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AZ MCSSZ ICHTHÜSZ KÖZÖSSÉGÉNEK LAPJA

SZENTLÉLEK HÍVÁSA
Nélküled csak könyv a Bibliánk:
Talán szebb, különb, mint sok másik,
De Igévé tüzedtől válik.
Nélküled Jézus ember volt csak
És holtak maradnak a holtak,
De ha tüzed betölthet minket,
Megvilágítja értelmünket,
Látjuk Benne a Fiú- Istent.
Ki értünk odaadott mindent,
S legyőzve halált, bűnt és átkot,
Megváltotta a holt világot,
Hogy aki Megváltónak vallja,
Vele éljen, Ő úgy akarja.
S mi boldog tanúk, valljuk, éljük,
Mert üzenetét már jól értjük…
Jöjj Szentlélek, áradj ki reánk!
Nagy Kornélia

• Minden kedves Olvasónknak „Lélektől lelkesült” Pünkösdöt kíván a szerkesztőség!
• Figyelmetekbe ajánljuk az ICHTHÜSZ, a TK és a NEK-Törzs Nyilatkozatát. 12. o.
• Szeretettel várunk a börzsönyi Nagytáborunkba. 14.-15. o.
• Szeretettel várunk a Trianon Megemlékezésünkre. 15. o.
• Várjuk a pályaműveket a Hit-Remény-Szeretet BiPi nyomán pályázatunkra! 16.-18. o.

„A Mester itt van és hív téged”(Jn 11,28)
„Nem hagylak titeket árván – eljövök hozzátok.”
Jézus mondja:
„én kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek,
hogy veletek legyen mindörökké: …
Nem hagylak titeket árván,
eljövök hozzátok.” (Jn. 14,16-18)
A búcsúzó, az övéit az új korszakra felkészítő Jézus szavai ezek halála előtt. A felkészülésnek az utolsó szakasza ez. A tanítványok nem igazán érzik és értik ezt a helyzetet.
Ők úgy gondolják leginkább, hogy Jézus a földi viszonyokat átalakítva fogja országát
megvalósítani, uralmát kiterjeszteni, hiszen már annyi csodát vitt véghez. Addig, amíg Ő
itt van, nem lehet semmi baj.
Ez az értelmi fejlődés gyermeki szakaszában így működik ma is. A szülők jelenléte, az
idősebb (cserkész) testvér jelenléte megnyugtató. A lelki életben és annak fejlődéséhez
nélkülözhetetlen állomás ez. Minden magától értetődik, imádkozunk és minden megoldódik. Egy gyermek-ének verse így szól erről: „Ahol ott van Jézus ott bizton vagyok…”
ott öröm van és mindig süt a nap.
És Jézus tanítványaitól most ez a felhőtlen biztonság vétetik el: 12 versben „Mert én
az Atyámhoz megyek…” – mondja Jézus. Ez az elválás most szükséges, sőt értetek és a
világért a megváltásért történik – magyarázhatná…, de úgy sem értenék meg. Ennek
megértéséhez be kell következnie a kereszthalálnak, a feltámadásnak, a feltámadottal való
találkozásoknak… S csak később nyernek értelmet a szavak és az események. Most megterhelődnek, talán elbizonytalanodnak, de Jézus igyekszik bátorítani, vigasztalni őket: „Új
Pártfogótok lesz, … Nem lesztek árvák.”
A gyermekeink is átélik ezt az elszakadást, leválást a szülőkről. És megtapasztalják ebben az átmeneti időszakban a bizonytalanságot is. Talán meg is fogalmazzák: „Ha imádkozunk miért nem gyógyít meg az Úrjézus minden vírusos beteget?” Meg kell tanulnunk
velük együtt, hogy a meghallgattatás legtöbbször nem úgy történik, ahogyan mi azt elterveztük vagy várnánk. Krisztus továbbra is velünk lesz, nem hagy el és nyugodtan rábízhatjuk magunkat, szeretteinket, betegeinket, félelmeinket, bizonytalanságainkat, mindent még az előre nem látható holnapot is. De lesznek a saját kiszínezett elképzeléseinkhez képest csalódások, fognak bennünk kételyek születni.
De Jézus megígéri: eljön és veletek lesz a Pártfogó, a Segítő, a Vigasztaló az egyenesség, a valóság Lelke, akit ismertek, mert nálatok, sőt bennetek van. Aki ismeri a Fiút, az
ismeri az Atyát is. Aki befogadta szívébe Jézust, az befogadta és ismeri ezt a Lelket is. Új
távlatokról kell beszélnünk a bennünk tudatosuló krisztusi Lélek nyomán. Új érzület, új
indulatok, új látás, új összefüggések felismerése jön létre. A tanítványok kezdik érteni mit
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is akart Jézus. A Szentlélek által ők a megváltás tanúi lesznek, a Lélek hordozói, az igazság ismerői, amit ez a világ nem tud befogadni.
Felnőtté válik a hit. Van egy olyan állomás a hitéletünkben mikor azt a hitet, amely
azért volt bennünk, mert más emberek, tömegek, tekintélyek hittek Krisztusban, mi is hiszünk. Ezt a hitet felváltja a személyes meggyőződés. Most már nem mások hitén keresztül hiszünk Istenben, Krisztusban. Ezt az ismeretet, ami bennünk születik meg, „a világ
nem látja nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik…” (17.v.)
Ez az érett hit nem jön zavarba, ha pillanatnyilag nincs is igazi válasza egy kérdésre,
hanem keresi és kutatja Isten akaratát, szándékát, arcát az események mögött. Ma talán
lehetne a kérdés : „Milyen üzenete van Istennek a vírus-fertőzésen keresztül? Mit akar
Isten üzenni nekünk az ország alacsony fertőzöttségével? Mi az üzenete a mégis megfertőződtek felé? És hogyan vigasztaljuk a mégis elhunytak hozzátartozóit.” Ezek a Lélektől
vezetett emberek számára, a felnőtt hitben járók számára valós kérdések, mert látásunk
szerint az események mögött ott áll Isten, sőt benne van a Szentlélek által azokban.
És most eljön újra a Pünkösd napja, a Szentlélek kiáradásának ünnepe, az egyház születésnapja. Krisztus feltámadása utáni ötvenedik nap. Jézus teljesíti ígéretét és kiárasztja
Szentlelkét az apostolok gyülekezetére. Ennek az ünnepnek nincs olyan előkészülete,
mint a Karácsonynak vagy a Húsvétnak. Nehezen is tud ez a világ mit kezdeni az ünnep
tartalmával. Egy sor népi szokás, gyakorlat: pünkösdi királyság, búcsú, ez évben a gyermeknap, kapcsolódik ezekhez a napokhoz.
Mi mégis ünnepeljünk hittel, befogadva nyitott szívvel az Istennek és Krisztusnak
Lelkét, felismerve a belőle áradó igazságot és valóságot. Tudva, hogy Ő bennünk lakik,
és senki és semmi nem választhat el Tőle. Ámen
Szuhánszky Gábor cst. cspk.

A kényszerböjtölés áldása
Olvasandó Máté 6, 6-8
Kedves Cserkészek! Kényszerböjt alatt voltunk a cserkészfoglalkozások való részvétel
és a templomba járás tekintetében is. Az önkéntes böjt mindig a megtisztulásét, a
megjobbulásért, az élet szolgálatáért van. Ez a kényszerböjt az élet megtartását, a
túlélésért, az egészség megőrzését szolgálta.
De jó lenne, ha ennél többet látnánk benne és többet tudnánk profitálni belőle! Az
elmúlt hetek korlátozásában fölismerhetnénk, hogy mennyire szükségünk van egymásra a
kézfogástól az ölelésig. És az a tantusz is leeshetne, hogy mennyire szükségünk van egymásra családban, gyülekezetben, cserkészetben, társadalomban, e hazában és globálisan is.
Nézzük a hit- és egyházi életünket. Sok cserkész is – titkon vagy nyíltan – azzal az
önámítással él, hogy lehet az élet teljességét élni az élet Teremtője és Megváltója nélkül.
Vagy azzal, hogy lehet a Teremtővel és Megváltóval privát, bilaterális kapcsolatban lenni
anélkül, hogy Isten többi népével kapcsolatban lennénk. De jó lenne, ha azok, akik
folytatás a 9. oldalon
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„A kisgyermek pedig növekedett,
és erősödött lélekben” (Lk 1,80)
Az utolsó szabad hétvége
Akkor még nem tudtuk, hogy egy hét múlva megváltozik a világ. Mátraszentistvánra
az ICHTHÜSZ Közgyűlésre kanyargós utakon át értünk egy kis oázisba, az evangélikus
egyház vendégházába.
A megszokott kontingens mellé megérkeztek Dunavarsányról a Hód-cserkészek,
szülők és gyermekek. Teleki Józsi bácsi álma teljesülni látszott, hiszen ő emlegette újból
és újból a Hód, azaz a családi cserkészet lehetőségét.
A közgyűlési és a hód-cserkész program ment a maga útján. Viszont szombaton a vacsora előtt volt még egy szabad fél óra, mialatt már megérkezett a csapat apraja-nagyja.
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Mivel civil életem célcsoportja ült velem szemben, mint logopédus, gyógypedagógus,
az óvodás és kisiskolás korosztály és szüleik problémáinak ismerője, megbátorodtam,
hogy különösebb előkészület nélkül megszólítsam a jelenlévőket, igyekezve az életkori
sajátosságoknak megfelelően, mindenkihez szólni. Heti 160 óvodás családi életébe van
bepillantásom. Látom, ahol a „nyúl viszi a puskát”, tapasztalom, hogy több helyen félnek a gyermekeiktől. Érzékelem, ahol a gondok miatt hajszoltak a szülők.
Észreveszem, hogy a társadalmi nyomás, a különböző fejlesztési lehetőségek, szinte állandó szorongást okoznak a szülőknek, hogy megfelelően megadnak-e mindent gyermekeiknek? Van némi tapasztalatunk a négy gyermekünk nevelése során is. Már látjuk,
hogy kicsi nem kezelt hiba, mivé tud nőni az idők folyamán.
Ross Campbell: Életre szóló ajándék című könyve alapján, volt lehetőségünk érinteni
azt a négy témát, ami, a könyv írója szerint életre szólóan meghatározhatja gyermekünk fejlődését. A szemkontaktus, a testi kontaktus/érintés, a megkülönböztetett figyelem és a korlátok helyes alkalmazása, hogyan befolyásolja a gyermekünk szeretettankjának feltöltését, és a későbbiekben a személyiségének alakulását is. A szemkontaktust például tévézés, telefonálás, tablettozás közben nem lehet érdemben felvenni
és ez megtanulható minta. A figyelemkoncentráció-problémái jelentkezhetnek később
a gyermeknél.
Közben az ifjabbakat is megszólítottuk a hittanos, mozgásos énekekkel. Lelkes fúzióba kerültünk. Ők örültek, hogy mozoghatnak, énekelhetnek, hogy végre fókuszba
kerülhettek. „Fejem, vállam, térdem, talpam: mind az Úrtól kaptam én.” – zengtük.
Énekeltük még: A Biblia Isten szava: a gyermek első Bibliája, maguk a szülei – emlegettük eközben. Nyisd ki a kezed …; Kis telefonom van nekem…; Szívem csendben az
Úrra figyel… Ezek a gyermek-gyülekezeti slágerek hangzottak el. Örültem eközben én
is, mert végre azokat is énekelhettem az ovisokkal együtt, amit világi foglalkozásom kereteiben nem tehetek.
A szülők szemeiből kapott visszajelzésből mértem le, hogy a rögtönzött felkérés témája nagyon aktuális. Az aprók „ki-mit tud szavalni, énekelni – megmutatom a közösségnek” programja akkor fejeződött be, amikor a vacsora elkészült. A beszélgetést
nem befejeztük, csak abbahagytuk. S a milánói makaróni jó ízével zártuk le a számomra
is élményt jelentő „fél órát.”
A vacsoraosztásnál is lehetett tanulni: gondoljunk a másikra, hogy ne az önzés legyen a fő jellemzőnk! Azt is megtanultuk, hogy az elkészített alkalmat meg kell ragadni, mert különben kimarad az. ember például a vacsorából. E gyarlóságok demonstrálóit most nem nevesítjük, de nem a legkisebbek voltak. A cserkészek köszönését – légy
résen – fontos a gyakorlatban is alkalmazni!
A hétvége sokszínű programja alatt, lehetőség volt a Krisztusi megbocsátás szeretetteli és gyakorlati megtapasztalására és alkalmazására is. Igazi, szép élmény volt, jó erre visszagondolni most a „karanténban” is.
Nagyné Kele Márta
gilde cserkész
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„Örüljetek az Úrban mindenkor!” (Fil 4,4
A református lelkész-költő pünkösdi éneke ifjúsági találkozók népszerű dallama.
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Talán meglepődtök, hogy a Cantus Catholici egyik énekét is itt látjátok. Rendszeres ökumenikus imahét-látogatók ismerős dallamként csodálkozhatnak rá, hiszen évről évre felhangzik a januári alkalmakon.
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Evangélikus testvéreink J. S. Bach gyönyörű dallamára éneklik pünkösdi éneküket.
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Szintén ifjúsági alkalmak, táborok kedvelt éneke az alábbi dal.

Áldott Pünkösdöt kívánok!
Ria
folytatás a 3. oldalról
boldogan fogadták a templomba járás tilalmát vagy a Facebook-on keresztül igyekeztek
megélni a krisztusi létüket, most boldogan sietnének a templomba és nem leszoknának arról,
mondván: „bejön az Ige a konyhába, ahol bizonyára kócosan, papucsban, kávét szürcsölgetve
is tökéletesen lehet fogadni.” Mert ez a veszély/kísértés a cserkészkorosztály számára különösen is fönnáll. És de jó lenne, ha azok a sokak, akik most puszta kíváncsiságból, esetleg
unalomból bele-belepillantottak az istentiszteletekbe, megpróbálnának a megfigyelő (megtekintő) státuszból a résztvevő státusz felé elmozdulni, a templom felé elindulni.
De jó lenne, ha megtanulnánk jobban megbecsülni a cserkészkapcsolatainkat is! Nem
legyintenénk az őrsi és csapatgyűlésekre, a kerületi vagy nemzeti rendezvényekre, pályázatokra és kihívásokra, sport- és a kulturális programokra és persze (megint) az istentiszteletekre, egyházi rendezvényekre sem. Mert most, néhány hónapig ezek nem hívogattak
bennünket. Tényleg olyan jó volt otthon maradni? Vagy csak a legszükségesebbekre kimozdulni?
Mint tapasztaljuk, hírértékű volt a templomba járás korlátozása a cserkészeknek is. Most
hírértékű a szabadság is e téren? Jól meglátszott a templomtérben a korlátozás. Meg fog látszani a szabadság? Ugye meg! Még akkor is, ha maszkon keresztül énekeljük a zsoltárt s a
templomba befelé, kifelé kézfogás helyett fertőtlenítjük a kezünket. Így legyen, ámen.
Dr. Bóna Zoltán cst. cspk
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„Lábam előtt mécses a te igéd...” (Zsolt 119,105)
Emlékeztető jegyzőkönyv
a Magyar Cserkészszövetség ICHTHÜSZ Közösségének Közgyűléséről
Mátraszentistván, Keken András Evangélikus Vendégház, 2020. március 6-8.
TARTALOM
I. Péntek este (március 6.)
1.) Szállásfoglalás, zászlófelvonás, vacsora
2.) MCSSZF – Szemerédi Tibor
3.) NEK és Nyilatkozat – Dr. Lendvay Endre
4.) Mustármag
5.) Zászlólevonás, takarodó
II. Szombat (március 7.)
1.) Ébresztő, zászlószertartás, reggeli
2.) 2019-es programok beszámolói, értékelések
a.) Közgyűlés Balatonfüreden
b.) ICHTHÜSZ tanyázás, vízi-túra és csapattáborok
c.) ICHTHÜSZ Maros-túra
d.) Monori Benedek Elek cscs. börzsönyi nyitott Nagytábora
e.) Wesley csapat erdélyi Nagytábora
f.) Jármi Reményik csapat Nagytábora
g.) Dzsemborin való ICHTHÜSZ-részvétel
h.) ICHTHÜSZ Fórum
i.) Adventi Táborkereszt-ICHTHÜSZ délután
j.) Betlehemi Láng
3.) 2020-as ICHTHÜSZ programok
a.) Nyitott Nagytábor az ICHTHÜSZ-testvériség jegyében
b.) Trianon Centenárium megünneplése
c.) Mura túra + Függelékben itiner
d.) Állandó/visszatérő ICHTHÜSZ programok
- ICHTHÜSZ vezetői fórum Berekfürdő
- Adventi Táborkereszt-ICHTHÜSZ délután
- Betlehemi Láng
4.) ICHTHÜSZ újság/honlap/facebook
5.) ICHTHÜSZ pályázat: Lelkiség és BiPi
6.) Ebéd, szabad program, síelés
7.) Nagyné Kele Márta előadása
8.) Vacsora
9.) Zászlólevonás, önvizsgálat
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III. Vasárnap (március 8.)
1.) Ébresztő, zászlófelvonás-zászlólevonás, reggeli
2.) Mátraházi református lelkészüdülő istentisztelete
3.) Ebéd
4.) Záró ima, búcsúzás, a Közgyűlés bezárása

Emlékeztető
a Magyar Cserkészszövetség ICHTHÜSZ Közösségének Közgyűléséről
Mátraszentistván, Keken András Evangélikus Vendégház, 2020. március 6-8.
A Közgyűlést és az ahhoz kapcsolódó megbeszéléseket budapesti, dunavarsányi, monori,
jármi, budakeszi, dombóvári cserkészek alkotják. Meghívott előadóink Szemerédi Tibor
cst. és szintén cserkésztiszt felesége Bécsből és Dr. Lendvay Endre cst. Budakesziről, öszszesen 30 fő. A Közgyűléssel párhuzamosan, abba részlegesen bekapcsolódóan a szomszédos vendégházban táborozik a 724. sz. Kossuth Lajos Cserkészcsapat hódcserkész raja, mintegy 35 fővel. Ennek megfelelően a főzések, étkezések, zászlószertartások, portyák,
síelés, istentisztelet részben közösen történnek.
I. Péntek este (március 6)
1.) Szállásfoglalás, zászlófelvonás – Nagy László szolgálatával – és svédasztalos vacsora
után Szuhánszky Gábor végzi az evangelizációs szolgálatot.
Ez a szertartás egyben az első „alakulás élesben” a hódcserkészek számára, ezért jó alkalmat ad a korrekciókra.
2.) Az est első tematikus témája a Magyar Cserkészszövetségek Fórumáról szóló beszámoló, amelyet Szemerédi Tibor cst. tart. A beszámoló a történeti visszatekintésen túl információt ad a Fórum vezetőképzésben betöltött szerepéről és nem titkolja a meglévő
belső feszültségeket sem.
A Közgyűlés köszönetet mond Szemerédi Tibornak, hogy Bécsből ide utazva bepillantást ad a Fórum történetébe és jelenlegi munkájába. A Közgyűlés örömmel
fogadja, hogy a Fórum nagyra értékeli az ICHTHÜSZ és a Táborkereszt
Közösség (együttes) munkáját, és az iránt a jövőben is készségét megerősíti.
Közösségünk a Fórummal való együttműködésre ismételten elkötelezi magát.
3.) Az est második tematikus ágendapontja beszámoló a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszussal kapcsolatos cserkésztervekről, a Cserkészek kegyességi és szolgáló részvételéről, valamint ennek ökumenikus dimenziójáról. Az előadónk Dr. Lendvay Endre cst., a
NEK Cserkésztörzs vezetője. Köszönetet mond a meghívásért és beszámol arról, hogy hogyan is állnak a szervezés és előkészület elemei, ideértve a terveket a Kongresszusig, illetve
a Kongresszuson. Köszönetét kifejezve mondja el, hogy a felhívásban/meghívásban minden
cserkészt megszólítottak anélkül, hogy a katolikusok és protestánsok közötti eucharisztikus
közösség hiányából fakadó problematikára kitértek volna. Ezért külön köszönetet mond az
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ICHTHÜSZ-nek a kezdeményezésért, a Táborkeresztnek pedig az elfogadásért egy közös
Nyilatkozatot illetően. Megerősíti, hogy amennyiben a két Közösség a Nyilatkozatot aláírja, ő is kész az aláírásra. Ezt követően az ICHTHÜSZ elnöke bemutatja a Nyilatkozatot.
Néhány magyarázó, értelmező mondat kíséretében jelzi, hogy ez a Nyilatkozat ebben a formában bírja a Táborkereszt előzetes egyetértését. A feladat az, hogy a Nyilatkozatot ebben
a formában vagy módosítással az ICHTHÜSZ Közgyűlése elfogadja.
A Közgyűlés köszönetet mond Dr. Lendvay Endre cserkésztisztnek a beszámolóért, azon belül az igazán Krisztusban testvéri hangvételért. A Közgyűlés a
Nyilatkozatot a határozat részeként egyhangúan elfogadja és megbízza az ICHTHÜSZ elnökét, hogy a három közösség aláírásáról és a Nyilatkozat közreadásáról ez
év Pünkösdjéig gondoskodjon. A Nyilatkozat szövege a határozat részét alkotja.

Az MCSSZ ICHTHÜSZ és Táborkereszt Közösségének
valamint az MCSSZ NEK Cserkésztörzsének
NYILATKOZATA
az Eucharisztikus Kongresszuson való cserkészrészvételről.
A magyar cserkészet egyik legszebb öröksége az ökumenikus bizalom és testvériség, természetesen az érintett felekezetek rendjének tiszteletben tartásával. A Magyar Cserkészszövetség
megalapítása a magyar ifjúság iránt elkötelezett katolikus, református és evangélikus tanárok,
szerzetesek, teológusok részvételével valósult meg 1912. december 28-án, nem véletlenül a
betlehemi gyermekgyilkosság, az Aprószentek emléknapján, a Kálvin téri református gyülekezet egyik termében. Ennek az akkor forradalmi tettnek a következményét mindmáig hordozzuk, nevezetesen azt, hogy bár sokféle arányban, de az őrsök és csapatok ökumenikus nyitottsággal működnek. A felekezeti sajátságok ápolására jöttek létre a felekezeti közösségek: a
Táborkereszt Közösség és az ICHTHÜSZ Közösség.
Ezzel a háttérrel szinte magától értetődő, hogy arra a rendezvényre, az 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusra, amelynek szándékolt üzenete meghaladja a katolikus egyházat, így szól a cserkészfölhívás is: „Felekezetre való tekintet nélkül várunk Téged akár résztvevőként, akár a szolgálattevő cserkészek önkéntes csapatába!” Ugyanakkor azt is magátólértetődőnek tartjuk, hogy e sommás meghívás további testvéri gondolatok kimondását igényli
az ökumenikus tisztesség okán.
Egy olyan ökumenikus ifjúsági szervezet számára, amely tagjai többségében és így sokféle
megjelenésében, kegyességi gyakorlatában és szóhasználatában római katolikus hangsúlyt
hordoz, nem közömbös a következő megállapítás. A NEK-en való részvétel sok-sok eseménye,
szolgálata lehet közös élménye az összes cserkésznek, de a résztvevők a legfontosabb ponton
mégis kétfelé csoportosulnak egyházaik rendjét helyénvalóan követve. Lesznek azok, akiket a
római egyház meghív az oltárához. És lesznek azok, akiket nem, akik nem tartoznak Vatikán
közösségéhez, viszont odatartoznak Jézus Krisztushoz. Hisszük, hogy az ő számukra is lesz
spirituális, közösségi, szolgálati élménye és ajándéka az eseménynek. Ugyanakkor elkötelezzük magunkat, hogy testvéri, felelős szeretettel óvjuk cserkészeinket minden olyan lépéstől,
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amely ellenkezik saját hitvallásuk tartalmával. Tesszük ezt azzal a testvéri lélekkel és meggyőződéssel, hogy az oltárhoz való exkluzív meghívás nem csökkenti Jézus Krisztus önmagához és a királyi menyegzőre szóló inkluzív meghívásának örömteli érvényét.
Ökumenikus előmenetelben ott tartunk, hogy a Kongresszus a krisztusi egység „sebére” is
rámutat, mindazonáltal valljuk, hogy legalább ennyire lehetőséget biztosít a krisztusi testvériség spirituális, missziós, közösségi, morális, kulturális, szolgálati és hazafias megélésére.
Minél őszintébben fogadjuk ezt a tényt, annál őszintébben élhetjük meg a Kongresszus összefüggésében is azt, ami összeköt, ami közös, és ami egyetemesen üdvös. Szívből kívánjuk, és
ezért mindent meg is teszünk, hogy cserkészeink ezzel az őszinte tudattal és érett felekezeti
öntudatukkal vegyenek részt ezen a jelentős eseményen.
Remélhetjük, hogy a Szentlélek munkája révén a krisztusi egységben növekedni tudnak
Krisztus magyar cserkészei a bizonyságtételek, imádságok, kulturális és karitatív programok
során és nem a „még nem teljesen…” fájdalma, hanem a „már sokkal jobban, mint korábban…”
reményteljes öröme lesz a Kongresszus hagyatéka minden magyar cserkész számára.
A közösségek képviselőinek aláírása
4.) Az elnök elmondja, hogy a Mustármag vezetőjével folytatott több levélváltás után nevezett közösség végül lemondta a bemutatkozó részvételt.
A Közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul, hogy a Mustármag nem tudott élni testvéri meghívásunkkal.
5.) A nap zászlólevonással és közös imádsággal ér véget.
II. Szombat (március 7.)
1.) A nap a szokásos cserkésztevékenységgel kezdődik a Hódokkal együtt: ébresztő, reggeli torna, tisztálkodás, zászlószertartás, reggeli. A délelőtt a Hódok számára portya
Móré Bálint és Széplaki Mercédesz vezetésével.
2.) A Közgyűlés a 2019-es programok beszámolóival, illetve értékelésével folytatódik.
a.) A tavalyi Közgyűlés Balatonfüreden zajlott, lásd annak jegyzőkönyvét az ICHTHÜSZ
2019/Farsang-Böjti számban. (http://dunavarsanyireformatusok.hu/sites/default/files/
ichthusz_2019_farsang-bojt.pdf)
b.) ICHTHÜSZ tanyázás, vízi-túra
Tekintettel arra, hogy az ICHTHÜSZ vízi túra júliusban zajlott, továbbá, hogy a kenus
résztvevők elzárkóztak az elő-túrán való részvételtől, a tanyázás a kielboatosok elő-túrájára korlátozódott a Kis-Dunán.
c.) Maros-túra: Az ICHTHÜSZ közösség tavaly is komplett vízitúrát szervezett komoly kulturális, történeti és kapcsolatteremtő célzattal, küldetéssel és sikerrel. Ez alkalommal a Maroson zajlott a program, nagyobb részben Partiumban/Romániában, majd
kisebb részben Magyarországon. A magyar történelem egyik fontos várától, Lippától indultunk és a Maros jellegzetességének megfelelően a résztvevők – különösen a kielboatosok – embert próbáló manőverezéssel eveztek Aradig. Ott vettünk részt aktívan, a teljes
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liturgiai szolgálat végzésével a vasárnapi, belvárosi református istentiszteleten, több száz
fős gyülekezet előtt. A következő napokban már csendesebb vizeken eveztünk és értünk
épségben Szegedre. A résztvevők az idén is a jövő évi program tervezgetésével búcsúztak
egymástól. Ez minősíti a program hangulatát, élményét.
d.) A monori parancsnok/ főtitkárunk elmondja, hogy a Benedek Elek cscs.
szokásos börzsönyi tábora nagyon jól sikerült, ismét nyitottan más csapatok cserkészeinek
fogadásával, ICHTHÜSZ- Nagytáborként.
e.) A Wesley parancsnoka/teológiai titkárunk elmondja, hogy a csapat tavaly is Erdélyben
táborozott nagy sikerrel az összes őrsének részvételével.
f.) A jármi Reményik Sándor csapat delegált cserkész elmondja, hogy a csapatnak is sikeres
Nagytábora volt.
g.) A Dzsemborin való részvételünk: az elnök elmondja, hogy a CPGS kontingensében
Széplaki Mercédesz és ő maga vett részt az amerikai táborban, napi öt óra munkát végezve a vallási zónában. Ezen túlmenően az a megtiszteltetés érte, hogy nem csak részt vett
a Dzsembori vasárnapi protestáns istentisztelete liturgiájának kialakításában, hanem a
három igehirdető közül az egyik ő volt. Szerénytelenül vallja, hogy az övé volt formálisan
is az egyetlen hagyományos igehirdetés. Angol nyelven egy hasbeszélő kolléga hangja egy
majmon keresztül szólt a cserkészekhez, a német beszéd pedig sztorizás volt erről-arról.
A magyar csapat protestánsai nagy részben példásan részt vettek az istentiszteleten.
Nagyné dr. Csobolyó Eszter a magyar csapat protestáns lelkészeként szolgálta a kontingenst, olykor hősiesen megküzdve a szolgálati lehetőségekért, amelyeket példás hűséggel
és szeretettel végzett el. A vasárnapi istentiszteleten az úrvacsora kiszolgálásában aktívan
vett részt. Köszönet illesse az MCSSZ Kontingens utazásszervezőjét, aki az ICHTHÜSZ delegáltak utazását is megszervezte.
h.) ICHTHÜSZ Fórum: Az elnök elmondja, hogy a berekfürdői program a szokott
időben és módon valósult meg.
i.) Adventi Táborkereszt-ICHTHÜSZ délután: Ez a program a hat évvel ezelőtt bevezetettek szerint zajlott Csepelen dr. Bóna Zoltán igehirdetésével, imádsággal, mézeskalács-gyertyatartó/fenyődísz-készítéssel és tobozfestéssel. Örömteljes jelenség volt a részvétel reprezentatív és taxatív növekedése, amelyet leginkább a dunavarsányi Hódok jelentettek.
j.) Betlehemi Láng: Az elnök elmondja, hogy a Betlehemi Láng ünnepségének
szervezése 2019-ben a Táborkereszt feladata volt. A Bécsbe Lángért utazóknak egy katechetikus lelkigyakorlatot tartott Sopronban a TK, a NEK és az ICHTHÜSZ vezetője.
Vasárnap a Belvárosi Templomban az igehirdetést az ICHTHÜSZ elnöke mondta.
A parlamenti szolgálat keretében Nagyné dr. Csobolyó Eszter hirdette a karácsonyi evangéliumot.
Tudomásul szolgál! Köszönet illessen minden szervezőt, résztvevőt és támogatót!
Soli Deo Gloria
3.) 2020-as ICHTHÜSZ programok
a.) Nyitott Nagytábor az ICHTHÜSZ-testvériség jegyében: Az elnök évekre visszame14

nőleg is megismétli köszönetét a 842. sz. Benedek Elek cserkészcsapatnak és parancsnokának, akik a börzsönyi Nagytáborukat minden évben megnyitották azok előtt, akik saját
csapatuk Nagytáborába akármilyen oknál fogva nem tudtak részt venni. Általában az ok
egyébként az, hogy az x csapat nem képes önálló Nagytábort szervezni. Nagy László parancsnok, Közösségünk főtitkára az idén is fölajánlja ezt a lehetőséget.
A Közgyűlés megköszöni a fölajánlást ebben az értelemben meghirdeti a
Nagytábort, amelyre a Börzsönyben, Kisirtáspusztán kerül sor július 19–26. között. A Közgyűlés a programot széles körben meghirdeti. A jegyzőkönyv már a felhívás egyik formája. Jelentkezés az ICHTHÜSZ elérhetőségein.
b.) A Trianon Centenárium megünneplése: Az elnök emlékeztet arra, hogy a cserkészetnek 1920 és 1948 között és 1990-től ismét minősített szerepe volt/van a Kárpát-medence
és a diaszpóra magyarsága nemzeti összetartozásának ápolásában. Külön emlékeztetett,
hogy a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma – aminek egyik vezetője tegnap volt a főelőadónk – éppen ezt a nemzeti közösségápolást célozza, szorgalmazza és éli meg. Ennek
jegyében javasolja, hogy találjunk egy időpontot, lehetőleg Erdélyben, amikor néhány erdélyi cserkész bevonásával, legalább egy közös napi portya és egy tábortűz erejéig a magunk centenáriumi ünnepségét megtartjuk.
A Közgyűlés köszönettel véve a Wesley csapat fölajánlását úgy dönt, hogy nevezett
csapat erdélyi Nagytáborához néhány napra csatlakozik. Természetesen az lenne
az optimum, ha minél többen kijutnánk és 3 napot együtt töltenénk a székelyföldi
Szentegyházán. Ennek időpontja július 27-29. + az utazások. A Közgyűlés a programot széles körben meghirdeti. A jegyzőkönyv már a felhívás egyik formája.
Jelentkezés az ICHTHÜSZ elérhetőségein.
c.) Mura túra: Az elnök konfirmálja, hogy a legutóbbi túrán ötletként fölmerült és
azóta több fórumon, illetve privát beszélgetésben megerősített Mura túra tervezése megkezdődött. Máris illesse nagy köszönet Hamza István cst.-t, aki áldozatos munkával és
teljes odaadással az előkészületeket végzi. Köszönet illesse Móré Bálintot is, aki szintén
dolgozik annak érdekében, hogy optimális távolságról, helyről és állomásokkal induljon,
történjen a túra. Köszönet illesse azokat is, akik a tervezésben felelősséggel részt vesznek
és mindent megtesznek annak érdekében, hogy munkahelyi és családi kötelezettségeik
mellett a túrán részt tudjanak venni. Az elnök külön örömmel említi a Dobos család érdeklődését, akik most is nagyapjuk/apjuk valamikori szolgálata okán is érdeklődést mutatnak. Tekintettel arra, hogy Hamza István a Közgyűlésünkre egy nagyon precíz előterjesztést küldött, a Közgyűlés ezt az írást az emlékeztető függelékeként integrálja.
A Közgyűlés megerősíti a Mura túra szervezését, augusztus 2–8. között, murafigyei indulással, illetve ahogy a vízállás engedi. Bejárás szükséges. A Közgyűlés a
programot a cserkészeten belüli nyitottsággal széles körben meghirdeti. A részvétel 18 év fölött egyénileg, az alatt pedig szülői/cserkész vezetővel lehetséges.
Az alsó korhatár 14 év. A költségeket cirka 50.000 forint/főben határozza meg.
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Ez magában foglalja a programszervezést, teljes ellátást, biztosítást, kulturális
programokat, a hajók és a résztvevők szállítását. A hajókról a résztvevők maguk
gondoskodnak. Hamza István itinere az emlékeztető függelékét képezi.
d.) Állandó/visszatérő ICHTHÜSZ programok
- ICHTHÜSZ vezetői fórum Berekfürdő, október 9-11. A program főtémája továbbra is
az evangéliumi hit a magyar cserkészetben. Az ICHTHÜSZ vezetősége vállalja a toborzást, valamint a logisztikai feladatokat a Nyírségi Egyházmegye berekfürdői bázisán.
A Közgyűlés a programot széles körben meghirdeti. A jegyzőkönyv már a felhívás
egyik formája. Jelentkezés az ICHTHÜSZ elérhetőségein.
- Adventi cserkésznapot a Táborkereszt–ICHTHÜSZ cserkészdélutánjának keretében
tartjuk Csepelen a Jézus Szíve Plébánián Advent 1. vasárnapját megelőző szombaton.
Buzdítjuk a csapatokat, hogy ezen vegyenek részt – időpontot később jelzünk – vagy szervezzenek adventi cserkésznapot csapat vagy kerület szinten.
A Közgyűlés a programot széles körben meghirdeti. A jegyzőkönyv már a felhívás
egyik formája. Jelentkezés az ICHTHÜSZ elérhetőségein.
- A Betlehemi Láng ünnepélyes elosztását – ha csak az MCSSZ vezetősége másként nem
dönt – az ICHTHÜSZ szervezi. Az igehirdetés szolgálatára a TK-t felkérjük. A
Parlamenti ünnepséget vállaljuk, a TK vezetőjét meghívjuk. Buzdítjuk a csapatokat, hogy
az ünnepségen vegyenek részt, időpontot, helyszínt később jelzünk.
A Közgyűlés a programot széles körben meghirdeti. A jegyzőkönyv már a felhívás
egyik formája. Jelentkezés az ICHTHÜSZ elérhetőségein.
A Közgyűlés biztat minden cserkészt a számára vonzó programon való részvételre.
Megerősíti, hogy az ICHTHÜSZ hagyományának megfelelően nem csapatokban gondolkodik, hanem hívő cserkészekben. Ennek megfelelően kéri és biztatja az összes csapatparancsnokot, hogy ezekről a programokról protestáns cserkészeiket tájékoztatni, részvételre buzdítani,
segíteni szíveskedjenek.
4.) ICHTHÜSZ újság/honlap/facebook
Az elnök köszönetet mond mindazoknak, akik az újságunk tartalmához és szerkesztéséhez hozzájárulnak. Újra fölhívja a figyelmet a cikkek bekérésére, valamint arra, hogy a
http://dunavarsanyireformatusok/ichthys/kik-vagyunk honlap él, bár kapacitás hiányában nem mindig naprakész. Az ICHTHÜSZ újságok azonban mindig fölkerülnek, ilyen
értelemben mégiscsak eligazító. Él továbbá a facebookunk is, amit Széplaki Mercédesz
kezel.
A Közgyűlés köszönetet mond az írott és elektronikus médiáink íróinak, szerkesztőinek és olvasóinak. Kéri, hogy sokkal intenzívebben használjuk a hagyományos
és modern médiumokat.
5.) ICHTHÜSZ pályázat
Az elnök emlékeztet arra, hogy a Táborkereszt pályázatot írt ki még januárban a
Természet(védelem) BiPi kapcsán címen. Megemlíti, hogy a TK lelkészi vezetője java16

solta, hogy a következő cserkészév tematikájához, ami a cserkészet vallásosságát, spiritualitását állítja középpontba, az ICHTHÜSZ írjon ki hasonló pályázatot.
Az ICHTHÜSZ közösség köszönettel fogadja a TK javaslatát, örömmel él az ötlettel és a pályázat kiírásánál, mérlegelésénél a TK formalitását és szempontjait a
lehetőségekhez mérten követi. A pályázati kiírást az alábbiakban fogalmazza meg,
s e Határozat részének tekinti. Természetesen a saját és az MCSSZ által használható összes csatornán igyekszik közkinccsé tenni.

Pályázat: Hit, remény, szeretet BiPi nyomán
„Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a
szeretet.” 1Kor 13,13
Tisztelet Istennek, tisztelet a felebarátodnak, tisztelet önmagadnak, mint Isten szolgájának: ez
az alapja a vallás minden formájának. Lord Robert Baden-Powell
„A cserkészmozgalom törekvése nem az, hogy gyengítse, hanem ellenkezőleg, hogy erősítse az
egyéni vallásos hitet.” 1924 augusztusában, Koppenhágában tartott nemzetközi cserkészkonferencián elfogadott határozat részlete.
A Magyar Cserkészszövetség a következő cserkészévben programja középpontjába a hitet, a spiritualitást, a lelkiséget állítja. Ehhez kapcsolódóan az MCSSZ ICHTHÜSZ
Közössége pályázatot hirdet BiPi műveiből olyan idézetek gyűjtésére, amelyek az Istentől
kapott hitnek, reménynek, szeretetnek a cserkészeten belüli fogadásáról, megéléséről és
kamatoztatásáról szólnak, arra buzdítanak. A pályaműveket a ichthusz.hirek@gmail.com
címre kérjük az alább látható és az ICHTHÜSZ honlapján is (http://dunavarsanyireformatusok.hu/ichthys/kik-vagyunk) elérhető Word docx táblázat kitöltésével.
A beadás határideje: Nagypéntek: 2021. április 2.
Az idézeteket a magyar fordításban meg nem jelent írásokból is várjuk. Pontos forrásmegjelölést kérünk: a mű címe, kiadó neve, kiadás éve, oldalszám.
Az értékelés pontozással történik idézetenként az alábbi módon:
idézet angolul vagy más idegen nyelven fordítással, kép melléklettel
4 pont
idézet angolul vagy más idegen nyelven fordítással, kép nélkül
3 pont
idézet magyarul, kép melléklettel
2 pont
idézet magyarul, kép nélkül
1 pont
A képek a szerzői jogi buktatók elkerülése végett csak saját készítésű fényképek, rajzok,
festmények lehetnek.
A díjakkal a nyertesek cserkészprogramokon való részvételét kívánjuk támogatni.
1. díj: 30.000,- Ft
2. díj: 20.000,- Ft
3. díj: 10.000,- Ft
Az összegyűlt idézeteket valamilyen formában közkinccsé fogjuk tenni.
Budapest, 2020. Pünkösd havában.
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Hit, remény, szeretet BiPi nyomán
Pályázó neve:
E-mail címe:
Megjegyzés: A képoszlop kivételével mindegyik oszlop kötelezően kitöltendő. A táblázat újabb sorok felvételével bővíthető.
Kérjük a beadandó fájlnak új nevet adj és küldd be a ichthusz.hirek@gmail.com címre
Nagypéntekig, 2021. április 2-ig.

6.) A délelőttöt ebéd zárja. A délutáni szabad fórum keretében Széplaki Mercédesz és
Móré Bálint vezetésével a Hódok egy újabb túrát tesznek, a Közgyűlés résztvevői szaunáznak, pihennek vagy a sípályát látogatják meg. Az elnök sí performance-át többen vidám csodálattal nyugtázzák, a példát sajnos nem követik.
7.) Az este a Hód-cserkészekkel közösen zajlik, Nagyné Kele Márta a kisgyerekes családoknak, illetve szülőknek tart jó tanácsokban gazdag előadást, amit a legkisebbek játéka,
előadása követ.
8.) Vacsora
9.) A napot zászlólevonás és esti ima zárja.
III. Vasárnap (március 8)
1.) A reggel helyénvaló cserkészformalitásokkal telik az ébresztőtől a zászlófelvonásig és
levonásig.
2.) A Közgyűlés és a Hód-csapat a mátraházi református lelkészüdülő istentiszteletén
vesz részt.
3.) Az ottani ebédet záró-áhítat, búcsúzás, a Közgyűlés bezárása követi.
Nagy László cst. cspk.
főtitkár sk.
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K.m.f.
Csobolyó Katalin
jegyzőkönyvvezető sk.

dr. Bóna Zoltán cst. cspk.
elnök sk.

FÜGGELÉK – MURA_TÚRA
2020. aug. 2. vasárnap Dunavarsány - Mureck/Murafigye 131Fkm vagy
Dunavarsány – SladkiVrh/Weitersfeld 135 Fkm szárazon cca x km
2020. aug. 3. hétfő SladkiVrh/Weitersfeld – Radgona/Radenci 112 vagy 108 Fkm
vizen cca 23 Fkm
2020. aug. 4. kedd Radgona/Radenci – Millerhaus/Minerovakuca 76 Fkm
vizen cca 36 vagy 32 Fkm
2020. aug. 5. szerda Millerhaus/Minerovakuca – Murarátka 46 vagy 44 Fkm
vizen cca30 vagy 28 Fkm
2020. aug. 6. csütörtök Murarátka – Molnári 15Fkm vizen cca 30 Fkm
2020. aug. 7. péntek Molnári – Őrtilos 0 Fkm vizen cca 15 Fkm
„A” változat:

„B” változat:
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„C” változat:

„D” változat:

Megjegyzések:
Weitersfeld és MurskiDvor között köteles komp működik a 136,85 fkm-nél. Mindkét
parton étterem is működik. Érdemes megnézni, hogy melyik partról induljunk, Ausztriából
vagy Szlovéniából?
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SladkiVrh-nál egy nagy papírgyár van a parton. Alternatív indulási lehetőség a futballpályától 135,2 fkm.
Mureck régi magyar neve Murafigye. A 132,4 fkm-nél hajómalom és étterem.
Alternatív kiindulási lehetőség. 133,0 fkm-től 131,0 fkm között erősen hullámos a víz,
különösen a közúti híd 131,35 fkm kifolyási oldalán. Megnézendő, hogy evezhető-e, vagy
sekély, köves-e a meder? Ezek befolyásolják az indulási pont megválasztását!
130,0 fkm zúgós rész, kőszórás keresztgát. Megnézendő, hogy átevezhető-e?
128,6 fkm zúgós rész, kőszórás keresztgát. Megnézendő, hogy átevezhető-e?
A 125,8 fkm-ig Fluttendorf (Ausztria) – Stogovci (Szlovénia) térségéig erősen hullámos a víz. Megnézendő, hogy evezhető-e, vagy sekély, köves-e a meder?
A 122,5 fkm-nél Donnersdorf (Ausztria) és Apače (Szlovénia) között kerékpáros híd
van, szlovén oldalon bárral. Innen a Sulzbach torkolatáig, a 120,3 fkm-ig erősen hullámos
a víz. Megnézendő, hogy evezhető-e, vagy sekély, köves-e a meder?
BadRadkersburg Ausztriában és GornjaRadgona Szlovéniában olyan város, mint a
Duna két partján a két Komárom. Közös régi magyar nevük Regede. Radkersburg talán
még ősibb magyar neve Kerékerősítővár. Ezek e települések még az ezeréves határon túl
Stájerországban vannak, függetlenül attól, hogy van magyar nevük. A két település között
valószínűleg csak az osztrák oldalon működik határátkelőhely.
2011-ben Szlovéniából, Radgona nyugati végétől a LisjakovaStruga parktól a 111,5
fkm-től indultunk. Itt egy kis öbölben meredek partú vízreszálló helyet találtunk. A
parkban ivóhely, sport bár található.
A 111,5 fkm-től a Dráváig személyes emlékeim vannak a 2011-es állapotokból. A folyó ezen szakasza naplóm szerint helyenként kanyargós, a zátonyos helyek és a szigetek
között meg kell találni a kellő vízmélységet, de kenuval – és emlékeim szerint kielboottal
is – mindenhol evezhető.
Petanjci magyar neve Szécsénykút. Valamikor Vas megyei település volt. A közúti
híd kifolyási oldalánál, a 107,6 fkm-nél, a bal parton Kajak – kenu és rafting Klub található. A jó kikötési hely megnézendő!
A 99,2 fkm-nél autópálya híd van, fodrozódó víz látható, de 2011-ben itt gond nélkül
áteveztünk. A híd után a 98,8 fkm-né kőszórás fenékgát duzzasztotta a vizet, de gond nélkül át tudtunk evezni felette. A 96,1 fkm-nél kőszórás keresztgát látható a google légifotó
térképen. Erről a gátról naplómban külön nem írtam, tehát nyilvánvalóan jól evezhető volt.
A 95,7fkm-nél a jobb parton vízimalom van,amely egy fűrésztelepet hajtott, Veržej
határában. Mi ezzel szemben a bal parton tartottunk rövid pihenőt.
Dokležovje, magyarul Murahely, és Veržej között a 94,7 fkm-nél közúti híd, a 94,2
fkm-nél vasúti híd van, a bal parton kavicszátony, és a naplóm szerint néha figyelni kellett, hogy merre evezzünk, de komolyabb gondot nem jelentettek.
A 87,7 fkm-nél a bal parton, GornjaBistrica, azaz magyarul Felsőbeszterce térségében hajómalom és étterem van.
A 85,1 fkm-nél közúti híd SrednjaBistrica, azaz magyarul Középbeszterce és
Razknžje, azaz magyarul Ráckanizsa között.
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A Mura folyó Petanjci magyar neve Szécsénykút és Razknžje, azaz magyarul
Ráckanizsa között az ezeréves határt képezte úgy, hogy a bal part volt Magyarország.
Ettől kezdve már mindkét part Magyarország volt, és innentől kezdve nem Vas, hanem Zala megye.
A 81,9 fkm-nél éles balkanyar, a jobb parton Gibina, azaz magyarul Murafüred
van.
A 81,2 fkm-nél kezdődik a határfolyó szakasz Szlovénia (általában bal part) és
Horvátország (általában jobb part) között, amely 52,0 fkm-ig a szlovén – horvát –
magyar hármashatárig tart, de úgy, hogy a határ ismételten, állandóan keresztezi a
folyót.
A 78,9 fkm-től a 77,3 fkm-ig erősen fodrozódó víz látszik, de 2011-es naplóban
erre vonatkozó megjegyzés nincs, tehát nyilvánvalóan csak a fénykép ilyen, a valóságban jól evezhető itt a folyó. A naplóm szerint a folyamkilométer táblák közül elsőként
78-as fkm táblát láttuk a jobb parton.
Hotizia magyar neve Murarév ma Szlovéniában található a Mura bal partján, de
a parttól több kilométerre, a jobb parton Horvátországban SvetiMartin na Muri, magyar neve Muraszentmárton. A két település között közúti híd van a 77,1 fkm-nél.
Itt mindkét part Horvátország. Valamikor Zala megye volt. A bal parton a folyótól
kb. 500 méterre van egy pici közúti határátkelő. 2011-ben ennél a határátkelőnél léphettünk ki Szlovéniából, de csak Muraszerdahelynél léphettünk be Horvátországba.
(Ennek okát nem tudom.) Jó kikötési lehetőség a jobb parton van. És itt talán kocsma is működik.
Žabnik magyar neve Békásda Mura jobb partján Horvátországban. Ez is Zala
megye volt. A folyóparton, a 75,5 fkm-nél Mlin na Muri azaz vízimalom van, amely
mellett kávézó is van és feltehetően táborhely is. De csak akkor táborozhatunk itt, ha
a 77,1 fkm-nél nem csak kilépünk Szlovéniából, hanem egyúttal be is lépünk
Horvátországba.
A 71,6 fkm-nél a google térkép kompjáratot jelez a jelentősebb méretű
Horvátországhoz tartozó bal parti terület megközelítéséhez. Erről a kompról, amelyet nyilvánvalóan láttunk 2011-ben is a naplómban nincs bejegyzés.
MurskoSredišče magyar neve Muraszerdahely a folyó jobb partján
Horvátországban található. A folyó felett a 70,1 fkm-ben átívelő közúti hidat a folyó
közepénél metszi a jelenlegi szlovén – horvát határ, így a híd jobb parti végénél található a horvát közúti határátkelő állomás. 2011-ben ennél az átkelőnél léptünk be
Horvátországba. Ez a terület is Zala megye volt. A híd felett kis mesterséges öböl található, amely akár kikötőhely is lehet. 2011-es naplóm szerint néhány kanyar, kevéssé zátonyos hely után a 67,0 fkm-nél a jobb parton táboroztunk egy horgásztanyánál
Peklenica, azaz magyarul Bányavár térségében. A helyiek kedvesek voltak.
A 2011-ben írt naplóm szerint ettől kezdve a kanyargós folyón több helyen volt
kavicszátony, kis sziget, ezeken a helyeken meg kellett nézni, hogy merre evezzünk,
de különösebb nehézség nélkül, kényelmesen, jó tempóban haladtunk. Kb. óránként
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tartottunk egy-egy kavicszátonynál rövid pihenőt. Fkm táblákat csak néhányat láttunk. A légifotó térkép hűen mutatja a kavicsos partokat, a jó kikötő, pihenő és fürdőhelyeket. A folyóparton itt-ott láttunk horgászokat, egy helyen pedig egy traktorral tartálykocsiból akartak valamit a folyóba engedni. A vízen azonban nem láttunk
embereket. Több helyen volt komp – nyilvánvalóan, hogy a túlpartra eső nagyobb
mezőgazdasági területeket az országhatártól függetlenül meg tudják közelíteni a gazdáik –, de a kompok közül ott jártunkkor egyik sem működött.
A google légifotó térkép szerint az 58,1 fkm-től egészen a 49,5 fkm-ig több helyen mintha elakadt uszadékfák nehezítenék az evezést. Ezekről a 2011-ben írt naplóm nem tartalmaz bejegyzést, tehát az evezést érdemben nem akadályozták.
A szlovén – horvát – magyar hármashatár a folyó 52,0 fkm térségében van a bal
parton. Ettől a ponttól a folyó bal partja általában Magyarország, a jobb partja
Horvátország egészen a Drávába történő betorkollásig, de a határ több helyen hoszszabb – rövidebb szakaszokra metszi a folyót.
A folyó 45, 8 fkm-nél a bal parton található Muraszemenye (Alsószemenye)
Hódvár Vízitúra Kikötő.
A folyó 36,8 fkm-nél található a Letenye– Goričan, magyar névvel Muracsány
közötti közúti híd. A 35,75 fkm-nél pedig az autópálya híd.
A folyó 14,6 fkm-nél a bal parton Molnári térségében esetleg táborhely lehetséges. A bejárás során meg kell nézni.
A 11,2 fkm Murakeresztúr vasúti híd.
A torkolatban 2011-ben nem láttuk a 0 fkm táblát. A torkolat után mintegy 200
m-re a Dráva 236 fkm tábla után közelítően újabb 100 méterre van egy kis öböl, a
Nemzeti Park által kijelölt táborozóhely kiszálló helye. Elég kicsi a partszakasz és viszonylag meredek, ezt figyelembe kell venni a kikötésnél. A bejárás során meg kell
nézni. Emlékeim szerint gépkocsival megközelíthető: A közelében van az Őrtilos
vasúti megálló.
Tisztázandó kérdésekben a döntést a túra vezetője és helyettese hozza a résztvevők bevonásával:
1. Tekintettel az Európát sújtó migráns vonulásra van-e határőrizeti szempontú
akadálya a Murán való vízitúrázásnak, tekintettel arra, hogy a folyó határt képez
Ausztria, Szlovénia, Horvátország és Magyarország között, és a tényleges határvonal
gyakran szeszélyesen metszi a folyót?
2. A jelen helyzetben hogyan lehetséges a vízi határátlépés Ausztria – Szlovénia –
Horvátország és Magyarország között?
3. A folyó mind a négy országban természetvédelmi területen folyik. Milyen természetvédelmi engedélyek szükségesek?
4. A folyót kezelő vízügyi hatóságok részéről kell-e engedély?
5. Információk kellenek a folyó Radgona feletti szakaszáról az evezési lehetőségről, ahol még nem túráztunk.
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Válasz lehetőségek:
 Volt kollégáimtól kaptam szlovén szakemberhez elérhetőséget, aki a folyó szlovéniai szakaszával kapcsolatos kérdésekben a segítségünkre lehet. Szlovéniában élő
magyar ember.
 A Horvát Vizekkel kapcsolatban álló, horvát anyanyelvű kolléganőm segít a horvátországi kérdések tisztázásában.
 Több kollégám is segít a magyarországi kérdések megválaszolásában.
 Kolléganőm rendőr férje segít a határrendészeti eljárás elindításában.
 Kollégáim segítenek az illetékes Nemzeti Park elérésében és természetesen a volt
munkahelyem, a Vízügyi Igazgatóság engedélyének a megszerzésében.
A jelen írás megfelelő átfogalmazásával még a héten elindítom a kérdések megválaszolásához az illetékesek megkeresését.
Hamza István cst
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