
Összefoglaló a 2016. évi tavaszi KVT-ről 
 
 
A közösségvezetők és képviselők tavaszi tanácskozását (KVT) 2016. április 23-án tartottuk a Szemere 
utcai iskolában. 
A témafelvezetést (hívószöveget) már előzetesen megkapták a képviselők Király Náczitól, az idei KV-
titkártól, a közösségekben történő megvitatásra, átgondolásra és véleményformálásra. 

A tanácskozás 9:30-kor kezdődött a nyitóelmélkedéssel, Fityusné Apáti Zsuzsa hangolta a jelen-
lévőket hatékony, eredményes együttlétre.  

A délelőtti programot Bajnok Dani moderálta, két téma volt napirenden, a témafelvezetést követően 
hangoztak el a hozzászólások. 

Elsőként az erőszakmentesség elvi alapjairól kezdtek a résztvevők komoly dialógust. Pálinkás 
Barnabás tartotta a gondolatébresztő vitaindítót, melyben kitért az erőszakmentesség területén a mai 
kor kihívásaira: a katonaság, a cigányság, a magyar identitás, migráció kérdésére, bemutatva egyéni 
életútját is, felvillantva, milyen hatások érték, ill. határozták meg gondolkodásmódját, álláspontját. 
 

 
 

Nagyon sokrétűen fogalmazódtak meg a hangsúlytevések, az aláhúzott szempontok, számos 
megfontolandó ötletet vetettek fel a hozzászólók. Fogalmi rendteremtés szükségessége is felmerült: 
a békességteremtés jézusi tanításából fakad az ellenségszeretet, erőszakmentesség, szelídség.  
Abban egyetértett mindenki, hogy a békességteremtés erőszakmentességet kiemelő eszménye a 
Bokor kincse, ám a békességteremtéshez is folyamatos önmegerősítés szükséges, új technikák 
tanulása, mert a világ is rendkívül sokszínű, sok különböző esetet produkál, amire a válasz is sokféle. 
Bokor alapvető, hármas-eszménye (adás, szolgálat, békességteremtés) folyamatos zsinatolást és a 
mindennapokban való megélés hangsúlyozását jelenti. 



A második napirendi pont keretében a Bokorhoz tartozás ismérveiről, összetartozásunk alap-
irányulásairól beszélgettünk, öt életjelenségünk tükrében. 

A vitaindítóban Náczi ráirányította a figyelmet a Bokorhoz 
tartozás illemszabályaira. Mint ahogyan minden valahova 
tartozásnak feltételei vannak (írott és íratlan szabályok 
rendezik az együttélést családban, munkahelyen, közös-
ségben), a Bokorban a „közös nevezőn”, az alap hármas-
eszményen felül az élet illemszabályokat szült. Az illem-
szabályok olyan erőforrások, amelyekkel nem egymást 
akarjuk rendre szorítani, hanem önmagunkat … 

A közösségvezetők és képviselők testülete az alábbi illem-
szabályokat erősítette meg, az eredeti „illik” szó helyett a 
„törekszik” kifejezés használatát javasolva. 
 

A Bokor tagja törekszik…  

… megismerni a Bokor-eszményeket  
  (Bulányi Gy: Keressétek az Isten Országát), 

… Bokor-közösségben táplálkozásra, 

… részt vállalni a közös dolgainkból (KD), 

… évente bokros lelkigyakorlaton részt venni, 

… arra, hogy legyen lelkivezetője, 

 ... az Örömhír továbbadására. 

szorgalmi év végére, az addig összejött anyagokat írás-
ban is kézbe kapja minden KVT résztvevő. 

A közösen eltöltött egyórás ebédszünetet követően a délutáni témák összefogója Györgyné Kollár 
Gabi volt, folytatódott a Bokor sokféleségének, kincsestárának bemutatása. 

Elsőként Mlecsenkov Angel mutatta be a HANG közössé-
get, létrejöttétől napjainkig, előtérbe állítva az alapító 
Dombi Feri bácsi karizmatikus személyiségét. Elmondta, 
hogy külföldön is alakultak Hang-csoportok a világ minden 
táján, a hazánkkal szomszédos országok magyarlakta terü-
letein, az USA-ban, Kanadában és Ausztráliában is. A Feri 
bácsi által írt 43 Hang kötetet ma is igen népszerű, 

letölthető a http://web-hang.hu honlapról, valamint 

könyv formában is elérhető. 

A második bemutatkozó előadást Dombi Zsuzsi tartotta. 
Beszámolójából a karizmatikus irányzat iránt elkötelezett 
8. régiót életébe pillanthattunk kicsit mélyebben, sok 
imádkozásra buzdító gondolatot, tapasztalatot megismer-
ve. A karizmatikus életerőt mutatja a Bányai Közösség 
cselekvő aktivitása, sokirányú külkapcsolataik, s rácsodál-
koztunk gazdag lelkiségi programjaikra, sokféle közösség-
építő tevékenységükre.  

A találkozó végén Topál Péter mondta a hálaadó elmél-
kedést, majd a Bokorhimnusz eléneklésével zártuk az összejövetelt, s megerősödve, feltöltve 
indultunk kisközösségeinkhez, családjainkhoz és „a világba”. 

A párbeszéd folytatására kiválóan alkalmas 
lehet a KVT-levelezőlista mindkét témában, 
melyen már előzetesen is élénk diskurzus 
zajlott, sokan megfogalmazták véleményü- 
ket. A folyamatos zsinatolás elősegítésére, a 

http://web-hang.hu/


 
 
 

 [A fotókat Kiss Gábor, az összefoglalót Végh Györgyi késztette] 
 


