A kisgyermek pedig növekedett,
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.

Június 29. csütörtök

Program-tervezet

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
8,00 óra
8,30 óra
9,30 óra

11,00 óra
12,30 óra
délután
18,00 óra
19,00 óra

Ébresztô, reggeli torna, tisztálkodás, sátorrend
Zászlófelvonás, reggeli áhítat – dr. Csobolyó Eszter
Reggeli
Forgószínpad a Reformációs kvízek körül:
bibliaismeret, egyháztörténet, cserkésztörténet,
ld. ICHTHÜSZ újság 2017/1. és honlap:
www.dunavarsanyireformatusok.hu
Sport, játék, kézmûveskedés
Ebéd: gulyásleves, sütemény – fôz a Luther altábor
Látogatás a Budakeszi Vadasparkba: cca 5 km oda-vissza
vezeti a Wesley cscs.
Vacsora: slambuc – fôz a Luther altábor
Ô a fô vezér… – evangelizáció

20,00 óra
22,00 óra
22,30 óra
Július 1. szombat
7,00 óra
8,00 óra
8,30 óra
9,30 óra

12,30 óra
18,00 óra
19,00 óra
20,00 óra
22,00 óra
22,30 óra

„Öleljük meg egymást, szívesen, meghitten,
És szeressük egymást: úgy áld meg az Isten.” – Arany János
tábortûz – Kossuth Lajos cscs. – dr. Csobolyó Eszter
Zászlólevonás, önvizsgálat, esti ima
Takarodó, vezetôknek megbeszélés
Ébresztô, reggeli torna, tisztálkodás, sátorrend
Zászlófelvonás, reggeli áhítat – Nagy László
Reggeli
Kirándulás: Normafa-Máriamakk cca 12 km–oda-vissza,
vezeti a Wesley Cscs.
Ebéd: szalonnasütés és egyéb finomságok
Vacsora: sült csirkecomb – fôz a Wesley altábor
…az Isten arca néz le ránk… - evangelizáció
Evangélium és cserkészet – tábortûz – Fônix cscs.
Zászlólevonás, önvizsgálat, esti ima
Takarodó, vezetôknek megbeszélés

Július 2. vasárnap
7,00 óra
8,00 óra
8,30 óra
10,00 óra

12,00 óra
12,30 óra
13,00 óra

Ébresztô, reggeli torna, tisztálkodás, sátorrend
Zászlófelvonás, reggeli áhítat – Szuhánszky Gábor
Reggeli
Istentisztelet az úrvacsora megünneplésével, egyházi vezetôk
meghívásával
Táborzárás, zászlólevonás – Szuhánszky Gábor, Pótó Judit,
dr. Bóna Zoltán
Úti csomagok kiosztása
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.

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 jelentkezôket is szívesen látjuk. Ôrsi, vagy csapatkötelékben érkezôknél nincs alsó korhatár, 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 szeniorokat.
A részvételi hozzájárulás – az eredeti meghirdetéstôl eltérôen, az elnyert NEAUN-17-SZ-1255 számú támogatás okán – 7500 forint/fô. Ez magába foglalja a teljes 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!

