
Mi 23-an 
- Ancsa, András, Antal, B.Márti, Bandi, B.Éva, Cika, Erika, Évi, Feri, Gyuri, Gyurka bácsi, 

István, Karcsi, Ko.Laci, Laci, Lajos, Bori, Marika, Márti, SlackPapa, Ildi, Péter -  
 

MEGHÍVUNK TITEKET A 

BOKORÜNNEPRE 
 

Időpont: 2017. február 25. szombat 9:30 – 16:00 + 1 óra: Nonconfundar kórus hangverseny 

Helyszín: Újhegyi Közösségi Ház 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16. 
Megközelíthető: az M2-es metró Őrs vezér téri és az M3-as Kőbánya-Kispest végállomásáról  
a 85-ös autóbusszal.  

Témánk: AZ EGYENSÚLY 

„ … Mesteri egyensúly, avagy az egyensúly mesterei: Hamvas Béla, Bulányi György, és …” (F.Feri) 
 

A szentmise 10 órakor kezdődik, de már 9:30-tól kipróbálhatjátok az egyensúlyérzéketeket. 
Peregnek majd az előadások, és közben elénekeljük a 10 legnépszerűbb magyar népdalt. 
Az előadások mind az egyensúlyról szólnak. Kicsi, rövid filmekkel mutatunk mutatós, egyensúlyban 
lévő testeket-lelkeket. 
 

Gyermek- és ifjúsági programok is lesznek, amelyek között, valószínű, hogy a slackline (laza vonal) 
lesz a legnépszerűbb. 
 

15 órától 16 óráig táncház lesz, magyar, vonós, népzenével. Muzsikál a Bivaly zenekar. A táncház 
előtt néhány perccel Bulányi Gyurka bácsitól ajándékot kap mindenki, aki épp a teremben 
tartózkodik. Az ajándéka egy három szóból álló üzenet lesz, az egyensúlyért. Csak rajtad áll, hogy 
ott ülsz-e, hogy vajon befogadod-e és megfogadod-e Gyurka bácsi üzenetét, ajándékát. 
 

16 órától 17 óráig, a sok bokortagot is magában foglaló Nonconfundar kórus tart 1 órás műsort, 
amelyre mindenkit szeretettel várnak. 
 

A Bokorportálon olvashatod, hogy a Doodle szervezőben kell jelentkezni, és segíts jelentkezni a 
technikával nem rendelkező barátaidnak, testvéreidnek. 
 

Honlapunkon olvashatod azt is, hogy hozz magaddal másokkal megosztható finomságokat, és 
legalább két formás követ. 
Olvasod, hogy szeretnénk ezen a napon is vigyázni a környezetünkre, tehát hozz … 
 

 

 

 
"Az élet olyan, mint a biciklizés. 

Ha meg akarod tartani az egyensúlyt,  

mozgásban kell maradnod." 

                                 Albert Einstein    
 

 

Íme, a szervező közösség tagjainak teljes neve, hogy közülünk bárkit megszólíthass, ha kérdésed, 
kérésed van. 

Szeretettel várunk: 
Áts Bandi, Áts Erika, Bene Éva, Bircsák Márti, Bisztrai Évi, Bisztrai Gyuri, Dúl Antal, Faragó Feri, 
Garay Bandi, Hamvas Béla, Kassai Lajos, Kaszap István, Kaszap Márti, Kovács Laci, Márczi Ancsa, 
Marlók Bori, Rihmer Karcsi, Rihmer Cika, Szuly Laci, Szuly Marika, Szűcs László, Topál Ildi, Topál 
Péter, és a Nonconfundar kórus tagjai 
 

Bokor, 9-es régió  –  2017. február 3. 

http://www.korosi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=49
http://gibbon-slacklines.hu/?team=szucs-laszlo-peter
http://bokorportal.hu/bokorunnep2017.php
http://doodle.com/poll/3gww884meapy2thk
http://bokorportal.hu/bokorunnep2017.php

