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Közösségünk ebben az évben Szegeden, a Dugonics András Piarista Gimnázium és 

Kollégiumban tartotta ez évi Nagy Táborát augusztus 18–21. között. A nagy, közösségi 

találkozón több mint négyszázan vettünk részt. A rendezvény hőfokát nem csak a nagy meleg, 

de a résztvevők bensőséges, tartalmas, magas hőfokú örömteli együttléte is jellemezte.  

 

A csütörtöki nyitóestet a házigazdánk, Szegheő József, piarista (volt) házfőnök nyitotta meg. 

A bevezető előadásban a Tábor főszervezője Áts András a súlyos hétköznapi gondokról szólt: 

„A mai magyar valóság tele van adáshiánnyal. Majd mindenki csak kapni akar… De ki fog itt 

adni?” A kérdésre a választ a Bokor alapeszményét, az adást kiemelve és az előadás címére: 

„Pénzt vagy életet!” utalva azt kérdezte tőlünk, hogy mi kinek adjuk a pénzünket és az 

életünket? 

Ezután a szervező „Tízek” mutatkoztak be egy keretjátékban, melynek címe az „Égő Bokor” 

a Tábor mottóját is jelezte: „Látta Mózes, hogy a Bokor ég, de nem ég el” (Kiv.3,2). A 

játékban megjelent a bibliai Mózes (Áts Gergely) és bohócként (Kecskésné Vincze Eszter), az 

„ördög ügyvédje”, aki igyekezett a bemutató témáinak a fonákját is a nézők elé tárni.  

Ezt követte a Bokor elmúlt évének képes bemutatója Schanda Bea előadásában, mely 

törekvéseinket, munkánkat és eredményeinket mutatta be országos szinten.  

A napot az 1. régiónk áhítata zárta, Trásyné Éva vezetésével.  

A napi liturgiát Véghné Ilkó Györgyi szervezte. Mindhárom nap misével kezdődött. A 

misézők: Szegheő József piarista, Podmeniczky Imre izsáki plébános, Tarnai Imre nagyoroszi 

plébános voltak. Az esti áhítatot pénteken egy fehérvári fiatal közösség, szombaton pedig egy 

ajkarendeki házaspár tartotta. A zenei szolgálatot Bajnok Kristóf, Miklós Tibor, Benyhe 

Róbert és társai látták el. 

Minden nap reggeli tornára volt lehetőség, és ismerkedhettünk a Bisztrai Gyuri által 

bemutatott nording woking (?) gyakorlattal. 

Az étkezést a szegedi „Gödörből” oldottuk meg, ami viszonylag olcsó és bőséges volt. A 

„Teaház” (Pálinkás család szervezésében) jó kiegészítője volt ellátásunknak. 

 

Péntek az IFJÚSÁG NAPJA volt, Bajnok Dániel szervezésében.  
A délelőtti pódiumbeszélgetés „Fiatalok külföldön” címmel hangzott el. Az aktuális témát egy 

orvos rezidens (Dr. Bóta Balázs), egy észak-német javító intézetben egy év önkéntes munkát 

vállaló fiatal (Kovács Csilla) és Peru őserdejében egy évet töltő, az indián törzsek fiataljainak 

„kollégiumot” építő ifjú barátunk (Széplaki Zsolt) adta elő. A perui munkáról külön 

videofelvételeket is láthattunk. A súlyos témát elmélyült kiscsoportos megbeszélés követte. 

Péntek délután folytatódott az ifjúsági program. Kérdőív alapján felmérés készült a Bokor 

fiatalságának lelkiségéről, műveltségéről és közösségi életéről, melynek eredményét és 

valamiféle jövőképet vázoltak fel a fiatal előadók (Garay Zsófia, Benyhe Bernát, Kiss Anna). 

Ennek során a lelkiségi hiányosságok, az értelmiségi elköteleződés és a pezsgő közösségi élet 

került előtérbe.  

Alternatív programok között szerepelt Szegheő József: „A piarista karizma a XXI. 

században” címmel. Valamint egész napos meditációs lehetőség, elmélkedéssel (Miklovicz 

Panni). A Meditációs szoba egyben a kerek évfordulós halottaink emlékszobája is volt.  

Napközben babasarok (Topál Ildikó), kézimunka (Benyhe Zsuzsa), kézműves foglalkozás 

(„Pam”), vetélkedő 8-13 éveseknek (Kőszegi Sámuel). Délután bábszínház (Tintaló Társulat), 

majd a kicsik sziporkázó előadása, Lázár Ervin: „A fájós fogú oroszlán” címmel.  

Este a fiataloknak népi táncház (Botlik testvérek), idősebbeknek filmvetítés (Bíbor és fekete).  

A nap folyamán, a helyszínen véradás is volt, melyen több mint negyvenen vettek részt.  



 

A szombat a CSALÁDOK NAPJA, Bajnokné Benyhe Judit vezetésével. 

Kerekasztal beszélgetésben három házaspár (Csíky, Cseh, Földiák) beszélt a családok 

megoldatlan problémáiról a Bokorban: Elvárás-e a „féltucat” gyermek? Bokorcsaládból 

bokorgyermekek születnek? Emészthetők-e a bokoreszmények (adás, szolgálat, 

erőszakmentesség)? A súlyos kérdésekre az előadók, majd a résztvevők kiscsoportokban 

keresték a választ. Annyi bizonyos, hogy a Bokor elkötelezett a nagycsalád modell, a 

gyermekek szeretetközpontú nevelése és a radikális jézusi eszmények továbbadása mellett.  

A délutáni alternatív programok között Dr. Dőry István: „Család és környezetvédelem” c. 

előadása volt felrázó hatású. Az imádság liturgikus táncban való megélésére volt lehetőség 

Kőszegi Melinda vezetésével. 

Ezen kívül felnőtt vetélkedőre (Frank Tibor), városnézésre (Bálintné Kovács Flóra) nyílt 

lehetőség.  

A játék és sport lehetőségeknek színes változata volt: gyerektorna 1-6 éveseknek (Bajnokné 

Kiss Gyöngy), nemezelés, gyöngyfűzés (Köllőd Bori, Király Márta), füzetbekötés (Pálinkás 

Orsolya), akadályverseny (Benyhe Robi), foci, röplabda, kosárlabda, frízbi (Kiss Csongor). 

A napot a Műsoros est (Kiss József szervezésben és konferálásával) zárta, melyen vers, 

zeneszámok, bűvészmutatvány, Kossuth beszéd parafrázisa (asztaltöréssel), Karinthy jelenet 

és a Bokor kórus bemutatkozása tette emlékezetessé a Tábort. 

 

A vasárnap délelőtt már a csomagolás és a zárás jegyében telt el, mely a záró misében 

csúcsosodott és a „Megkötöm magamat” Bokorhimnusszal ért véget. 

Köszönet illeti a helyet adó Piarista Rendet, a Budapestről Szegeden tábort szervező csapatot, 

minden program szervezőjét, az előadókat és szereplőket, és a nagyszámú résztvevőket, akik a 

mai nehéz körülmények között is szívügyüknek tekintették a testvéri örömteli együttlétet, 

mely mottónk fényes bizonyítéka: „A Bokor ég, de nem ég el!” 

 

[Kovács László] 

 

 


