgy ér-
demes tenni, hogy saját pozitív megküzdési stratégiájuk 
megtalálásához segítjük őket. 

Motiváló erőnk és mintánk az ember szolgálatában 
tevékenykedő Jézus, aki bennünket is arra hív, hogy 
ebben a vállalkozásában társai legyünk. Példát veszünk 
tőle, aki úgy is segít a szükséget szenvedőkön, hogy 
nem várja el tőlük feltétlen követését. Jézus abban is 
minta, hogy számít a befogadó együttműködésére. Mi 
sem mondhatunk le arról, hogy „felépítsük”, éretté te-
gyük az embert. A lépések sorrendje viszont fontos. Az 
evangélium hitelét veszti, ha annak próbálják „eladni”, 
aki egy tányér meleg ételre éhezik. Meg kell tanulnunk 
hitünktől vezetve, de a hitünkről szóló tanúságtételt egy 
időre háttérbe helyezve segíteni szükséget szenvedő 
embertársainkon. Ha az éhezőt megetetjük, azzal önbi-
zalmát is megtámogatjuk. Bizalmat öntünk belé, amely 
növeli az emberi kapcsolatok elfogadására irányuló 
készségét. 

Három szociális programot működtetünk. 
 
JÓTÉKONYSÁGI  BAZÁR 
A 2012. július 8-án nyílt Jótékonysági Bazár 

(www.jotekonysagi-bazar.hu) ötlete, megszervezése, 

működtetése és folyamatos megújítása feleségem, Zsóka 
érdeme. Közösségi nőtársai mellé további barátnőket 
szerzett, és megalakították a MiNők csoportot 
(www.minok-sopron.hu). Közösen találták ki a Bazár 
működtetésének részleteit. Honlapjukon így írnak ma-
gukról: „Nem alakulunk hivatalos szervezetté, nem lesz 
számunk és pecsétünk. Viszont szent elhatározással 
szeretnénk meglátni a segítséget kérők üres tenyerét, 
meghallani a hozzánk fordulók könyörgő hangját, és 
tevékenyen fordulni a szükséget szenvedők felé.” 

A Jótékonysági Bazár helyszínét (egy városközponti 
üzletház földszintjén található, kb. 45 négyzetméteres 
helyiséget) és működési kereteit az Alternatívák Alapít-
vány (www.alternativak.sopron.hu) biztosítja, amelynek 
kuratóriumi elnökeként kitaláltam a szükséges jogi és 
formai lépéseket (adóhivatallal való egyeztetés, önkén-
tes-szerződések, adománydoboz). Bazárunkban hasz-
nált, de jó állapotban lévő ruhaneműt, játékokat, kony-
hai eszközöket, kisbútorokat fogadunk és kínálunk. A 
Bazár kereskedelmi tevékenységet nem végez. Az elvitt 
áruk eszmei értékét zárt adománydobozban gyűjtjük. Az 
adományozott összegből az Alternatívák Alapítvány 
céljait, a szociálisan, illetve egészségügyileg hátrányos 
helyzetben lévő gyermekek, fiatalok életfeltételeinek 
javítását, valamint a társadalmilag hátrányos helyzetű, 
az Alapítvány által felkarolni kívánt célcsoportokat 
(halmozottan hátrányos helyzetű családok, hajléktalan 
személyek vonatkozásában prevenció és egészségmeg-
őrzés, rehabilitáció, közösségfejlesztés) kívánjuk támo-
gatni. Ebben az évben a Bazár tevékenysége kibővült az 
Ausztriából rendszeresen kapott „szavatossági határidő 
közelsége” miatt továbbadott élelmiszerek fogadásával 
és folyamatos kiosztásával. 

Konkrétan megvalósuló célok: a ruhaneműk újra-
hasznosítása, ruhaadományok továbbadományozása (pl. 
Kelet-Magyarország, Baranya megye, Kaposfő: Szent 
Erzsébet Alapítvány által működtetett cigánymisszió, 
Váltó-sáv Alapítvány támogatása, amely fogvatartottak 
és szabadultak, bűnelkövetők, ill. a kriminalitásban bár-
milyen módon érintettek társadalmi és munkaerőpiaci 
beilleszkedését segítő civil szervezet), gyógytorna-fog-
lalkozás anyagi támogatása (egy halmozottan sérült kis-
gyerek számára), mosógép, hűtőszekrény vásárlása 
(egy-egy család számára), szemüvegvásárlás (egy isko-
lába készülő kisgyereknek), utazási támogatások család-
juktól távol tanulók számára, rezsifizetésben segítség-
nyújtás, az Erdei Gyermekotthon egyik lakójának nyári 
táborozástámogatása, írószer-adományozás Kárpátaljá-
ra, magyar óvodák számára. 

A Jótékonysági Bazárban önkéntes munkát végzők 
bizalmi légkör kialakítására törekednek az adományo-
zókkal és a „vásárlókkal”. Vannak, akik csak beszélge-
tésre, biztató, jó szóra vágyva térnek be oda. Megoszt-
ják, kibeszélik gondjaikat, s itt meghallgatásra találnak. 

A MiNők pedig klubszerű életet élve virágzik. Részt 
vesznek városi nyitott női fórumokon, ahol megmutat-
ják magukat, összejárnak kézműves termékeket gyárta-
ni, és ezek továbbadásával is bevételekre tesznek szert 
céljaik megvalósításához. 
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TARTÓS ÉLELMISZEREK GYŰJTÉSE ÉS 
KIOSZTÁSA 

Más néven TESCO-Projekt. A „CS” közösség osz-
lopos tagjának, Németh Lacinak a koordinálásával már 
nyolcadik éve kiválóan működik évente egy alkalom-
mal. Laci kiváló együttműködést alakított ki a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesülettel, valamint a helyi TESCO 
vezetőivel. A helyszín és az élelmiszerek helyi célokra 
való felhasználása ezáltal biztosított lett. Enben a pro-
jektben is a széles körű együttműködésre tettük a hang-
súlyt. Együtt működünk itt különböző templomi csopor-
tokkal, hittancsoportokkal, templomokból ismert lelkes 
magánszemélyekkel, a MiNők csoporttal, a helyi CIB 
Bank önkénteseivel, valamint a helyi szociális szakma 
professzionális képviselőivel, akik önkéntesként szíve-
sen próbálják ki magukat a „másik oldalon”. Közösen 
tapasztaljuk meg, hogy milyen a kérni kényszerülők 
helyzete, valamint azt, hogy milyen az adakozás kultú-
rája városunkban. A programot előzetesen „beharangoz-
zuk” a helyi médiumok csatornáin, majd pedig az áru-
ház bejáratánál udvarias, de határozott személyes meg-
szólítással hívjuk fel a vásárlók figyelmét az adakozás 
lehetőségére, és tájékoztatást adunk az adományozandó 
célcsoportról. Az áruház hangosbemondóján keresztül 
további megerősítéseket adunk a vásárlóknak a jóté-
konysági akcióról. A gyűjtést követő héten ismételten 
nyilvános csatornákon keresztül mondunk köszönetet a 
soproni polgároknak adakozásukért. Korábban az értel-
mileg sérült, kollégiumban élő gyermekek családjai 
voltak a támogatandó célcsoport, ma már viszont első-
sorban soproni rászoruló családokra összpontosítunk. A 
gyűjtés nyomán általában 2-3 tonna élelmiszert kell 
mozgatnunk, raktároznunk, dobozokba pakolnunk és 
szétosztanunk. Ezenkívül az Alternatívák Alapítvány 
támogatásával további élelmiszereket is vásárolva, 80-
100 családnak tudunk így évi három alkalommal ko-
moly mennyiségű tartós élelmiszert nyújtani. A támoga-
tandók listáját az átfedések elkerülése miatt többször 
egyeztetjük más, helyi karitatív szervezetekkel (Szorgos 
Kezek koordináló csoport). Támogatásunkat csak álta-
lunk ténylegesen ismert, ténylegesen rászoruló családok 
kapják. 

 
ÉTELOSZTÁS 

Az Ételosztás-Projektet 2008-ban kezdeményeztük. 
Egyrészt láttuk fedél nélküli és más alapvető szükségle-
tekben hiányt szenvedő embertársaink számának növe-
kedését városunkban, másrészt az egyetemes embersze-
retet jézusi parancsával azonosulva – „Amit szeretnétek, 
hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt 
cselekedjétek velük!” (Mt 7,12) – nem mehettünk el 
tétlenül e jelenség mellett. Motiváló erő számunkra az 
az elv, hogy Isten Országának megvalósulását nem tart-
juk utópiának, hanem hiszünk abban, hogy a vágyott 
jobb világ meg fog valósulni, de semmiképpen nem 
magától, hanem cselekvő szeretetünk következménye-
ként. 

Az első évek egy-egy ételosztás-próbálkozását ké-
sőbb a Bokor Hazai Rászorulók Alapítvány évenkénti 
támogatásával, közös városi összefogássá terjesztettük, 
amelynek nyomán a szükséget szenvedők a téli krízis-
időszak hónapjainak hétvégi napjain is meleg, illetve 
hideg élelemhez juthatnak. Az együttműködést a katoli-
kus plébániák megszólításával kezdtük. Annyit kértünk, 
amennyi egy közösség számára még éppen elviselhető 
kiadás. Már az első évben kivétel nélkül minden plébá-

nia, valamint a Domonkos Rend is csatlakozott, és vál-
lalta egy-egy szombati ételosztás költségét és az ételosz-
tás közösségi szolgálatát. Később más egyházi és civil 
szervezetek, magánszemélyek és protestáns egyházköz-
ségek és gyülekezetek is csatlakoztak. A most zárult 
ételosztás-sorozat 20 csoport példaértékű összefogásá-
val valósul meg. Azt kértem a csatlakozó csoportoktól, 
hogy ne pénzadományt adjanak, hanem maguk hozzák 
az ételt (mára ez úgy alakult, hogy többnyire rajtam 
keresztül rendelik meg, viszonylag kedvező áron), és ők 
maguk legyenek a vendéglátók is, akik az ételt kioszt-
ják. 

Az elmúlt téli időszakban a tervezett 9 hétvége he-
lyett 12 hétvégén, 24 napon tudtunk ételt osztani rászo-
ruló embertársainknak. Alkalmanként 110 főt étkeztet-
tünk szombatonként (meleg étel és hideg csomag), va-
sárnap azonban csak a kb. 70 fő hajléktalannak juttat-
tunk 2-2 szendvicset. Közösségeinken kívül 20 szerve-
zettel (egyházi szervezet, egyházi kisközösség más civil 
szervezet) és 200 fő szolgáló önkéntessel volt kapcsola-
tunk. 

 
MIT ÍRUNK A KÖZÖS NEVEZŐBE? 
– Összes (8) katolikus plébánia és különböző lelki-

ségi mozgalmak közösségei 
– Helyi szociális intézmények professzionális szo-

ciális munkásai mint önkéntesek 
– Evangélikus Egyházközség 
– Agnosztikus Vállalkozó és baráti köre 
– SOPRONI BOKOR KÖZÖSSÉGEK (a Bokor Ha-

zai Rászorulók Alapítvány támogatásával) 
– Református Egyházközség 
– Bárka Baptista Gyülekezet 
– Evangéliumi Testvérközösség 
– Keresztény Család 
– Ismert Helyi Nagyvállalat 
– Alternatívák Alapítvány 
– Soproni Rotary Klub 
– Európai Borlovagrend Soproni Legátusa 
– Fertőrákosi Plébánia 
– Önkéntes középiskolások 
– MiNők Barátnői Kör 
 
ÖSSZEFOGÁS, EGYSÉGES CSELEKVÉS, SEGÍ-

TŐ SZOLGÁLAT A SOPRONI ÉS SOPRON KÖR-
NYÉKI SEGÍTSÉGRE SZORULÓK ÉRDEKÉBEN 

A városban is köztiszteletben álló programsorozat 
véleményünk szerint másutt is megvalósítható 
„SOPRONI MÉRCE”. Az volt a célunk, hogy lehetővé 
tegyük, és kereteket (helyet, eszközöket, nyilvánosságot 
stb.) biztosítsunk másoknak a szeretet gyakorlására. 
Egyfajta katalizátorszerepet töltöttünk be. Fantasztikus 
érzés volt annak megtapasztalása, hogy munkánk nyo-
mán terjed a cselekvő szeretet városunkban, mert a jó 
példa ragadós. A közösségi szolgálatban résztvevők 
mindegyike az adás örömét és boldogságát élheti át. 
Célunk az is, hogy az erőforrásokat úgy sokszorozzuk 
meg, hogy mindenkinek a vállalása elviselhető legyen, 
mégis valami olyan nagy ügy megoldásához járuljunk 
hozzá, amely megoldatlanul van még jelen a helyi szo-
ciálpolitikában. Célunk a soproni polgárok szolidaritás-
attitüdjének pozitív irányú előmozdítása. Ez a változás 
már tetten érhető. 

Csizovszki Sándor 


