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LELKI NAPOK UTÁNI BESZÁMOLÓ 

SZENTJÁNOSBOGÁR 2022 

PROGRAMJAINK, KIADVÁNYAINK 
 

Kedves Szentjánosbogár! 

Kedves Szülő, közösségünk sorsát figyelemmel kísérő Barátunk! 

 

Sok szeretettel küldjük a nyarat lezáró hírlevelünket, melyben ízelítőt kaphatnak az idei 

Szentjánosbogár Lelki Napok hangulatából, és nem utolsó sorban tájékozódhatnak az 

elkövetkezendő időszak programjairól. 

 

Gyermek- és kamasz Lelki Napok 

 

Idén 6 település 

fogadta be a gyermek, és 

kamasz korosztály számára 

megrendezett Szentjánosbogár 

Lelki Napokat. A részvevők 9 

és 18 év közötti fiatalok voltak, 

akik 8-10 fős csoportokban 

dolgozták fel a 

korosztályuknak megfelelő 

témát. A fiatalok a konfliktusos 

helyzetek helyes kezelésére 

keresték a megoldásokat 

különböző szituációk és 

játékok segítségével; a 

nagyobbak megismerkedhettek egy kicsit mélyebben az önmagukról kialakított képükkel, hogy 

mások mit gondolnak róluk, illetve azt, hogy mennyire fontos felismerniük a másik értékét. 

 

A délelőtti 

kiscsoportos beszélgetések 

után, a hét folyamán 

különböző programok 

vártak a táborozókra, mint a 

sportverseny, kirándulás, 

akadályverseny, a 

gyermekek által előadott 

élményképek, illetve a 

tábortűz.  

A vezetőknek idén is 

lehetőségük volt a helyiekkel 

a tábor lezárásaként egy 

délutánt/estét eltölteni, ez 

egy remek alkalom volt, 

hogy visszajelzést kapjunk a 

Lelki Napjainkról a befogadók szemszögéből. 



 

2 

 

A résztvevő bogarakra így hatottak az idei Lelki Napok 

 

„Azt határoztam el, hogy többet fogok énekelni a bogárkönyvből és többet játszom bogaras játékokat.” 

        /11 éves lány/ 

 

Elhatároztam, hogy mostmár jobban 

fogok beszélni Istennel.”  

   /11 éves fiú/ 

 

Eldöntöttem, hogy sokkal több szerepet 

kap majd Isten a hétköznapi életemben, 

hiszen inspirálni szeretnék másokat, 

afféle 'szentjánosbogár' lenni. 

  /16 éves lány/ 

 

Szentjánosbogár gyermek- és kamasz Lelki Napok, 2022 

Helyszín Táborvezető Tábori pap Hátteres 

Cered 
Tuzson-Berczeli 

Bernadett 
Nyeste Pál SP 

Lázár Karolina 

Lázár Sebestyén 

Mágocs Latinovics Ádám Keserű György SP 
Danyi Rebeka 

Latinovics Eszter  

Mezőkövesd Jurasits Júlia Koronkai Zoltán SJ Demjén Dorottya 

Mórahalom Vascsák Fruzsina Gál József Mucsi Zsuzsanna 

Pannonhalma Bartal Julianna Kutas Attila, Atitiszi Constantino Manuela  

Szendehely Gintner Ábel Lobmayer Imre SP 
Csicsiri Dorka 

Kárpáti Kata 

Időpont: 2022.06.26 – 07.01. 

Gyerektéma: A hullámzó tengeren 

Kamasztéma: Csillagok, ragyogjatok! 

Kisbogarak száma: 410 fő 

Főbogarak száma: 116 fő 
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Ifjúsági Lelki Napok 

 

Idén az ifjúsági Lelki Napokat két település fogadta. A 17-22 éves fiatalok a délelőtti kiscsoportos 

beszélgetések során a probléma és annak megoldása kérdéskörét tárgyalták meg. Próbáltak új 

felfedezéseket tenni, személyes tapasztalatokat gyűjteni és ezeket meg is osztották egymással. 

Közös erővel jutottak előrébb önmaguk benső kérdésein.  

Az ifi Lelki Napokhoz szokásosan idén is volt sportnap, interaktív előadás, kirándulás, 

akadályverseny, IrZen, és tábortűz. 

 

Néhány mondat a 

kiértékelőkből 

 

„Isten a Megoldás, de nem nélkülem, 

hanem velem és általam.” 

/17 éves fiú/ 

 

„Csodás barátságokat vittem haza. 

Sok sok szeretetet és megértést. Fényt a 

lámpásomba.” 

/19 éves lány/ 

 

Egy szülői visszajelzés 

 

„úgy jött haza, hogy "szívesen maradt 

volna még néhány hétig". :) 

 

Szentjánosbogár Ifjúsági Lelki Napok, 2022 

Helyszín Táborvezető Tábori pap Hátteres 

Emőd Altsach Gergely Kutas Attila, Atitiszi Szalma Anna 

Pilisszentiván Finta Zsolt Koronkai Zoltán SJ 
Demjén Dorottya 

Zsidó Balázs 

Időpont: 2022. 07.10 – 16. 

Ifitéma: Ő a megoldás 

Ifik száma: 103 fő 

Főbogarak száma: 29 fő 
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Közösségerősítő Lelki Napok 

 

Idén is Mezőtúron szervezték meg a 

Közösségerősítő Lelki Napokat legfőképp a 

bogárvezetők és a felnőtt klubok számára. Az 

alapkoncepció az, hogy ha az emberek egy 

biciklikeréken helyezkednek el, és a kerék 

közepén a kerékagy Isten, akkor hozzá indulva 

befelé a küllőkön egymáshoz is közelebb 

kerülnek. Ezért indult idén is a 4 napos tábor 2 

nap csendes lelkigyakorlattal, amiben sok 

megosztó kör volt. Az utolsó 2 napon pedig Bogár ügyekkel foglalkoztak és több új műhely is 

megalakult, amik azóta elkezdtek működni, és bízunk benne, hogy hamarosan hallotok róluk. 

 

Szentjánosbogár Közösségerősítő Lelki Napok, 2022 

Helyszín Táborvezető Tábori pap Hátteres 

Mezőtúr Szödényi Ákos Koronkai Zoltán SJ Mucsi Julianna 

Időpont: július 20. – 24. 

Résztvevők száma: 35 fő 

 

Családos Lelki Napok 

A nyáron két turnusban zajlott a családos Bogár 

tábor Miskolcon, a Fényi Gyula jezsuita 

gimnáziumban. 36 család vett részt az idei 

táborban. A házaspáros programok idején, 20 

gyerekvigyázó gondoskodott arról, hogy a 

gyerekeknek is bogárélmény legyen ez az öt nap. 

Szabolcs atya, Atitiszi és Zoli atya kísérte a 

résztvevőket a hét folyamán.  

 

 

 

Szentjánosbogár Családos Lelki Napok, 2022 

Helyszín Táborvezető Tábori pap Gyerekvigyázó vezető 

Miskolc, Jezsu 
Deákné Oszkó Ágnes 

Deák György 

Kutas Attila, Atitiszi 

Sajgó Szabolcs SJ 

Fejérváry Csenge 

Tőkés Nonó 

Miskolc, Jezsu 

Éger-Czope Anna 

Éger István 

 

Koronkai Zoltán SJ 

Sajgó Szabolcs SJ 

Vascsák Fruzsi 

Időpont: I. turnus: 2022.07.30. – 08.03. 

II. turnus: 2022.08.03. – 08.07. 

Téma: Bizalom 

Résztvevők száma: 36 család 

Gyerekek száma: 70 fő 

 

Köszönet a fotókért: Finta Zsolt, Mentes Laura, Németh Ádám, Vér Gábor, Vörös Annamária 
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A nyári Lelki Napok visszaidézése után most tekintsünk előre, hiszen Közösségünk élete az évközi 

időszakban sem áll meg, sőt! Lássuk, mi vár ránk! 

 

Bogár Klubok 

 

Ha jól érezte gyermeke magát a Lelki Napokon. Ha szeretne, más Bogarakkal egy rendszeresen 

összejáró közösség részese lenni, ahol otthon érezheti magát és a Lelki Napokhoz hasonlóan 

szeretne kiscsoportban beszélgetni, játszani, akkor Bogárklubban a helye. 

Jelentkezni a honlapon lehet az űrlap kitöltésével. 

 

Ha a lakóhelyén többen is vannak korosztályos Bogarak, akkor gyűljenek össze. Ha a környéken 

ismernek Bogárvezetőt, keressék meg, lenne-e a klub vezetője. (Csak akkor tudunk klubot indítani, 

ha találunk helyben vagy nem messze lakó, erre vállalkozó csoportvezetőt.) 

 

Elkövetkezendő programjaink: 

Program Időpont Helyszín 

2022 

Klubvezető képző november 5-6. 
Budapest, Párbeszéd 

Háza (PH) 

Bogár imaest november 9. Budapest, PH 

Táncház november 11. Budapest, PH 

Bogárhorizont november 16. Budapest, PH 

Őszi Lelkigyakorlat november 19. Budapest, Sodrás u. 

Bogárhorizont december 7. Budapest, PH 

Irodalmi zenés est december 10. Budapest, PH 

Bogár imaest december 14. Budapest, PH 

2023 

Családos Lelkigyakorlat január 7-8.? Budapest 

Bogár imaest január 14. Budapest, PH 

Közgyűlés január 28. Budapest, PH 

Bogármise - Szent János apostol január 28. Budapest, PH 

Bál február 4. Budapest, PH 

Bogár imaest február 8. Budapest, PH 

Bogár imaest március 8. Budapest, PH 

Bogár Húsvét április 6-9. Szob 

Bogár imaest április 12. Budapest, PH 

Métabajnokság április 22. Budapest 

Bogár imaest május 10. Budapest, PH 

Bogár imaest június 14. Budapest, PH 

Gyerek - kamasz Lelki Napok június 25-június 30.  

Ifjúsági Lelki Napok július 9-15.  

Közösségerősítő Lelki Napok július 19-23.  

Családos Lelki Napok augusztus 5-9. és 9-13. Miskolc, Jezsu 

 

További információkat, híreket honlapunkon, a Facebook oldalunkon és instagramunkon talál, ide 

kattintva pedig feliratkozhat hírlevelünkre! 

 

https://szentjanosbogar.hu/kozosseg/bogarklubok/
https://szentjanosbogar.hu/
https://www.facebook.com/SzentjanosbogarKHE
https://www.instagram.com/szentjanosbogarkhe
http://eepurl.com/cm3CeP
http://eepurl.com/cm3CeP
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Szeretettel ajánljuk figyelmükbe kiadványainkat is, reméljük, találnak közöttük hasznosat, kedvükre 

valót: 

 

Az együtt éneklés minden csoport, közösség számára az egyik legkönnyebb 

és leghatékonyabb módja az összehangolódásnak, a közös imaalkalmaknak 

pedig színt, ízt ad, segítségünkre lehet Isten jelenlétének mélyebb átélésében. 

Szeretettel ajánljuk ehhez Énekeskönyvünket, amelyben 144 ének található 

kottával, zenészek számára gitáros akkordokkal. 

 

 

 

 

A Szentjánosbogár közösségben a játék az egyik 

alapvető kommunikációs eszköz, foglalkozási mód, érintkezési forma – és 

minden eseményben, rendezvényben, amelyet szervezünk, jelen van a játék 

sokféle változatban. Országos működésünk alatt számos új játékot 

ismertünk meg, gyűjtöttünk, és jegyeztünk fel – mert szerencsére a játék 

közös kincs. Ezeket adjuk közre.      Ára: 2500 Ft 

 

 

 

 

Métaütőt és métalabdát is 

forgalmazunk. 

 

 

 

 

Kiadványainkat megvásárolhatja személyesen, előzetes egyeztetés alapján, illetve ügyfélfogadási 

időben, a Szentjánosbogár Irodában vagy megrendelheti a szentjánosbogár honlap webshop 

felületén. 

 

 

Köszönjük, hogy elolvasta Hírlevelünket, további szép napokat kívánunk! 

Visszajelzését szívesen fogadjuk a megadott elérhetőségek egyikén. 

Reméljük, találkozunk évközi programjainkon is! 

Zólyomi Kata, Mentes Laura 

 

Elérhetőségeink 

Cím: 1085 Budapest, Horánszky u. 20. 

Telefon: 1/266 1336 

Mobil: 30/743 5860, 30/431 0143 

E-mail: iroda@szentjanosbogar.hu 

Honlap: www.szentjanosbogar.hu 

Ügyfélfogadási idő: Csütörtök 1300 – 1700 

Számlaszám: CIB 11100104-18689156-35000008 

 


