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BIZS 2008 – összefoglaló 
Pusztamarót, 2008. április 11. – 13. 

 
 
A tábor 
 
A tábor Budapesttől ÉNY-ra olyan 30 

km-re található Bajna mellett, az erdő 
közepén. Ez egy viszonylag szeles és hideg 
terület, én a 3. nap végére megfagytam. 
Cserébe nagyon jó a levegő, szép zöld a rét, 
van fa, műemlék, temető, tábortűznek hely, 
majdnem nincs forgalom (kivéve egyéb 
turisták). Azért, hogy idejussunk, kell menni 
előtte 4 km-t egy borzalmasan hepehupás 
földúton. Telefon térerő, internet nincs. 

 
A hely pontos neve: 
 
MARÓT-HEGYI SÓLYOMFÉSZEK, 

Pusztamarót, www.pusztamarot.hu 
 

 
 
Péntek este 
 
Első nap, péntek délután úgy 4 fele kezdtek el 

beérkezni a vendégek. Mi voltunk az elsők 
(valakinek elsőnek is kell lenni.) A nép nagyja része 
beért 6-ig, azonban a vacsi ettől kicsit szétcsúszott, 
azt nem teljesen együtt költöttük el.  

 

 
 

Ezután viszont már együtt tudtunk ismerkedős 
játékot játszani. Ez a játék az idei BIZS egy 
nagyszerű újítása volt. Bár már idén is kiválóan 
működött, kis fejlesztési lehetőség még van. 
Például vegyük figyelembe, hogy nagy 
valószínűség szerint azok ülnek egymás mellett, 
akik ismerik egymást, tehát ők kerüljenek külön 
körbe. 

 
A játéknak az volt a lényege, hogy tizenpár 

ember körbe áll, majd egymás után elmondja a 
saját nevét és valami jelet mutat, ami rá jellemző. A 
következő megismétli az előző nevét és 
mutatványát, majd előadja a sajátját. Ez így megy a 

kör végéig. Az utolsó jó, ha bevesz a játék előtt egy 
Cavintont.  

 

 
 
Ha már egymást névről ismerik, a körbenállók 

fele beáll a kör belsejébe, szemben a kívülállókkal, 
és párosával 1 percig beszélgetnek egy megadott 
témáról.  
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Majd mindenki eggyel jobbra rotálódik, és más 
témával, más emberrel folytatódik a 
minibeszélgetés. Amikor ez is lement, bekerül az 
összes név egy kalapba, majd húzni kell. Akit 
kihúztál, arról le kell írni, hogy mit tudtál meg róla.  

Ezt a nagykörben felolvassa valaki, és annak 
kell magára ismernie, akiről a szöveg szól, + meg 

kell mondani, hogy ki írta róla. Elvileg mindenkiről 
egy valaki ír. Talán a sárga pulóverem miatt rólam 
ketten is írtak, utólag is köszi! Hehe. 

 
Játék után elmélkedtünk. Berci tartott előadást… 

 

 
Szombat 
 
Szombat a beszélgetések jegyében telt. 

Szintén újítás a báziscsoport/tematikus csoport 
elrendezés. Ez a beszélgetés-rendszer, amit több 
oldalban magyarázva is nehéz megérteni, a 
gyakorlatban remekül működött. Alapvetően az 
ember egy báziscsoportban van, ami kb. 12-16 
tagú. Lehet választani 6 témakör közül. Mindegyik 
témakörre a báziscsoport két embert küld el. 
(Azok a hallottakat feldolgozzák, és majdan 
összefoglalják a saját báziscsoport többi 
tagjának.) A témaválasztás persze hordoz némi 
nehézséget, mert az egyik témára 4-en is 
mennének, a másikra csak 1, stb. A 
megállapodás nem egyszerű, nagyobb létszámnál 
nagyobb a szabadság. Tehát megvan a két ember 
egy témára, ők most (szombat délelőtt) átmennek 
a tematikus csoportba, amit az előre a szervezők 
által kiszemelt csoportvezető tart.  

 

 
 
Témák: 

− Adás – Kőszegi Júlia és Dalma 
− Család, gyermek – Kecskés-Vincze 

házaspár demonstrációs Ivánnal  
− Deviáns szórakozás – Bajnok Kata, 

Benyhe Robi 
− Erőszakmentesség – Dániel Gergő 
− Gondolatszabadság – Köllőd Marci és 

Borka 
− Munka és a jézusi élet – Bajnok Kristóf 

 
Délután a báziscsoportban mindenki elmeséli, 

hogy mit hallott délelőtt a tematikus csoportban. 
Ez persze megint indít egy helyi beszélgetést.  

Ebben a rendszerben mindenki találhatott a 
korának és érdeklődésének megfelelő témakört.  

 
Este vacsi, utána vállalások. Eddigi 

leghosszabb nagycsoportos beszélgetés, amit a 

jelenlevők nagy nyugalommal, türelmesen 
végigültek. 

 
Összességében kevesebben voltunk, mint 

átlagban, mivel az idősebb korosztály nem 
nagyon képviseltette magát. Nahát-nahát. Itt 
hívom fel a figyelmet, hogy az idei BIZS úgy volt 
szervezve, hogy a nagyobb korátfogást is lefedje 
a témakínálat. Bár kreatív és nyugodt hangvételű 
vita alakult ki arról, hogy a BIZS jövője hogy 
alakuljon, igazából ez a kérdés hosszútávon 
nyitott maradt. Az egyik elképzelés szerint a BIZS 
oszlik, lesz egy Junior meg egy Senior szakasza, 
amik egymástól időben és/vagy térben független 
rendezvények. A másik elképzelés szerint a 
témakínálatot és a beszélgetések szervezését az 
ideihez hasonló rendszerben folytatnánk elkerülve 
a generációk közti kommunikációs nehézségeket, 
ill. a bizonyos témák iránti érdektelenséget. 
Hosszútávon mindenképpen kell valamit 
változtatni a megszokott rendszerhez képest 
azért, hogy az eddigi embereknek (főleg a > 25 
korosztálynak) is újra vonzóvá tegyük a BIZS-t, 
másrészt hogy a fiatalokkal szemben a Bokor által 
támasztott nevelő, útmutató elv érvényesüljön, 
más szóval, a korosztályom ne húzza ki a mostani 
16-20-as éveiben járók alól a szőnyeget. Imot erre 
viccesen megjegyezte úgy általában, hogy az 
ember úgyse jönne a gyerekével BIZS-re… (ezzel 
a nézettel ott helyben nem tudtam 100%-osan 
azonosulni) 

Amire gondolt, az az, hogy idővel mi tényleg 
annyira kiöregszünk ebből a körből, hogy félő, 
vagy lemorzsolódunk, vagy a fiataloknak nem lesz 
kedvük egy majdnem BNT2-re járni velünk. 
Szerintem ez egy hosszú távú probléma, és ha 
most elkezdünk agyalni a folytatáson, akkor egy 
3-5 éves folyamattal ezt az egész kérdéskört úgy 
lehet orvosolni, hogy annak nem lesznek 
vesztesei.  

 
Egyéb vállalások: 

− Jövő évi Bizs: még bizonytalan, milyen 
formában lesz, de Emese, Imot és 
Kata elvállalta a kontrollálását; 
segítenek nekik: Pálinkás Péti, 
Kecskés András, Király Márti, György 
Julcsi. 

− Bokorbál: Rauscher Eszter vállalta, 
Bajnok Sári és Benyhe Robi 
segítségével. 
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− Óbudavári munkálkodás: Bajnok Dani 
közössége vállalt 1 napot, V. Miklós és 
B. Zsuzsó segítségével. 

− Bajnok Dani jelezte, hogy náluk 
elérhetők Gyurka Bácsi könyvei, 
majdnem mind raktárról. A könyvek 
áráról később írunk. Aki helyben 
megrendelte, már meg is kaphatta. 

Nekem itt vannak a polcomon szépen 
sorban. 

 
Éjjel buli. ZTÖ (zenés táncos összejövetel). 
Bokor gyöngyei. Buli, buli, buli… 
 

 
Vasárnap 
 
Vasárnap reggel érdeklődés hiányában 

elmaradt a torna.  
 

 
 
(ez maradt el) 
 
 
 

Délelőtt mise Gyurka bácsival, majd ebéd, és 
lehet hazamenni.  

 

 
 

Készítettünk együtt csoportképet. 
 

 
 
A remek szervezést, a kiváló lebonyolítást és a sok újítást köszönjük nekik: 
 

Bajnok Juli, Bitter Janka, Benyhe Berci, Kiss Gábor, Kovács Péter, Pálinkás Tomi 
 
 
Fotók: 
 

http://bajnok.hu/gallery/main.php/v/kecskes_andras/bizs_2008/  
 

http://bajnok.hu/gallery/main.php/v/taszilo/bizs2008/ 
 Írta: Kecskés András 


