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számunkra, hogy mind Isten gyermekei vagyunk. 

Hasonlóak, de mégis kicsit különbözőek... 

Feladatunk az Élet, az élet továbbadása, 

megélése, az Isten Országának megteremtése még 

itt a földön! (84) 

 

 

SZŰCS GABRIELLA 

BOKORÜNNEP – BULÁNYI 100 
 

Nagyon jó, hogy van egy ilyen rendezvény, - mert itt 

megemlékezhetünk a Bokor közösség alapítójáról, 

Bulányi Györgyről és ráirányíthatjuk a figyelmet az 

általa képviselt fontos értékekre, - mert a nagy nyári 

táboron kívül itt is találkozhatnak egymással a Bokor 

tagjai, - és mert a képes beszámolók segítségével 

betekintést nyerhetünk mind az alapítványok, mind a 

kis csoportok által végzett tevékenységekbe, a 

felnőtteknek és gyerekeknek szervezett nyári 

táborokba, a közösségek által végzett segítő 

tevékenységekbe. Ezek a jó példák követésre méltóak 

és arra ösztönöznek, hogy a hétköznapok rohanásában 

kicsit megálljunk és megvizsgáljuk, hogy a saját 

környezetében mit és hogyan segíthetünk az erre 

rászorulóknak, akik sokszor nem mernek, nem tudnak, 

vagy nem akarnak segítséget kérni. Külön öröm, hogy 

lehetőség volt megnézni a Gyurka bácsinak készített 

emléktábla avatásáról készült videót, ahol a 

visszaemlékezésekből azok is képet kaptak róla, akik 

őt személyesen nem ismerhették. Megtudtuk azt, hogy 

milyen egy igazi jó tanító, aki a saját elképzelését nem 

akarja rákényszeríteni a tanítványaira, hanem 

meghallgat, odafigyel, érvel, meggyőz és így végül 

mégis eléri a célját. A sok prezentáció, amivel az 

előadók készültek mind azt bizonyítja, hogy a kis 

közösségek jól működnek és sok helyen, sok pozitív 

dolgot tesznek. A hálaadó szentmise is különleges 

volt, mert ezt is átszőtte a Gyurka bácsival kapcsolatos 

személyes emlékezés, és az elhangzottak alapján a 

lénye, személye szinte kézzelfogható közelségbe 

került. És igen, még most is, a távolból is tanít minket. 

Például arra, hogy emberek vagyunk, néha tévedünk, 

hibát vétünk egymás ellen, és ha megbántanak, vagy 

visszautasítanak minket, az bizony rosszul esik, de 

tudnunk kell megbocsátani egymásnak.  

 

 

VÉGH GYÖRGYI 

BOKKE 
 

Egy jogi személyiséget képviselek, a többnyire 

BOKKE néven szereplő Bokor Közösségfejlesztő 

Kulturális Egyesületet. 

Bisztrai Gyuri és közösségbeli barátai alapították 

1994-ben a jézusi szeretetközösségek építésének, a 

közösségek születésének, szerveződésének és 

tartalmas szellemi élet segítésének szándékával. Az 

alapszabályban szerepel az ifjúság erkölcsös 

nevelésének és a családok szeretetkapcsolatának 

erősítése, támogatása, az erőszakmentes, karitatív, 

környezettudatos gondolkodás- és életmód 

elterjesztése. A megalakulás óta törekszünk az élénk 

szellemi életre és tartalmas közösségi kapcsolatok, 

programok megteremtésére. 

Tevékenységeinket és az éves munkatervünket ezen 

szempontok hangsúlyával állítjuk össze.  

Mottónk: „Amit nem kívánsz magadnak, azt ne tedd 

másnak sem!” (Konfucius)  

Az egyesület főként adományokból, pályázati 

támogatásokból és nagyon sok önkéntes munkával 

működik. A költségeket igyekszünk csökkenteni azzal 

is, hogy fizetett alkalmazottunk, tiszteletdíjasunk 

nincs, így a feladatok összehangolása, a 

programszervezés önkéntes segítők bevonását igényli 

– egyre többet igényelné. Nagyszabású terveinkhez 

keresünk és fogadunk tehát segítőket! 

A BOKORPORTÁL a Bokor egyik fontos 

információs csatornája, melyet a BOKKE kereteiben 

hoztunk létre sok éve, és azóta is működtetjük, 

gondozzuk. Nem sorolom fel a menüpontokat, ajánlom 

inkább a látogatást.  

A szerkesztőség tagjai közül sajnos többen „odaát” 

vannak már. Tehát ezen a területen is hasznos munkát 

tudunk ajánlani az érdeklődőknek. Elsőként 

korszerűsíteni szeretnénk a portált, és pl. Gyurka bácsi 

sok-sok írása, elmélkedése is feldolgozásra vár, 

amelyeket már nem statikus, ill. egyszerűen pdf 

formában lesz érdemes megjelentetni, hanem 

kereshető rendszerbe építve. Ez nagyon sok feladat, 

szükségünk lenne a segítőkre. 

A BOKORPORTA nevében nagyon hasonló a webes 

felületünkhöz, de ez a bázis nem az interneten, hanem 

a VIII. kerületben, a Szentkirályi utca egyik házának 

belső udvarából érhető el. Ez a kis lakás, amelynek 

megvásárlásában Gyurka bácsinak igencsak nagy része 

volt, évtizedek óta hűen szolgálja a Bokor 

közösségépítő eseményeit, színtere gyermek- és 

ifjúsági foglalkozásoknak, közösségi miséknek, 

különböző találkozóknak és tanácskozásoknak, de pl. 

most könyvlerakatként is jól funkcionál. Kovács Laci 

és Polinger Ági vállal felbecsülhetetlen munkát a porta 

működtetésében, üzemeltetésében, a programok 

szervezésében, nyilvántartásában, de akár a takarítást 

is ide sorolhatjuk. Ezúton is köszönjük fáradhatatlan 

szolgáló szeretetüket! 

És ha már lakóhelyekről van szó, el kell, hogy 

hangozzék a Balaton-felvidéki ÓBUDAVÁR név is, 

hiszen ebben a faluban volt Gyurka bácsi nyári 


