
2012. május                                                                        KOINÓNIA                                                                                          2093

— Gyurka bácsi hagyatéka szellemi erővel is bír, 
ápoljuk az általa kialakított hagyományt (lelki 
töltekezés – kertápolás - fürdés a Balatonban). 

— Az utóbbi években nem mutatkozott a bokorta-
gok részéről megmentő érdeklődés. 

— Jelenleg nagyon alacsony áron lehet ingatlant 
eladni, nem érdemes „elpotyázni”. 

— Egyre drágábbak a nyaralási lehetőségek, a Ba-
laton Óbudavárról elérhető távolságban van. 

— A Bokornak nincs az építkezéshez támogatója, 
pénzforrása (s már pályázatok se nagyon). 

A TEAM 
Az elmúlt évek alatt kikristályosodott az „Óbudavárért 
team” – azokból, akik rendszeresen részt vállaltak az 
ingatlan gondozásában, s folyamatosan gondban voltak 
a jövőjéről: Faragó házaspár, György házaspár, Magyar 
Jani, Végh házaspár. 
A TERV 
Szeretnénk létrehozni egy olyan központot Óbudavá-
ron, amely tavasztól őszig alkalmas és használható 
lelkigyakorlatra, táborozásra, nyaralásra. 
Három funkciót határoltunk el: 

• Központi épület: ebben kapna helyet a konyha, 
valamint a nagy, közösségi programokra al-
kalmas terem. 

• Szálláshelyek: egyszerű „lakok” (pl. faházak), 
fokozatosan építkezve, az erőforrások függvé-
nyében és különböző méretekben. 

• Vizesblokkok: kellő számú zuhanyozók, mos-
dók 

A KÉRDÉSEK 
Kedves Tájékot Olvasó Testvéreink! Arra kérünk, hogy 
fontoljátok meg a problémát, beszéljétek meg a közös-
ségetekben, majd szánjatok néhány percet a kitöltésre, 
hogy minél több véleményt megismerhessünk. Így 
tudunk reális helyzetképet kialakítani a kapacitásokról 
és a lehetőségekről. Akkor is várjuk és kérjük a vissza-
jelzést, ha általad nem támogatható vagy számodra 
érdektelen ez a projekt, mert ez is információtartalom-
mal bír. (Ebben az esetben gyorsabban tudsz végezni a 
kitöltéssel is. ☺) 
Csatolok egy kérdéssort, aminek a segítségével szeret-
nénk felmérni a közösségeinkben lévő szándékot és 
kapacitást. …. 
Köszönettel fogadnánk, ha 2012. május 31-ig beérkez-
nének válaszaitok.  
Elektronikusan a bokor.egyesulet@gmail.com címre 
küldhetők a válaszok, de a kérdőív online is kitölthető: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEJ
fc1lQcVVsU1pRNllfSDJpNHJzdGc6MQ 
(Elsősorban ezt ajánlom, de akár papíron, genetikus 
úton is jöhet.) 
 
ÓBUDAVÁR 
Szeretnénk létrehozni egy olyan központot Óbudavá-
ron, amely tavasztól őszig alkalmas és használható 
lelkigyakorlatra, táborozásra, nyaralásra. A kérdések 
ehhez a tervhez kapcsolódnak. 
 

1. Név  
Életkor: Képviselt létszám:  

2. Óbudavár sorsa érdekel – nem érint    
(pontosabban? ) 

3. Támogatom a terv megvalósítását:  igen – nem
  indoklás: 

4. A terv módosítását javaslom:    (miben?) 
5. Felajánlás/vállalás 

• anyagilag támogatnám 
• „téglajegyet” vennék 
• nyaralási jogot vennék 
• fizikai munkával tudnék segíteni  (konkré-

tan: ) 
• egyéb   (konkrétabban?) 

 
 

PERTU 
 

„Tessék mondani, tegezhetlek?”,  
kérdezte tőlem egy csöpp kisfiú.  
Megelőlegezte magának a bizalmat.  
Válaszomat meg sem várva,  
megtalálta a megfelelő formát. 
 
Láttam, 
biztonságban érzi magát mellettem.  
Korábbi félelmét már elfelejtette.  
Belekapaszkodott a nadrágszáramba,  
tréfából belebújt a papucsomba. 
 
Ilyenek vagyunk mindannyian. 
Ott sertepertélünk az Isten közelében, 
előbb úgy teszünk, 
mintha véletlenül vetődtünk volna oda, 
majd egyre természetesebben forgolódunk körülötte, 
ám sokáig még nem merjük megszólítani. 
De a világért sem tévesztenénk szem elől. 

 
Aztán két marokra 
fogjuk bátorsá-
gunk,  
odasomfordálunk 
hozzá, felnézünk 
rá, 
alig tudjuk leplez-
ni, hogy szívünk 
kalapál,  
nagy levegőt ve-
szünk, 
és megszólítjuk.  
Büszkék vagyunk 
arra, hogy tegez-
hetjük. 

 
Ő pedig talán megértően mosolyog sutaságainkon. 
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