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A 13. BNT ezúttal is minden korosztály számára igényes programot, valamint aktív
pihenési lehetőséget biztosított.
A kaposvári A Vasút a Gyermekekért Alapítvány Diákotthona – némi átalakítással –
ideális helyszínnek bizonyult. A résztvevők nagy többségének ágyas elhelyezést tudtunk
biztosítani, a fiatalok egy része termekben polifoamos-hálózsákos, vagy sátras hálóhelyet vett
igénybe. A táboron 370 fő vett részt, ennek kb. harmada 18 év alatti volt.
Az étkezés – enyhén szólva – aszketikusra sikeredett, nem is a minőséggel, inkább a
mennyiséggel volt baj, de azért mindenki túlélte ezt a három napot.
A tábor mottója: „Ragyogj, mert Isten üzenete vagy! Szebb lesz tőled a világ, s
boldogabb!” (B.Radó Lili). A szervezők, melyeknek nagy része (14 főből 9 fő) huszonéves
fiatal volt, azt szerették volna ezzel kifejezni, hogy mindannyian fontos építőkövei vagyunk
Isten Országának. Elengedhetetlen, hogy kibontakoztassuk saját képességeinket, s azokat a
közösség javára minél teljesebben hasznosítsuk. Ehhez pedig értéklátás, önismeret és
harmonikus kapcsolatok szükségesek.
Minden napunkat reggeli tornával és szentmisével kezdtük, az „ép testben ép lélek”
szellemében, s esti áhítattal zártuk.
A csütörtök esti bábszínházi előadás, amelyet a világhírű pécsi MárkusZínház tartott,
örömére volt kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
A pénteki felnőtteknek (16 év felettiek) szóló előadást Faragóné Bircsák Márta tartotta
„Személyi érettség – közösségi megosztás” címmel. Az igényes előadást (melynek
prezentációja megtekinthető a www.bokorportal.hu oldalon) igen komoly beszélgetés és vita
követte 14 kiscsoportban, melyet egy-egy középkorú és egy fiatal testvérünk vezetett. Az itt
elhangzott gondolatok összefoglalóját október közepére fogjuk elkészíteni, s honlapunkon,
valamint belső tájékoztatási rendszerünkön tesszük közzé. Az idei BNT újítása volt, hogy
ezen idő alatt a 12–16 éves korosztály számára ugyanezt a témát Kovács Tádé fejtette ki. Azt
tapasztaltuk az előző években, hogy ez a korosztály még nem ül be a felnőtt előadásra, de már
érdeklik őket a komoly kérdések is.
A délelőtt folyamán a piciknek baba-mama torna, a nagyobbaknak (5-12 év) kézműves
foglalkozás volt.
Délben a Kaposvári Vérellátó Állomás közreműködésével 47 fő adott vért, közben
dietetikusaink és gyógytornászaink életmód tanácsadást tartottak.
A délután folyamán több program közül lehetett választani. Nagy érdeklődést keltett
az „Egymást segítés lehetőségei falun és városon” témakör Lantos Tamás (Markóc falu
polgármestere), valamint Zsombok György (egy budapesti Talentum kör vezetője)
előadásában. Bizonyos, hogy minden időben, de a mostani magyar helyzetben még inkább
nagy szükség lesz az összefogás minden formájára.
Kiss József saját életének tapasztalatait összegezve „Út – egység – hűség” címmel
tartott beszámolót. A délután további részében – a már hagyományos – műveltségi vetélkedő,
városnézés töltötte ki az időt.
Eközben a 8-14 éves gyerekeknek vetélkedőt szervezett Papp Anna és Kőszegi
Sámuel, valamint sportfoglalkozásokon is részt lehetett venni.
A péntek este folyamán három programot is kínáltunk: A Romantikus estét
házaspároknak a György házaspár szervezte, de részt lehetett venni a fergeteges hangulatú
gitáros-táncos evangelizációs alkalmon a móri Forró Cappuccino együttessel, és volt
filmvetítés is: „Életvonat” címmel.

A szombati napon a „Spiritualitás az egyén, a család és a közösség életében” című
tanúságtevéseket hallhattuk Tarnai Imre, Bajnok Kata, Magyar Bálint és Dombi Jánosné
előadásában. Ezalatt a fiatalabbakkal Bajnok Dániel beszélgetett a spiritualitás jelentőségéről.
A kiscsoportos beszélgetések során számos egyéni és közösségi tapasztalat, kérdés és vágy
került megosztásra.
A piciknek terápiás kutyával való foglalkozás, a nagyobbaknak újabb kézműves
lehetőségek voltak.
A délután folyamán a „Nevelés – növelés?” cím alatt Lelkes Katalin Waldorf óvodapedagógus, valamint Bajnokné Vincze Orsolya tanítónő beszéltek arról, hogy milyen
lehetőségek vannak arra, hogy valós értékeket közvetítsünk a pedagógiai munka során.
Garay András „A honvédelmi törvény „lefordítása” és lehetséges következményei”
című előadásában összegezte az előzetes Bokor-felmérés eredményeit, és felvázolta a törvény
várható következményeit, amelyeket egyénileg és Bokor szinten egyaránt alaposan végig kell
gondolnunk.
Dr. Gloviczki Eszter „A szerelem biokémiája” című előadását eredetileg serdülőknek
terveztük, de a nagy érdeklődésre való tekintettel megismételte a felnőtteknek is.
Stölkler Nándor „Madarak földön, égen, és vízen” zenés-vetített képes előadása nem
csak új ismereteket, de igaz lelki feltöltődést is jelentett. A relaxációra, meditációra vágyók
Hangfürdőn vehettek részt Eisenmann Tünde hangmasszőr segítségével, míg a kisebbek
botkenyeret sütöttek vagy sportoltak.
A szombat estét a szokásos Műsoros est zárta színvonalas produkciókkal.
A vasárnapi szentmise nem csak a közös ünneplés, búcsúzás, hanem a további közös
gondolatokra és tettekre buzdító alkalom is volt.
A tábor lebonyolításában oroszlánrészt vállalt Orbán Ádám és Kőszegi Júlia, de
köszönet illet minden szervezőt: Csíky Lajkó, György Gabi, Kőszegi Dalma, Mlecsenkov
Angel, Szikszai Sándor, Szikszainé Csíky Mártus, Sztraka Ágnes, Topál Péter, Trásy Éva
néni, Kecskés-Vincze Eszter, Vincze Miklós, Kőszeginé Melinda.
Szép volt ez a BNT, várjuk a tizennegyediket!

