BNT-beszámoló
2007. augusztus 912. között immár nyolcadszor rendeztük meg a BNTt, azaz a Bokor Nagy
Tábort – idén Szolnokon – azért, hogy közösségeink együtt lehessenek, hogy jobban meg
ismerjük és megszeressük egymást.

A KV az idei tábor szervezésekor két körre támaszkodott: a
Szolnokhoz szervesen kötődő Hangközösségekre és a buda
pesti és Budapest környéki közösségekre.
A Nyitóesten a szolnoki Szőlővesszők zenekar szép előadá
sát hallhattuk.
A BNT – hagyományosan –
nem pusztán táborozás. A szer
vezők minden évben sokkal
többet szeretnének, mint szó
rakozva eltölteni néhány na
pot. Reggelente szentmisével
kezdtük a napot, ezen kívül a
Szekeres Ági és Fityus Zsuzsa által szépen berendezett csend
szobában volt még módunk elmélyülni. Azt hiszem, nem
kell bizonygatnunk, hogy a Föld, a mi világunk nagy bajban
van. Ezernyi területen szorul rá a felelősséggel gondolkodó
emberek segítségére. Ezért idei táborunk mottója ez volt:

„Mentsétek meg Világfalvát!”

Dramatizált jelenetekkel
(szerző: Kovács László)
villantottuk föl a mai ma
gyar társadalom súlyos
bajait és konfliktusait: a
gyakori válást, a nevelés
nehézségeit, az öregség
gondjait, a globalizáció
kérdését, a pártpolitika okozta
széthúzást és az ökológiai ka
tasztrófa realitását. A jelenete
ket kiscsoportokban elemeztük
és a felmerült kérdésekre meg
oldási stratégiát próbáltunk ki
dolgozni.
Péntek délután Kiss Mártont, azaz Marci atyát hallhattuk, aki az erdélyi Bélfenyé
ren működő szeretetotthonról beszélt nekünk.
Nagy sikere volt Köllőd Mária munkalehetőségekről szóló előa
dásának.
Komoly érdeklődéssel hallgattuk Dőry István színvonalas és el
fogulatlan szakmai előadását a géntechnológiáról.

Gromon András Márk evangélium fordításáról és
Istenképéről beszélt az érdeklődőknek.

Frank Tibor műveltségi vetélkedője
sok fiatalt vonzott, és az élménybe
számolók szerint nagyon jól sikerült.

Bitter Göngyi az érdeklődőknek me
ditációs gyakorlatot tartott.
A szombat esténket a Sashalmi fiatalok előadása tette széppé a

„Feltámadás elmarad” című színdarabbal.

A fiatalság esténként dallal, tánc
cal ünnepelte az év legnépesebb
Bokorrendezvényét. Ennek szín
vonalát emelte Harmat Dávid
gitárműsora.
A komolyabb előadások alatt né
pes csapat szolgálta a kisgyerekek
játékos foglalkoztatását.
Köszönet érte mindnyájuknak!

A Tintaló Társulat „Nem akarok többé boszorkány
lenni!” című produkciója nemcsak rengeteg kisebb
nagyobb gyereket, de fel
nőtteket is szép számmal
vonzott. Badacsonyi Angéla
bábszínésznő bájos, művé
szi játéka elbűvölte a kö
zönséget.
Szolnoki testvéreink városnéző sétát is
szerveztek az érdeklődőknek.
Szombat délelőtt pedig kígyózó sor vára
kozott véradásra.
A táborban idén is becsületkassza mű
ködött. Nem kellett csalódnunk, ha szűken is, de összejött a részvételi költség. Mindez azért is
volt lehetséges, mert minden előadó, még a „külsősök” is ingyen, szeretetből vállalták a
közreműködést. A Fővárosi Önkormányzat Oktatási és Ifjúsági Bizottsága, valamint a Gaz
dasági Bizottsága anyagi támogatást nyújtott a nyári tábor megrendezéséhez.
Reméljük, a mintegy ötszáz résztvevő szép emlékeket őriz majd erről a pár napról!

A fényképeket Csontos Barnabás és Kecskés András fotói közül válogattuk.
A népes szervező csapat nevében:

Bajnokné Benyhe Judit

