
2017. Pünkösd XXIII. évf., 2. szám                     AZ MCSSZ ICHTHÜSZ KÖ ZÖS SÉ GÉ NEK LAP JA

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után

Gyertek a Reformációi Tanyázásra Budakeszire! ( 3-5. old.)
Utolsó hívás a Reformációi Száva túrára (6. és 17-18. old.)
A Szentlélek megérintõ kegyelme és ajándéka

legyen a miénk Pünkösdkor és utána is!

Pünkösd elõtt - sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd elõtt - ígéretek zenéje.
Pünkösd elõtt - esedezés, esengés.
Pünkösd elõtt - halk hajnali derengés.
Pünkösd elõtt - szent vágyak mozdulása.
Pünkösd elõtt - koldusszív tárulása.
Csendesen várni - várni, hinni, kérni!
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után - szent égi erõt-vetten,
pünkösd után - Lélekkel telítetten.
pünkösd után - bátor tanúvá lenni,
pünkösd után - régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után - adni, adni, adni!
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„A Mes ter itt van és hív té ged" (Jn 11,28)

Pünkösdre
Jézus mondja: „…jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzá-

tok, ha pedig elmegyek, elküldöm ôt hozzátok. És amikor eljön leleplezi a világ elôtt, hogy mi a bûn, mi
az igazság, és mi az ítélet.” Ján 16,7-8

Jézus tanítványai szomorúak, mert olyan dolgokról beszél, amelyet nem szeretnek hallani.
Jézus magukra fogja ôket hagyni?! Nem fogják többé látni test szerint? Arra számítottak, hogy
velük marad még – hisz Jézus mindössze harminchárom éves – segít lerázni a római uralmat az
elnyomott „Isten által kiválasztott nép” válláról és felállítja királyságát. Hiszen azt ígérte, hogy -
„Beteljesedett az idô, és elközelített az Isten országa.” (Mk 1,15) – nemsokára elkezdi uralkodását. De
Jézus valójában egy másik országról beszélt. Ez „nem úgy jön el, hogy az ember elôre kiszámíthatná.
Azt sem mondhatják: Íme, itt, vagy íme, ott van! Mert az Isten országa közöttetek van!” (Luk. 17,20) És
most a tanítványok azt hallják, hogy Jézus elmegy. Amit ígért nem fog megvalósulni? Jézus nél-
kül fog valami megtörténni? Ez elképzelhetetlen! Csalódottak! – Mindez az emberi ésszel, logi-
kával megmagyarázhatatlan feloldhatatlan ellentét. Sôt egy kicsit félelemmel is eltölti ôket mind-
ez, mi lesz velük Jézus nélkül? – mint, ahogy az ember kicsit mindig fél minden ismeretlentôl.

Jézus szavai bátorítóak, az értelemre-, érzelmekre- és az akaratra-hatóan beszél. Gondoljátok
meg: „jobb, hogy elmegyek”, eljön a „Pártfogó” a támogatótok, az ügyvédetek. Hangolódjatok
rá az események ilyen fordulatára, várjatok rá! Errôl beszél Ézsaiás próféta is a 61,1-2-ben, mely
szakaszt Jézus felolvas a názáreti zsinagógában: Az Úr Lelke azért adatik többek között, hogy
Vigasztaló legyen. És azt mondja errôl a korszakról, hogy eljött, de sokan nem értették ezeket
a szavakat. Nem értették Isten tervét, az újdonságok Istenét, aki azt mondja nekünk: »Íme, én
újjáalkotok mindent.« A Szentlélek éppen azért jött, hogy megújítson minket, és továbbra is
folytatja a megújításnak ezt a munkáját. És ez az új is egy kissé félelmet kelt. Az elsô
Pünkösdtôl kezdve egészen napjainkig tapasztalhatjuk ezt a félelmet a Szentlélek újdonságai-
tól. – Nekünk fiataloknak, cserkészeknek, talán könnyebbnek látszik azonosulni az újdonsá-
gokkal, kipróbálni magunkat, megélni új élethelyzeteket. Mégis mikor ott állunk ezek elôtt a
kihívások elôtt akár csak fizikai értelemben is, a szívünk hevesebben dobog, „jobb lett volna ha
bele se kezdünk”– gondoljuk – vagy el se kezdtük volna, el se indultunk volna. Pedig az isme-
retlen új utak bejárása nélkül szegényebbek maradunk. – Így van ez lelki értelemben is a
Szentlélekkel kapcsolatban. Pünkösdkor valami új készül, mely ismeretlen, talán új út, új aján-
dék, amit Jézus ígért meg, és teljesít. Légy nyitott Isten felé!

Többféle újdonság vesz körül bennünket az életben, és ezek alapvetôen két csoportba sorol-
hatóak. Vannak olyanok, amelyek az Isten által ajándékozottak, és olyanok, amelyek nem.
Hogyan lehet ezeket egymástól megkülönböztetni? Jézus arról beszél, hogy maga az eljövendô
– korunkban jelenlevô – Szentlélek, az egész világ elôtt „leleplezi” ezt. Megnyitja a szemeket,
megmozgatja a lelkiismeretet. Isten Lelke, aki nekünk adatik, figyelmeztet és megláttatja ve-
lünk mi a rossz és mi a jó. Mi erre magunktól képtelenek vagyunk. Okosak lehetünk, sokféle
ismeretet megszerezhetünk, „bemajszolhatjuk ezt az egész világot, mint a paradicsomot” (svéd
gyerekvers), de nem tudjuk megfogni az igazságot. Csak a Szentlélek a Pártfogó az, aki segíthet
felismerni és megérteni mi a bûn és mi nem az, mi az igazság és mi az, amit meg kell ítélni és
mi az, amit meg kell ôrizni. Ô az, aki a helyünkre állít, aki elveszi félelmeinket, Ô állítja helyre
elbizonytalanodott biztonságérzetünket. Mert bizony „az Isten országa közöttetek van!” (Luk 17,21)

Szuhánszky Gábor cst.cspk.
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A kisgyermek pedig növe kedett, 
és erôsödött lélekben (Lk 1,80)

„Jézus Krisztus a cserkészetnek is Ura.”

A Magyar Cserkészszövetség ICHTHÜSZ Közösségének 
tanyázása a Reformáció 500. évfordulója alkalmából

Budakeszi, Metodista Központ, 2017. június 29–július 2.

Program-tervezet
Június 29. csütörtök

17,45 óráig Érkezés, táborverés, elhelyezkedés 
18,00 óra Vacsora tarisznyából svédasztalos
19,00 óra Zászlófelvonás, nyitó áhítat, köszöntések – dr. Bóna Zoltán, 

Szuhánszky Gábor, Nagy László, Ronkay János
19,30 óra Jézus Krisztus a cserkészetnek is Ura – evangelizáció – 

Szuhánszky Gábor
20,00 óra Reformáció és ICHTHÜSZ – elôadás – dr. Bóna Zoltán 
20,30 óra Kirándulás a János-hegyi kilátóhoz cca. 40 perc csak oda
22,30 óra Zászlólevonás, önvizsgálat, esti ima
23,00 óra Takarodó, vezetôknek megbeszélés

Június 30. péntek

7,00 óra Ébresztô, reggeli torna, tisztálkodás, sátorrend
8,00 óra Zászlófelvonás, reggeli áhítat – dr. Csobolyó Eszter 
8,30 óra Reggeli
9,30 óra Forgószínpad a Reformációs kvízek körül: 

bibliaismeret, egyháztörténet, cserkésztörténet, 
ld. ICHTHÜSZ újság 2017/1. és honlap: 
www.dunavarsanyireformatusok.hu

11,00 óra Sport, játék, kézmûveskedés
12,30 óra Ebéd: gulyásleves, sütemény – fôz a Luther altábor
délután Látogatás a Budakeszi Vadasparkba: cca 5 km oda-vissza

vezeti a Wesley cscs.
18,00 óra Vacsora: slambuc – fôz a Luther altábor
19,00 óra Ô a fô vezér… – evangelizáció



20,00 óra „Öleljük meg egymást, szívesen, meghitten,
És szeressük egymást: úgy áld meg az Isten.” – Arany János
tábortûz – Kossuth Lajos cscs. – dr. Csobolyó Eszter 

22,00 óra Zászlólevonás, önvizsgálat, esti ima
22,30 óra Takarodó, vezetôknek megbeszélés 

Július 1. szombat

7,00 óra Ébresztô, reggeli torna, tisztálkodás, sátorrend
8,00 óra Zászlófelvonás, reggeli áhítat – Nagy László
8,30 óra Reggeli
9,30 óra Kirándulás: Normafa-Máriamakk cca 12 km–oda-vissza,

vezeti a Wesley Cscs. 
12,30 óra Ebéd: szalonnasütés és egyéb finomságok
18,00 óra Vacsora: sült csirkecomb – fôz a Wesley altábor
19,00 óra …az Isten arca néz le ránk… - evangelizáció 
20,00 óra Evangélium és cserkészet – tábortûz – Fônix cscs.
22,00 óra Zászlólevonás, önvizsgálat, esti ima
22,30 óra Takarodó, vezetôknek megbeszélés 

Július 2. vasárnap

7,00 óra Ébresztô, reggeli torna, tisztálkodás, sátorrend
8,00 óra Zászlófelvonás, reggeli áhítat – Szuhánszky Gábor 
8,30 óra Reggeli
10,00 óra Istentisztelet az úrvacsora megünneplésével, egyházi vezetôk 

meghívásával
12,00 óra Táborzárás, zászlólevonás – Szuhánszky Gábor, Pótó Judit,

dr. Bóna Zoltán
12,30 óra Úti csomagok kiosztása
13,00 óra Elutazás

A Tanyázás fôvédnöke: 
dr. Hafenscher Károly miniszteri biztos

A Tanyázás vezetôsége:

„… aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok,
és aki közöttetek elsô akar lenni, az legyen a rabszolgátok”

Máté 20, 26-27.
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Táborparancsnok: Szuhánszky Gábor cst.
Táborparancsnok helyettes: dr. Bóna Zoltán cst.
Spirituális vezetô: dr. Csobolyó Eszter cst.

GH vezetô: Nagy László cst.

Altábor-parancsnokok:
Welsey altábor: Vadászi Dániel öv., budakeszi törzzsel

Luther altábor: dr. Csobolyó Eszter cst., dunavarsányi törzzsel
Kálvin altábor: Nagy László cst., monori törzzsel

Zwingli kiscserkész-altábor: Fônix cscs., debreceni törzzsel

Habár fölûl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr!

(Petôfi S.: Föltámadott a tenger, részlet)

A tanyázásra elsôsorban ôrsöket és csapatokat várunk, de az egyéni jelentkezô-
ket is szívesen látjuk. Ôrsi, vagy csapatkötelékben érkezôknél nincs alsó korha-
tár, az egyéni résztvevôknél 16 év. Fölsô körhatár természetesen nincs.
Idôsebbeknek és kiscserkészeknek – egymástól függetlenül – kôházas elhelyezés
rendelkezésre áll. 
Az elhelyezés három, sátras altáborban, illetve a kôházas kiscserkész altáborban
történik. Mindenki teljes egyéni felszerelést hozzon – sátort is beleértve – kivéve
a házas elhelyezést igénylô kiscserkész ôrsöket és a szobás elhelyezést kérô sze-
niorokat.
A részvételi hozzájárulás – az eredeti meghirdetéstôl eltérôen, az elnyert NEA-
UN-17-SZ-1255 számú támogatás okán – 7500 forint/fô. Ez magába foglalja a tel-
jes a három napos teljes ellátást, (csütörtök este a szükségszerinti kiegészítést), a
táborhely szolgáltatásait: villany, víz, etc., a belépôdíjat és a szervezés költségeit.
Jelentkezés a szervetôknél, június 16-ig: 
Szuhánszki Gábor cst.: 30/9999952, szuhanszkygabor@gmail.com; dr. Bóna
Zoltán cst.: 20/9143893, dunavarsany.ref@gmail.com; dr. Csobolyó Eszter cst.:
30/2870283, drcsobolyoeszter@gmail.com; Nagy László cst.: 20/9549536, 
nagylacik1@gmail.com; Kocsis Zsófia cst.: kocsiszsf@yahoo.com
A program a Reformáció Emlékbizottság támogatásával kerül megrendezésre,

amelyért ezúton is köszönetet mondunk!

Minden érdeklôdôt nagy szeretettel várunk – Soli Deo Gloria!
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Egymás terhét hordozzátok... (Gal 6,2)
A Reformációi Száva túrára

megkezdtük a felkészülést a Kis-Dunán. Most még domináltak a kielek, de nem
így lesz a Száván. A cca. 30 fôs csapat ígéretesen összeállt, de még csak néhányan
tudjuk, hogy a balesetmentes, sikeres és élvezetes vízitúrához a már megkezdett
felkészülést intenzíven folytatni kell az indulás napjáig.

A 218 km-es össztáv, 35 km/nap-os etápokkal, minden napos táborveréssel,
önellátással, kísérômentes felszerelésszállítással igazán férfi munka, és csak akkor
lesz jó mulattság, ha mindenki a legjavát hozza. Apropó férfi munka: 30 éves vízi-
túra-vezetôi tapasztalatom alapján mondhatom, hogy ezt a férfi munkát legin-
kább a törékeny lányok és asszonyok szokták panasz nélkül, sôt mosolyogva,
szívós hatékonysággal betölteni. Adja a Jóisten, hogy ezen a túrán ez mindenki-
rôl elmondható legyen.

Nyilvánvalóan és bizonyítottan nagy vízitúrázó múlttal rendelkezôk, 
még egy pár napig jelentkezhetnek.
Alapvetô információk: 17-18. oldal

Azért van egy kenu is!

Jól megy!A legénység már a büfében!Tibike! Mikor evezel?

Néha hegynek föl evezünk!

A képeket Szabinának és Tibikének köszönjük!                                     B.Z.
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Örüljetek az Úrban mindenkor! (Fil 4,4)
Mit kell tudni a Pünkösdrôl, 

mint jeles napról alapfokon? Azt mindenképpen, hogy a mindenható Isten nem
hagy magunkra, hanem szent Lelkével körülvesz bennünket, segíti életünket.
Ezúttal a kisiskolás korosztálynak kedvezünk, mind a megfogalmazásban, mind
pedig a dalok egyszerûsége/nehézsége szempontjából. Az egyszerû táncos lé-
pésekkel kísért dalocskák változatossá tehetik a pünkösdi tábortûzünket.

Ria
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A táborozást színesíthetjük további két énekkel. A dr. Ecsedy Aladár nevéhez
kapcsolódó ének az áhitatok része lehet, míg az azt követõ ifjúsági dallam a kö-
tetlenebb együttlétek hangulatát emelheti.
Áldott Pünkösdöt kívánok!                                                                                Ria
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Emlékeztetõ *

a Magyar Cserkészszövetség ICHTHÜSZ Közösségének Közgyûlésérõl
Balatonfüred, 2017. március 17-19.

A Közgyûlést budapesti, Budapest csepeli, dunavarsányi, monori, gombai, jár-
mi, budakeszi, kaposszekcsõi, debreceni, szombathelyi, békésszentandrási cser-
készek alkotják cirka 30 fõ. 

I. Péntek este

Szállásfoglalás, megnyitó zászlófelvonás és vacsora után Szuhánszky
Gábor kananeita asszony története alapján tartott igehirdetés következik. 

A Magyar Cserkészszövetség képviseletében megjelenõ Ronkay János
országos vezetõtiszt és minden résztvevõ üdvözlése után az elnök elmondja,
hogy 

a)  a Magyar Cserkészszövetség vezetésében bekövetkezett személyi változá-
sok összefüggésében immáron az a pozitív tapasztalata van, hogy létrejött
tavaly júniusban egy megbeszélés, amelyen az ICHTHÜSZ vezetõsége
és az MCSSZ vezetõsége találkozott. Az alapos tárgyalásnak a rezüméje
az, hogy a Magyar Cserkészszövetség elnöksége megtalálja a módját,
hogy a kerületekben elindít egyfajta diskurzust a felekezeti közösségek
szerepérõl. Ugyanakkor sajnálattal jelzi, hogy egy év után ebbõl bizonyára
nem történt semmi. Nagyon kéri a vezetõtisztet, hogy legyen elmozdulás,
hogy a szépreményû kapcsolatfelvétel ne forduljon kudarcba és csalódás-
ba. 
A vezetõtiszt köszönve az õszinte szavakat elismeri, hogy a sok teendõ között saj-
nos erre még nem került sor. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a felekezeti közös-
ségek spirituális/hitre koncentráló feladata nagyon fontos mind hazai, mind
nemzetközi téren, hiszen a szekularizáció a cserkészetben is bõven bír követõkkel.
Megígéri, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szövetségben a meg-
valósítás felé mozduljanak el a tavaly megbeszéltek a felekezeti közösségek, neve-
zetesen is az ICHTHÜSZ méltó szerepét illetõen az MCSSZ életében. Egész
konkrétan fölmerült egy közvélemény kutatás/ötletbörze/fórum jellegû megkere-
sése a kerületi vezetõknek;

Lábam elôtt mécses a te igéd... (Zsolt 119,105)
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b) az MCSSZ kerületi vezetõtisztek körében az ICHTHÜSZ vezetõi ismétel-
ten és sokadszor elmondták tavaly augusztus végén igényüket vagy leg-
alábbis erõs készségüket a vezetõképzésben való részvételt illetõen,
amely gyakorlatilag abban áll, hogy a képzés alatt egy hétvégét önállóan
tölthessenek a protestáns jelöltekkel, ahol megbeszélnék a sajátos evangé-
liumi szempontokat, értékeket a cserkészet összefüggésében. Továbbá a
vezetõi fogadalmat is magába foglaló tábor ünnepélyes részében kívánná-
nak részt venni, hogy a protestáns jelöltek/vezetõk ne megfigyelõ státusz-
ban váljanak õrsvezetõvé vagy (segéd)tiszté. Bár a vezetõtisztek akkor
egyetértettek, azóta, amikor ennek a gyakorlatban való átvitelérõl van szó,
akkor van példa egyértelmû elutasításra, bizonytalankodásra, de Istennek
hála van példa együttmûködési készségre is. Az elsõ két eset orvoslására
kéri az ICHTHÜSZ az MCSSZ vezetésének segítségét. 
A vezetõtiszt miközben egyetért, megvallja, hogy hatalmi szóval ebben a dolog-
ban nem tud belefolyni. A megbeszélésen az a kérés hangzik el, amelyet a
vezetõtiszt fel is vállal, hogy informálisan próbálja ezt az ügyet az elvi konszen-
zus irányába terelni; 

c) a Reformáció 500. évfordulójával kapcsolatos programtervet az MCSSZ
vezetõi az õsz folyamán megkapták, és az azzal kapcsolatos
visszajelzésekbõl két dolog érzékelhetõ. Az egyik az, hogy a Szövetség
megelégedéssel van a programterv iránt. Másrészt, hogy annak megvaló-
sítását gyakorlatilag az ICHTHÜSZ-re bízza minden tekintetben, beleért-
ve az anyagiakat is. Az elnök hangsúlyozza, hogy az ICHTHÜSZ a
Szövetség szerves részeként tesz mindent, mégis úgy gondolja, hogy a
Szövetség vezetésének ebben a rendkívüli projektumban konkrét részvé-
telt kellene mutatni, ami legegyszerûbben anyagiakban és személyi jelen-
létben fejezhetõ ki. Nagyon szépen kéri a vezetõtisztet, hogy az anyagi-
akra való tekintettel ne a legegyszerûbb elzárkózást válassza a Szövetség
vezetõsége forráshiányra hivatkozva, hanem próbáljon forrást teremteni,
vagy forrást átcsoportosítani. Erre a célra a szimbolikusnál nagyobb, te-
hát valós mértékben. Örömmel jelzi, hogy a REB-es pályázatok kapcsán
és más források alapján és természetesen jelentõs részvételi díjak befize-
tése mellett az Imakönyvet az ICHTHÜSZ kiadja, bár szóban a Szövetség
vezetésétõl ennek a 300 ezres költségére kapott reményteljes ígéreteket. A
Száva túrát ugyanezen okok mentén szintén szervezi. Az õszi fórumot és
evangelizációt is megrendezi. Minden programban kéri a Szövetségnek
személyes jelenlétét és a következõ programhoz kéri az anyagi támoga-
tást is. Ez pedig a június 29-július 2. között megrendezésre kerülõ
Reformációi évfordulós cserkésztanyázás. Minimumnak tartja, hogy az
Imakönyvnél említett és immáron felszabadult 300 ezer forintos támoga-
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tást a Szövetség elvi és gyakorlati okokból biztosítsa, és nagyon szépen
kéri, hogy a vezetõséget, hogy ezt a minimumra szorított praktikus rész-
vételt vállalni szíveskedjék. Ha csak a likviditás az akadály, azt bizonyára
meg tudják oldani. 
A vezetõtiszt elviekben egyetértésének ad hangot, mindazonáltal kénytelen elmon-
dani, hogy a Szövetségnek a forrásai nagyon korlátozottak. A személyes részvételi
készségét megerõsíti, amennyiben bármelyik programhoz a Szövetség hivatalos el-
kötelezettségére van szükség, azt is készséggel megteszi. Konszenzus születik ar-
ról, hogy nagyon gyorsan menjen ki egy közös levél a kerületekhez, vagy a
Szövetség részérõl vagy a Szövetség és az ICHTHÜSZ közös leveleként, amely
egyrészt felhívja a figyelmet a reformációs programokra, kéri a kerületeket, hogy
képviseltessék magukat cserkészeikkel a Budakeszi tanyázáson, és hogy lehetõség
szerint kerületi hozzájárulással támogassák annak megvalósulását. E levél/megke-
resés feladatát a vezetõtiszt és az ICHTHÜSZ elnök zárós határidõn belül maguk-
ra vállalják;

d) az ICHTHÜSZ Közösség fórumain már évek óta napirenden szerepel a
CPGS-hez való csatlakozás, amely a protestáns/evangéliumi cserkészek
nemzetközi szervezete. Elérkezettnek látja az idõt, hogy ez a csatlakozás
létrejöjjön. Ismeretei szerint ennek feltételeit tudjuk teljesíteni, a Szövetség
is szorgalmazza, az anyagiakat pedig egyfajta csökkentést kérve, de vala-
mennyit vállalva szintén elbírjuk. Ennek minimum mértéke 200 euro és
azt javasolja, hogy három évre kérjünk 50 %-os engedményt. A pozitívu-
mok között említi, hogy ez egy újabb kapcsolódási pont lenne a Szövetség
felé, amit egy külön megállapodás szabályoz. Ebben a megállapodásban
nem feltétlenül, de szerepelhet egy felelõs személy, aki vállal egy nem túl
nagy befektetés igénylõ külügyi képzést és természetesen valaki olyan
személy, aki az ICHTHÜSZ köreiben, beleértve a lelkiséget, otthon van.
Dr. Csobolyó Esztert és/vgy dr. Bóna Balázst javasolja amennyiben erre a
személyre tényleg szükség van. Ugyanakkor kéri a jelenlévõket, hogy
hosszútávon tartsák szem elõtt e feladatot és gondolkodjanak erre alkal-
mas személyekben is. 
A vezetõtiszt megerõsíti ennek a pozitív elemeit, nem utolsó sorban említve a nem-
zetközi cserkészetben mutatkozó „elvallástalanodás” jeleit. Jelzi, hogy megküldte
az MCSSZ és az ICHTHÜSZ között megkötendõ megállapodás-tervezetet, ame-
lyet természetesen rugalmasan lehet kezelni. A jelentõsége csak annyi, hogy a
nemzetközi kapcsolatban való aktivitás harmóniában legyen a magyar
Cserkészszövetség nemzeti/nemzetközi tevékenységével. Az ügy további kezelését
a vezetõtiszt és az ICHTHÜSZ elnök vállalják, beleértve a formális jelentkezést a
CPGS-be. 
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Zárszóként kétoldalú megerõsítése jön létre a szoros, praktikus és érezhetõ
együttmûködési elkötelezettségnek, amelyet közös imádság és a Közgyûlés
zászlójának az MCSSZ vezetõtisztje általi levonása is ígéretesen jelez. 

II. Szombat

A reggel helyénvaló cserkészformalitásokkal, a délelõtt és este tematikus munkával, a dél-
után pedig kétfajta cserkésztestvéries ebéddel, illetve tematikus munkával telik.

1.) A 2016-os programok értékelése

a) Közgyûlés 
A tavalyi Közgyûlés szintén Balatonfüreden zajlott, amelynek legfonto-
sabb döntése a Szövetséggel való kapcsolatrendezés volt. Megállapítható,
hogy ez a malom lassan õröl, de egyelõre még mozog, és jó irányba forog. 

b) Virágvasárnapi ICHTHÜSZ-Táborkereszt találkozó
E nagyheti esemény a három évvel ezelõtt bevezetettek szerint zajlott
Dunavarsányban igehirdetéssel, imádsággal, tojásfestéssel, szeretetven-
dégséggel, amelyen a dunavarsányi hittanosok, cserkészek és vidéki cser-
készek vettek részt. 

c) ICHTHÜSZ tanyázás
A 16 évnél idõsebb cserkészek találkozásának második alkalma Monoron megtör-
tént. Köszönetet mondunk a házigazdáknak, és ennek fõelõadásának elol-
vasását a 2017/1. ICHTHÜSZ számban ajánljuk. 

d) A monori Benedek Elek és a Wesley János Csapatok táborai
Mindkét csapat lelkesen számol be a maguk táboráról, amely a
Börzsönyben, illetve Erdélyben zajlott. A 724. sz. Kossuth Lajos Cscs. e he-
lyen is köszönetét fejezi ki a monoriaknak a befogadtatásért, amelynek
kapcsán 13 varsányi cserkész velük táborozhatott. 

e) ICHTHÜSZ Fórum 
Az elnök elmondja, hogy a berekfürdõi program az elmúlt évtizedeknek
megfelelõen zajlott, azzal az örvendetes komoly céltudatossággal, hogy
ott határoztuk meg a Reformációi cserkészprogramokat, amelyeknek a
megvalósítása egyrészt megkezdõdött, másrészt a mostani Közgyûléssel
fordul célegyenesbe. 

f) Az adventi közös Táborkereszt-ICHTHÜSZ délután 
Ez a program a három évvel ezelõtt bevezetettek szerint zajlott Csepelen
igehirdetéssel, imádsággal, mézeskalács-fenyõ-készítéssel. Kívánatos len-
ne az ezen való részvétel bõvülése mindkét közösség részérõl. 
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A jelenlévõk – a csapattábor fontosságára való tekintettel – megerõsítik, hogy a valami-
kori ICHTHÜSZ nagytábort rendkívüli esetben szerveznek és ezt váltja föl a minden
évben vezetõi/képviseleti ICHTHÜSZ portya/tanyázás a júniusi hosszú hétvége kere-
tében. Ebben az évben ennek jelentõsége nem hangsúlyozható eléggé a Reformációi tar-
talom miatt. 

2.) 2017-es ICHTHÜSZ programok

A 2017-es programok gyakorlatilag egybeesnek az úgynevezett Reformációi
programokkal, amelyeknek megszervezésében, lebonyolításában különleges
felelõsségünk van. Az elmúlt egy esztendõben szerzett tapasztalatok alapján két
dolog lett nyilvánvaló. Reformációs programja az MCSSZ-nek vagy úgy lesz,
hogy az ICHTHÜSZ ezeket megszervezi/megvalósítja, vagy nem lesz. Persze ez
nem jelenti azt, hogy sok csapat/kerületi szintû program ne lehetne, amelyeket
üdvözlünk és imádságban hordozunk. 

a.) Reformációs kvíz: az elnök köszönetet mond Szuhánszky Gábornak és
Bedekovics Péternek, hogy a biblikus és történeti kvízt összeállították.
Jelzi, hogy a cserkész-kvíz is kész van és mindhárom megjelent az ICHT-
HÜSZ újságban, ami azt jelenti, hogy a kitûzött határidõ elõtt. Fontosnak
tartja továbbra is, hogy mindez online is lejátszható legyen, valamint azt,
hogy ennek tanítói jellege van, tehát mindenkit kér, hogy nézzen utána
minden kérdésnek, hogy ha eddig nem is tudta a válaszokat, ezután tudja. 
A jelenlévõk elkötelezik magukat, hogy legalábbis csapat szinten, de inkább szemé-
lyileg beküldik a helyes választ Pünkösdig, az eredetileg megadott határidõig.
Móré Bálint és Veres Dániel vállalják, hogy utána néznek, hogy hogyan lehetnek
ennek az online-os variációját megoldani. 

b.) Imakönyv: az elnök jelenti, hogy dr. Csobolyó Eszterrel megkezdték a
szerkesztést az eredeti koncepció szerint. Ha valakinek bármilyen mûfajú,
integrálható anyaga van, azt azonnal küldje meg. A Szentháromság vasár-
napban kijelölt megjelenési határidõt igyekeznek tartani. 

c.) Virágvasárnapi ICHTHÜSZ–Táborkereszt cserkészdélután
Dunavarsány, április 9. du. 3-6 óra. Erre a programra szeretettel várjuk a
Táborkereszt és az ICHTHÜSZ Közösségek minden érdeklõdõjét a Soli
Deo Gloria Közösségi Házba. 

d.) Reformációi évfordulós tanyázás Budakeszi, június 29. 16 óra – július 2.
14 óra

Tekintettel arra, hogy az idei júniusi tanyázás egy nagyon jelentõs országos spi-
rituális/kulturális programsorozat része, nagy öröm számunkra, hogy
Szuhánszky Gábor és a Wesley csapat ennek élére állt, házigazdája és törzse lesz.
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A program paraméterei a következõk: 
Házigazda: Wesley Cserkészcsapat és az ICHTHÜSZ Közösség 
Táborparancsnok: Szuhánszky Gábor
Helyszín: Budakeszi, Metodista intézmények és parkja
Idõpont: Budakeszi, 2017. június 29. 16 óra- július 2. 14 óra
Részvételi hozzájárulás: 10.000 Ft/cserkész 
Részvételi feltétel: igazolt cserkész, 16 év fölött egyéni részvétel, 16 év alatt õrsi-
vagy csapatkötelékes részvétel. Nagy várakozással vagyunk a protestáns
többségû csapatok szervezett részvétele iránt. Az ICHTHÜSZ majd 100 éves ha-
gyományának megfelelõen kérjük, hogy azok a parancsnokok, akiknek csapatá-
ban a protestánsok kisebbségben vannak, e cserkészek részvételét támogatóan
segítsék elõ. 
Jelentkezési határidõ: 2017. június 1., szuhanszkygabor@gmail.com, 06 30 999
9952, nagylacik1@gmail.com, 06209549536 
Már jelentkezett csapatok: Kossuth, Wesley, BKIE, Benedek 
Tematikai pillérek: Három esti evangelizáció, túra, vetélkedõk, tábortûz, szám-
háború, találkozó protestáns közéleti személyiségekkel. 
Felszerelés: teljes egyéni felszerelés, beleértve a sátrat. 
Felelõs: a program szervezésére közösség alakult: Szuhánszky Gábor, Nagy
László, dr. Bóna Zoltán, dr. Csobolyó Eszter, Bartha Katalin. E szervezõ közösség
nyitott, minden érdeklõdõt szeretettel várunk. Elsõ találkozás március 28. kedd,
de. 10 óra Budakeszi, Rákóczi utca 2.
Kérjük, hogy hordozzátok imádságaitokban és cserkésztestvéri szeretetetekben
ezt a programot. 
e.) Reformációi Száva-túra: a megbeszélés két ülésben zajlik, délelõtt és dél-

után. A délutáni ülésen nagy örömmel köszönjük Hamza István szombat-
helyi cserkésztestvérünket, akivel többünknek közös és szép túra élmé-
nyeink vannak és várakozással vagyunk a túrán való vezetõ részvétele
iránt. Örömmel köszöntjük továbbá Szöllõsy Vágó Jánost, aki mint az
MCSSZ vízi szakágának vezetõje segíti a programunkat. Természetesen
nagyon sajnáljuk, hogy sem egyénileg, sem pedig csepeli csapatával nem
vesz részt ezen a programon sem. De annál inkább köszönjük szakmai és
kapcsolati segítségnyújtását. 

Törzscsapat: 724. sz. Kossuth Lajos Cserkészcsapat és az I. BKIE 
Táborparancsnok: dr. Bóna Zoltán 
Helyszín: a Száva szerbiai szakasza. Racsa/Fehértemplom 184 folyamkm –
Nándorfehérvár 0 folyamkm. Korábbi emlékek szerint a 0 folyamkm-nél jobb
parton úszóstégen tudunk kikötni, amit a szállító jármûvek is meg tudnak köze-
líteni. Ünnepélyes befejezés Titelben – oda már idõ hiányában keréken tudunk
menni. 
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Idõpont: 2017. július 13 - július 20. Találkozás július 13-án délután 4 órakor, ha
közös utazás lesz, akkor pedig aszerint. Igyekezzünk koradélután megérkezni a
végcélhoz. 
Részvételi hozzájárulás: 40.000 Ft/cserkész, amely nem tartalmazza az odauta-
zást és a hajókról való gondoskodást/szállítást. 
Részvételi feltétel: igazolt 16 évnél idõsebb cserkész. Fiatalabb minimum 14 évtõl
parancsnokával együtt jöhet. 
Jelentkezési határidõ: 2017. május 1., de a közös felkészülés áldásos biztosítása
érdekében minél elõbb kívánatos. dunavarsany.ref@gmail.com, 06209143893,
drcsobolyoeszter@gmail.com, 06302870283
Már jelentkeztek az alábbi csapatokból: Kossuth, Wesley, BKIE, Benedek,
Reményik, Damjanich, 51. Sík Sándor. Hamza István megígéri, hogy utána néz
az esetleges KMCSSZ-bõl való érdeklõdésnek. 
Tematikai/szervezési/szervezeti pillérek: a túra a szervezõ ICHTHÜSZ-nek
megfelelõen és értelemszerûen tartalmaz áhítatokat, evangelizációkat. Vasárnap
igyekszik Szabácson lenni, ahol ha más nem, ortodox templomban lehet része
templomi csendességben. A túra végén Titelben ökumenikus istentiszteletet ter-
vezünk a r.k. templomban. A túra az évfordulónak megfelelõen értelemszerûen
tartalmaz egyháztörténeti és magyar történelmi ismereteket. Az evezés napi át-
laga 30,5 km. Igyekszünk minden nap 40 km alatti etapot találni. Két altábort ter-
vezünk: kielboat és kenu, amely altáboroknak méltó nevet találunk. Az egységes
megjelenésre a részvételi díj keretében figyelmet fordítunk. A túrát megelõzõen
fontos elõkészítõ találkozókra kerül sor, ami mindenkire, de elsõsorban a törzsre
vonatkozik, valamint egy elõtúrát tartunk szükségesnek a Kisdunán minimum
50 km-es távon, bár a kívánatos és optimális egy Csepel-sziget kerülés lenne.
Május 19-21. A túrát természetesen engedélyeztetjük a magyar Cserkész -
szövetségnél. 
Felszerelés: teljes egyéni felszerelés, beleértve a sátrat és a hajókat 
Felelõs: dr. Bóna Zoltán, Hamza István. Túrabejárás: április 6-7-8. A bejáráshoz
és általában segítõül Szöllõsy Vágó János igyekszik megnyerni Apró Antal szer-
biai vízi cserkészt. 

Kérjük, hogy hordozzátok imádságaitokban és cserkésztestvéri szeretetetekben
ezt a programot. 

f.) Reformációi fórum Berekfürdõ október 13-15.
Az elnök elmondja, hogy Bedekovics Péter, a IX. kerület elnöke vállalja a
program tematikus megszervezését és toborzását. Az ICHTHÜSZ
vezetõsége pedig vállalja maga részérõl is a toborzást, valamint a logiszti-
kai feladatokat a Nyírségi Egyházmegye berekfürdõi bázisán. 



19

g.) Reformációi cserkész-evangelizáció
Az elnök emlékeztet arra, hogy terveink szerint cserkész-evangelizációt
tartunk október 7-én este. Erre az evangelizációra az alábbi prioritási rend-
ben kérünk helyszínt és igehirdetõt. A helyszínt az fogja eldönteni, hogy a
helyi csapat és a helyi lelkész mögé áll e az eseménynek. 

1. Budapest, Kõrösi Csoma Sándor Cscs. – Illés Dávid esperes
2. Budapest, Szenczi Molnár Albert Cscs. – dr. Szabó István 
3. Monor, Dunavarsány, Benedek Elek/Kossuth Lajos cscs. – Schaller Tamás

h.) Adventi cserkésznap Táborkereszt–ICHTHÜSZ cserkészdélután Csepel
Buzdítjuk a csapatokat, hogy ezen vegyenek részt – idõpontot késõbb jel-
zünk – vagy szervezzenek adventi cserkésznapot csapat vagy körzet, vagy
kerület szintjén. 

i.) A Betlehemi Láng ünnepélyes elosztásán protestáns igehirdetés bizto-
sítása katolikus helyszínen, a bécsi átvételt követõ vasárnap délután. 
Buzdítjuk a csapatokat, hogy ezen vegyenek részt, idõpontot, helyszínt
késõbb jelzünk. 

A Közgyûlés bíztat minden cserkészt a számára vonzó programon való rész-
vételre. Megerõsíti, hogy az ICHTHÜSZ hagyományának megfelelõen nem csapatokban
gondolkodik, hanem hívõ cserkészekben. Ennek megfelelõen kéri és bíztatja az összes csa-
patparancsnokot, hogy ezekrõl a programokról protestáns cserkészeiket tájékoztatni, rész-
vételre buzdítani, segíteni szíveskedjenek. 

3.) Dr. Teleki József korára, szolgálatára és névnapjára való tekintettel kö-
szöntésben részesült a Közgyûlés résztvevõitõl. Ezt a köszöntést az ün-
nepelt hálás szavakkal és elegáns baráti ebéddel viszonozta. 

4.) PR

1. ICHTHÜSZ újság/honlap 

Az újság az elsõ számú fóruma az ICHTHÜSZ-spiritualitás terjesztésének. Ezért
nagyon fontos. Ugyanakkor az újságban minden alkalommal nyomatékosítani
kell, hogy ez egy speciális spiritualitás a Szövetségen belül, amit egyrészt iroda-
lommal, másrészt programokkal fejezünk ki. Végsõ soron tehát az újság a mi
missziónkat szolgálja, de a Magyar Cserkészszövetség javára. Ezzel a felelõs -
séggel kell írnunk, olvasnunk és terjesztenünk ezt a lapot. 
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A Bizottság elnö ke: dr. Bóna Zoltán. Fôszerkesztô: dr. Csobolyó Eszter
A bizottság tagjai, a rovatvezetôk:

1. A Mester itt van és hív téged (Jn 11,28) – Igemagyarázat: Szuhánszky Gábor
2. Állíts magadnak jelzôoszlopokat (Jer 30,21) – Vis szaemlékezések: dr. Bóna Zoltán
3. A kisgyermek pedig növe kedett, és erôsödött lélekben (Lk 1,80) – Módszertan: Szöllôsy Vágó János
4. Egymás terhét hordozzátok... (Gal 6,2) – Csapatélet: Bartha Katalin
5. Örüljetek az Úrban mindenkor! (Fil 4,4) – Évfordulók - Ének - Játék - Humor: Botos Mária
6. Lábam elôtt mécses a te igéd... (Zsolt 119,105) – Hivata los rész: Nagy László
A lap megrendelhetô Közösségünk címén: 2336, Dunavarsány, Kolozsvári u. 7. T.: 06-30 637-8170

e-mail: dunavarsany.ref@gmail.com Honlap: www.dunavarsanyireformatusok.hu

Ezúton is kérünk minden írástudó Krisztushívõ cserkésztestvérünket, hogy hitélményét
és ide vonatkozó cserkészélményét ossza meg lapunk olvasóival. Az MCSSZ elnökségét
pedig arra kérjük, hogy a lap elérhetõségében, terjesztésében, ismertté tételétben töltse be
küldetését. 

2. ICHTHÜSZ Honlap 

Az elnök írás és olvasás céljára újra mindenkinek figyelmében ajánlja az
ICHTHÜSZ honlapot, ami egy kollektív honlapnak az egyik önálló fejezetét
alkotja. Címünk: dunavarsanyireformatusok.hu. Azon belül: ichthys. 

Ezúton is kérünk minden írástudó Krisztushívõ cserkésztestvérünket, hogy hitélményét
és bármilyen cserkészélményét, illetve tervezett programját ossza meg a honlapunkon
úgy, hogy megküldi az ICHTHÜSZ elnökségnek. Az MCSSZ elnökségét pedig arra kér-
jük, hogy a honlap ismertté tételétben töltse be küldetését. 

III. Vasárnap 
A reggel helyénvaló cserkészformalitásokkal telik, majd a hazautazás keretében
részt veszünk a litéri református gyülekezet istentiszteletén.

K.m.f.

Nagy László cst.          dr. Csobolyó Eszter cst.         dr. Bóna Zoltán cst.
titkár                       jegyzõkönyvvezetõ                      elnök

* A programok részleteit illetõen – pl. Budakeszi – változások lehetnek.


