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A szervezők beszámolója
A fehérvári fiatalok közössége tavaly ilyenkor eldöntötte, hogy elvállalja a 2014-es Bokor
Ifjúsági Zsinat szervezését – úgy gondoltuk, hogy megértünk a feladatra.
A BIZS témájának a Jézusi szegénységet, és a nagycsaládban élést, gazdálkodást
választottuk. Előbbit azért, mert úgy gondoltuk, hogy Jézus tanításának egy sarkalatos pontja
a szegénység megélése, illetve ezt az utat egy lehetőségnek tartjuk a napjaink pénzen alapuló
társadalmából való kitöréséhez.

A második téma kapcsán arra voltunk kíváncsiak, hogy mint fiatalok, milyen előnyökkel,
hátrányokkal, örömökkel, és vállalásokkal kell szembenéznünk egy nagycsalád alapítása
során. Ebben a témában nagyon színessé tette a beszélgetéseket, hogy sok nagycsaládból
jövő, és már családdal rendelkező fiatal volt közöttünk. A témában Balczó Andrást
hallgathattuk meg, aki arról is beszélt, amiről ő akart, és kérte a Szentlelket, hogy azt tudja
mondani, amit mondania „kell”, amit hallanunk „kell”, vagyis ami nekünk a legtöbbet
használ. Úgy gondolom, hogy ez a 75 év alatt felgyülemlett élettapasztalat, és hitélmény nagy
hatással volt mindnyájunkra. A jézusi szegénység témájában egy tartalmas előadást
hallhattunk Tóth Balázstól, melynek eredményeként a beszélgetések során átértékelhettük,
hogyan gondolkodunk ezen a területen, hol tartunk most, és milyen utak állnak előttünk.
Természetesen a komoly programok mellett nem maradhatott el a szórakozás sem, napközben
focival, frizbizéssel, kötetlen beszélgetésekkel, este pedig kvízzel, karaokeval, és
örömzenéléssel töltöttük az időt.

Összességében a visszajelzések alapján is sikeresnek mondhatjuk az idei BIZS-t, mintegy
ötven ember részvételével sok élményben, együtt gondolkozásban volt részünk, sokat
épülhettünk egymás, és az előadók gondolataiból, és talán más emberként hagytuk el a tábort.
Végül szeretnénk köszönetet mondani a fehérvári szülőknek szolgálatkészségükért, ők is
hozzájárultak ahhoz, hogy jól érezhessük magunkat ezen a három emlékezetes napon.

Beszámoló egy résztvevő szemével
Az idei BIZS is igen jó hangulatban telt, mondhatnám szinte családiasan, a fehérvári
családjaink szeretetében és odaadó, áldozatos munkájában. A szombati napon voltunk a
legtöbben, kb. ötvenen.
Péntek este Tóth Balázs gondolatait hallhattuk a jézusi szegénységről és a pénzről. Balázs
sokak ciszteres hittantanára volt. Másnap délelőtt mi is beszélgettünk erről kisebb
csoportokban. Szombat délután Balczó Andrást hallgathattuk a sportpályafutásáról, ill. a
nagycsalád és az élsport gyönyöreiről, küzdelmeiről. Szerinte, ha Isten akarja, hogy
megcsináljunk valamit, ahhoz minden szükségeset megad, például akaratot. („Az akarás Isten
ajándéka.” – Prohászka Ottokár) Később mi is megvitattuk ezeket a gondolatokat – szintén
kiscsoportban. A szombat este nem múlhat el egy izgalmas kvíz nélkül, köszönet érte!!
Vasárnap misével zártuk a háromnapos alkalmat, amit Totya (Szegheő József) celebrált.
És végül egy rövid lista, hogy mi mindent tettek értünk a fehérvári családok: péntek este egy
óriási bográcsnyi tarhonyával vártak minket, szombaton pedig ennél is több paprikás krumplit
főztek nekünk ebédre. Ezen kívül a fürdési lehetőséget is ők biztosították a saját
otthonaikban, hogy komfortosabban érezhessük magunkat. Persze a szervezők is fehérvári
fiatalok voltak, nekik köszönhetjük, hogy ilyen tartalmasan, vidáman és – nem utolsósorban –
olcsón (!!) telt ez a hétvégénk. Mindent hálásan köszönünk nekik!
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