BOKORÜNNEP 2013
2013. január 26-án rendeztük meg az idei Bokorünnepet, a Piarista Gimnáziumban,
Budapesten. A program fél tízkor a kápolnában szentmisével kezdődött, Tarnai Imre
prédikált, György Gabi-Zoli, gyermekeik és barátaik zenéje emelte az ünnepi hangulatot.

A mise végén KOVÁCS TERÉZRE emlékezett Csepreginé Fiers Márta, aki nyelvészkollégája és
közösségbeli testvére volt Terinek, majd Merza József idézte fel bensőséges szavakkal
ismeretségüket, közös munkálkodásukat a Bokorban.
KOVÁCS TERÉZIA
1928-2012

Ezután a – titkosan előkészített – meglepetés-program
következett: Gromon András köszöntötte a 80. életévét
betöltő MERZA JÓZSEFET, átadta számára a Bokor Nagydíjat
a köszöntő szövegének bekeretezett képével együtt.
GA beszédében felidézte az ünnepelt jellemző tulajdonságait, kiemelte MJ szerénységét, harmóniára törekvését,
vívódó, útkereső és úttörő vonásait, érzékeny-szenvedő
oldalát, szomorúan utalt visszavonulására, s aláhúzta a
MJ életpéldájára oly jellemző tisztességes mivoltát: „nem
mutatni mást kifelé, mint akik vagyunk valójában”.
„Isten éltessen a lehető legjobb testi-lelki-szellemi egészségben, derűs lelkületben és a szív
békéjében!” – E szavakkal zárta a köszöntőt GA, s mi csatlakozunk jókívánságainkkal.

A délelőtt folyamán az alábbi előadásokat hallgathattuk erőszakmentesség témában:

Gromon András:
(Fizikai) erőszakmentesség a
jézusi tanításban

Bajnok Dániel:
Erőszakmentesség az
ősegyházban

Máté-Tóth András:
Az erőszakmentesség gondolata a
nemzetközi teológiai irodalomban

Szegheő József:
Szelíd pedagógia

Merza József:
Erőszakmentesség és következménye:
a katonai szolgálat megtagadása

Az egyórás ebédszünet után folytattuk a szellemi táplálkozást, újabb szemszögekből vizsgálták
az előadók a délelőtti témát:

Csertáné Bohn Judit:
Erőszak és erőszakmentesség a mentálhigiénés
gyakorlatban

Csapody Tamás:
Katonaságmegtagadó
kisegyháztagok Borban

Podmaniczki Imre:
Az erőszakmentesség mint a
Bokor Közösség és a közösségi
találkozók központi gondolata /
Jézusra figyelve a közösségben

A kisgyerekek számára párhuzamos programként külön játékos foglalkozást tartottak önzetlen
segítők, délelőtt Király Matyi, délután Király Márti. A központi gondolat itt is az erőszakmentesség volt, a 8-15 éves korosztály pedig erőszakmentes konfliktuskezelés tréningen
vehetett részt, amelyet Balogh László vezetett trénertársával.
A gyerekfoglalkoztatóról Király Márti, a tréningen szerzett élményeikről, tapasztalataikról a
Horváth-gyerekek készítettek összefoglalót.
A rendezvény főszervezője, Vinczéné Géczy Gabriella óriási
szervező munkával állította össze és készítette elő a programot
a 7. régió áldozatos segítőivel, s „vigyázó szemüket” mindenen
rajta tartották a rendezvény alatt is. Minden közreműködőnek
köszönetet mondunk a segítségért és hozzájárulásáért!
Fiatalok zárták a 2013. évi Bokorünnepet, amelyről egyik
vendégünk így nyilatkozott: „Nagyon köszönöm nektek ezt a
’hétköznapi’ csodát, aminek részese lehettem. Igen, ez volt a
szolgálat. Jó helyen, jó időpontban, jó emberekkel.” (HGy)
A találkozó végén a résztvevők „természetesen” elénekelték a
Bokorhimnuszt („Megkötöm magamat”).

A fényképeket Bóta Tibor készítette – köszönjük, hogy megörökítette az összejövetel
mozzanatait.
A képeket fényképalbumba>> rendezte és az összefoglalót írta:
Végh Györgyi

További élménybeszámolókat és fényképeket szívesen fogadunk a Bokorportálra.

