
KARÁCSONYI ÉTELOSZTÁS 
2007. december 2730. 

A Felhívás 

ÉTELOSZTÁS 

"Mert  éheztem,  és  ennem adtatok,  szomjaztam,  és  innom adtatok,  jövevény voltam,  és 
befogadtatok." (Mt. 25.35) 

Kedves Segítőtársaink! 
Az idén is megtartjuk az immár hagyományosnak nevezhető karácsonyi szolgálatunkat, 
a hajléktalanok vendégül látását. Az elmúlt évhez hasonlóan, 2007. december 27. és 30. 
között osztjuk az ételt a rászorulóknak. 
A szolgálat ellátásához sokunk megmozdulása szükséges. 
A  Bokor  Hazai  Rászorulókért  Alapítvány  számlájára  eljuttatott  támogatásból  látjuk 
majd, meddig  nyújtózkodhatunk,  tudunke gyümölcsöt, kesztyűt,  zoknit,  sapkát  stb.  is 
venni.  Az  utalásnál  nagyon  fontos  feltüntetni:  „hajléktalanoknak”  szánjátok  az  ado 
mányt! 

Az alapítvány bankszámlaszáma: 102 00902327 12999 (Igénybe vehető az adókedvez 
mény.) 
Meleg  ruhát,  paplant,  plédeket  is  gyűjtünk. Már  most  gondoljátok  át,  honnan  lehetne 
minél több téli ruházatot: sapkát, kesztyűt, meleg zoknit, kabátot szerezni. 

Sokan  azt  mondják,  ez  a  háromnégy  nap  csepp  a  tengerben,  igazából  nem  old  meg 
semmit. Tisztában vagyunk vele. 
Mindenki  annyit  segít  a  körülötte  élőkön,  amennyire  az  erejéből  futja.  Nekünk  talán 
ennyire futja  akkor ennyit kell megtennünk. 
Bíztatunk  Benneteket:  gyertek  ki,  és  nézzetek  ezeknek  az  embereknek  a  szemébe. 
Kevés ember marad közömbös. 

Szeretettel várunk minden segíteni, tenni vágyót! 
Jelentkezés, további információ: 
Trásy Ferenc 
trasyf[kukac]tonline.hu 

Beszámoló 

Az  idén  nyolcadik  éve,  hogy  Bulkai  házaspár  példaadását  követve  a  karácsonyi  ünnepkör 
időszakában  megpróbálunk  enyhíteni  a  hajléktalanok  és  rászorulók  nyomorúságán,  és  erőnkhöz 
mérten  megvendégeljük  őket.  Hagyományosan  a  két  ünnep  közötti  négy  napon  a  Baross  téri 
aluljáró  kerengőjében,  délidőben  egy  tál  bő,  húsos  meleg  ételt,  forró  teát,  kenyeret,  10  szem 
szaloncukrot  és  egy  tábla  csokoládét  tudtunk  szétosztani  a  sorban  állóknak. Az  idén  is  a Vakok 
Intézetében főzték a megszokott finom, bőséges ételeket.



Az  idei  szolgálat némi  izgalommal kezdődött, hiszen még 25én este sem volt meg a kell. számú 
segít. 27ére,  ill. kiderült, hogy a Bajnok család kisbusza, amely évek óta  a család férfitagjainak 
aktív segítségével  a szolgálat nélkülözhetetlen kiszolgálója, meghibásodott. De ismét megtapasz 
taltuk,  hogy  az  Úristen  a  tenyerén  hord  bennünket,  az  utolsó  pillanatban  kell.  számú  segít.  állt 
rendelkezésre 27én is, és Kiss Józsó kerített az első napra egy kisbuszt, a következő napokra pedig 
Bajnok  Laci  gondoskodott  egy  másik  szállítóeszközről,  amelyért  ezúton  is  szeretnék  köszönetet 
mondani,  ahogyan  Szinger  Daninak  is,  aki  29én  és  30án  beugróként  nagyon  készségesen 
fuvarozott  bennünket.  A  helyszín  is  változott  némileg  az  idén,  a  Baross  tér  átépítésének  követ 
keztében  a  megszokott  helyünket  elbontották,  vele  a  gépkocsi  lehajtót  is,  így  a  korábbi  évekhez 
viszonyítva egy kicsit eldugottabb helyen állítottuk fel asztalainkat. A sorok hossza sajnos nem lett 
rövidebb… 
A  tér  egy másik  pontján  az  ételosztás  ideje  alatt    három  napon  át    ruhaosztás  zajlott.  Az  idén 
három  forrásból  származott  a  szétosztható  ruhakészlet  zöme, Bulkaiék,  Pálinkásék,  és Péceliek   
Fityusék gyűjtéséből, ill. néhány testvér hozott kisebb mennyiség. szétosztható ruhaneműt. Fityusék 
adománya  nélkül  egy  napon  tudtunk  volna  csak  ruhát  osztani.  A  készletet  persze  hamar  kiválo 
gatták, és a vékonyabb, ill. a női holmik maradtak az asztalokon tovább. Buddhista barátaink saját 
beszerzésükből 250 db sapkát és 130 pár kesztyűt osztottak ki a sorban állók között. 
A Delta mentőszolgálat mozgóőrsége három napon át állt  rendelkezésünkre. A mentőautót a Tan 
Kapuja Buddhista Egyház  titkára Kalmár Csaba  rendelte meg  számunkra. Évek óta  először  nem 
sikerült önkéntes szakápolót toborozni, így az idén ezért a szolgáltatásért is fizetni kellett. Minden 
nap sorban álltak a mentőautó előtt a rászorulók. A mentőszemélyzet sebeket tisztított, ill. kötözött, 
vérnyomást  és  vércukorszintet  mért.  És  főképpen  nem  zavartak  el  senkit  csak  azért,  mert 
hajléktalan... Sokan szerettek volna gyógyszerhez jutni, erre azonban sajnos nincs mód. 
A  Szemere  utcai  iskolában  a  csomagolás,  ill.  a  téren  az  ételosztás  menete  olajozottan  zajlott,  a 
segítők nagy többsége évek óta részt vesz a szolgálatban, így már igazgatás nélkül is tudja minden 
ki  a  dolgát.  Nem  voltak,  vagy  csak  nagyon  elvétve  a  sorban  állók  között  veszekedések,  tolako 
dások. Mindezért a szolgáló testvéreknek tartozom hálával. Meglátásom szerint minden évben több 
az olyan sorban álló, aki valószínűleg nem hajléktalan, csak szegény, aki hajlandó végigállni a sort 
egy tál meleg ételért. 
A szolgálat megszervezésében oroszlánrészt vállalt a Ferenczi család, akik két nap segítőit szervez 
ték,  és  szolgáltak  két  napon  keresztül,  ill.  Széplaki  István,  aki  az  édességek  megvásárlását  és 
szállítását  is  intézte.  Külön  köszönöm  Bisztrai  Gyurinak,  hogy  mind  a  négy  nap  rendelkezésre 
bocsátotta  autóját,  és  személyesen  is  segítette  a  vendéglátást,  szállította  a  kenyeret,  felvállalta  a 
hangosbemondó szerepét, szállította az ételt, ápolta jó kapcsolatunkat a konyha személyzetével. 
Köszönöm Szekeres Áginak is szervez. munkáját. 
Külön  köszönetem  az  ételosztóknak,  Cserei  Zsuzsának,  és  Széplaki  Rózsának,  ill.  Vidákovicsné 
Bognár  Évának,  aki  két  nap  merte  az  ételt  fáradhatatlanul.  Köszönöm  Bulkai  Tamásnak  és 
Ádámosi Margitnak  a  sok  használt  badella  és  kanna  elmosogatását,  és  az  adományok  gyűjtését. 
Köszönöm Csiky Lajcsi gazdasági vezetőnek és Király Cili gondnoknak, hogy az idén is  lehetővé 
tették a bázisunkként működ. iskola használatát. 
Az eddig felsoroltakon túl hálásan köszönöm az egy, két esetleg három napos segítségét: 
Bétai Zsolt, Bukovinszki Éva, Bukovinszki László, Búza Adrienn, Csontos Barna, Demeczki Péter, 
Farkas Kristóf, Ferenczi Ancsa, Ferenczi András ifj., Ferenczi László, Ferenczi Piroska, Ferencziné 
Virág, Gergely  Gyula,  Golarits  Imre,  Gulácsi Glória, Hadfi Örs,  Keményfi  István,  Kiss  Csillag, 
Kiss  Csongor, Kiss Gábor, Kiss  Jozsó, Kolozsvári  Zsuzsanna,  Koncz  István, Kosztolányi  Klára, 
Kozák Attila, Magyar Zoltán, Maloschik Éva, Mátrai Orsi, Nagy Tibor, Oláh Paloma, Pilis Dániel, 
Pozsgai Éva, Puskás András, Sebestyén Szilvia, Szebeny Dóra, Szekeres Kristóf, Szekeres Márton, 
Szekeres Nóra,  Szemkeő  István,  Széplaki Ádám, Széplaki Dániel,  Széplaki  Pál,  Széplaki  Rózsa, 
Széplaki  Zsófi  &  Dániel,  Széplakiné  Erzsi,  Topál  Péter,  Tóth  Rita,  Trásy  Zsuzsanna,  Vágner 
Ferenc, Vágó Szandra, Varga Benedek, Varga Imola, Varga Réka, Vidákovics Emese, Vidákovics



Gergő, Vidákovics László, Vidákovics Lehel, Vidákovics Levente, Vidákovics Réka testvéremnek. 
És hálás szívvel köszönöm életem párjának Mariannak és a gyerekeknek a segítségüket, ill., hogy 
oly türelemmel viselik távollétemet a karácsonyi ünnepek előtti és a téli szünet alatti együttlétekből. 
Bízom  benne,  hogy  nem  felejtettem  el  senkit,  aki  a  négy  nap  során  tevőlegesen  a  segítségünkre 
volt. 
A négy nap alatt 2000 tál ételt osztottunk ki. A költséget adományokból és a Bokor Hazai Rászo 
ruló Alapítvány támogatásából fedeztük. 
Köszönetet  mondok  Áts  Bandinak,  aki  mindig  készségesen  rendelkezésemre  állt  az  Alapítvány 
részéről. 
Ahogy az minden évben  lenni  szokott, most  is érkeztek decemberben pénzadományok az Alapít 
vány számlájára, amit a karácsonyi ételosztás finanszírozására szántak. Ezek a befizetések a követ 
kező év vendéglátásának fedezetét biztosítják majd. 

Mindenkinek  köszönöm  a  segítségét,  aki  bármilyen  módon:  imádsággal,  tevőlegesen,  anyagilag 
segített  legalább részben  megvalósítani a ránk mért feladatot: 
„Oszd meg  kenyeredet  az  éhezővel,  vidd  be  házadba  a  szegény  bujdosókat,  ha  mezítelent  látsz, 
ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől! (Ézs. 58.7)” 

Trásy Ferenc 

Mi pedig köszönjük a főszervezőnek, Trásy Ferencnek, áldozatos munkáját, s hogy 
megteremtette a lehetőséget a segítésre, s így részt vehettünk e nemes szolgálatban! 

 a szerk.  

Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány 
K & H Bank, 102009023271299900000000.


