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AZ MCSSZ ICHTHÜSZ KÖZÖSSÉGÉNEK LAPJA

Márai Sándor - Mennybôl az angyal

MENNYBÔL AZ ANGYAL
– MENJ SIETVE
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.
Csattogtasd szaporán a szárnyad,
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak.
Ne beszélj nekik a világról,
Ahol most gyertyafény világol,
Meleg házakban terül asztal,

A pap ékes szóval vigasztal,
Selyempapír zizeg, ajándék,
Bölcs szó fontolgat, okos szándék.
Csillagszóró villog a fákról:
Angyal, te beszélj a csodáról.

Mondd el, mert ez világ csodája:
Egy szegény nép karácsonyfája
A Csendes Éjben égni kezdett –
És sokan vetnek most keresztet.
Földrészek népe nézi, nézi,
Egyik érti, másik nem érti.
Fejük csóválják, sok ez, soknak.
Imádkoznak vagy iszonyodnak,
Mert más lóg a fán, nem cukorkák:
Népek Krisztusa, Magyarország.
folytatás a 6. odalon

Áldott Karácsonyt és boldog Újesztendõt kívánunk minden olvasónknak!
Vegyetek részt a Reformáció 500. évfordulójának cserkészies
megtervezésében, megszervezésében és megünneplésében! (11-12 old.)

„A Mester itt van és hív téged" (Jn 11,28)
Karácsonyi megelégedés!
„Elegem van” vagy „elég nekem!”

Márai Sándor sokat idézett sora szimbolikus jelszavává lett az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc 60 éves évfordulójának: „Mert egy nép azt mondta: „Elég volt!” Elég volt a megelôzô 11 esztendô rettegéseibôl, hazugságaiból, terrorjából.
Ezt az eleget persze nemcsak nemzeti kontextusban és politikai dimenzióban lehet érzékelni, hanem egyénileg is, lelkileg is, fizikailag is, amikor az ember elérkezik tûrôképességének határára. A legitim
önsajnálatunknak csak az szab határt, hogy mi magunk is – természetünknél fogva – nemcsak elszenvedôi, hanem „aktivistái” is vagyunk néha annak, ami keserûséget és végsô elkeseredettséget okoz
másoknak és magunknak is. Olykor elegünk van magunkból, és ennél csak az a rosszabb, ha másnak van
elege belôlünk. Amikor pedig ennek a keserves elégnek az érzése eléri a krízist, a válaszutat, akkor döntenünk kell: a pozitív változás és változtatás felé mozdulunk, vagy kitartunk a tûrhetetlen mellett!?
Ilyenkor azzal a kérdéssel szembesülünk, hogy, hogyan tudunk az elegem van belôle érzéstôl,
a meg vagyok elégedve érzésig eljutni. Az igyekvô, küzdô, törekvô emberek – amilyenek a cserkészek is – sok mindent megtesznek, hogy terveik megvalósításával, céljaik elérésével, ünnepeik – s ez alól a Karácsony sem kivétel – és hétköznapjaik megszervezésével megelégedésre
jussanak az élet és halál kihívásaival szemben. Ez azonban természetünknél fogva végsô soron
nem sikerülhet. Illúzió marad, mert az ember kérdésére és szükségére nincs válasz és megelégítés a társadalmon és a természeten belül.
Miért? Egyszerûen azért, mert ilyen az ember: A teremtés nem mûködik a Teremtô nélkül és hasonlóan nincs (ön)megváltás, (ön)megoldás a Megváltó nélkül. Karácsonykor pedig ennek a megváltásnak, az isteni szeretetnek a megtestesülését, érkezését s jelenlétét tudatosíthatjuk. S minél jobban tudatosodik bennünk az isteni csoda, annál inkább hagyjuk el az elégedetlen/elegem van belôle állapotot, és
közelítjük az életet és halált egyaránt érintô megelégedettséget.
Pál apostol egyszer az egeket ostromolta imáival, hogy szabaduljon meg mindattól, amibôl
elege volt már. Válaszul azonban nem a kívánságlistájának a megvalósulását kapta, hanem
egyszerûen csak ennyit: Elég néked az én kegyelmem… Ez a kegyelem az, ami mindenre elégséges,
mert isteni erô, hatalom és szeretet van benne. Ettôl a szeretettôl lett Karácsony a szeretet ünnepévé, s ettôl a hatalomtól a reménység ünnepévé.
Nekünk pedig döntenünk kell! Karácsonykor a Karácsonyt ünnepeljük, vagy Karácsonykor
is az önmegváltó illúzióinkat kergetjük. Az egyikbôl a kegyelem mindenre elégséges megelégedése
jön, a másikból a semmire sem elég újabb kudarc… Ady Endre, egyebek mellett, mint a Karácsony
elfogadható áldásáról, így ír: „Ha ez a szép rege/ Igaz hitté válna,/ Óh de nagy boldogság/ Szállna a
világra./ Ez a gyarló ember/ Ember lenne újra…”
Sokféle krízis- és döntéshelyzetben élünk, s ha a karácsonyi tûnôdésünk elég ôszinte és elég alázatos, akkor az elvezet bennünket Karácsonykor – és máskor is – a megoldó, megváltó isteni válaszhoz,
a kegyelemhez. Ekkor – akár telve az érzéssel, hogy elegünk van magunkból és másokból, pl. a cserkészetbôl, a csekészekbôl – meghallhatjuk és elfogadhatjuk, hogy: „Elég néked az én kegyelmem…”
Ez a személyes élmény mentheti meg a tehetségünket és a tetteinket attól, hogy azok eredménye
ködbeveszô, nagy hiányérzetet hagyó illúzóvá legyen, hanem sikerélményt és új inspirációt adjon, no
meg persze boldog Karácsonyt és megelégedett Újesztendôt – a cserkészéletünkben is.
Dr. Bóna Zoltán cst. cspk.
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„A kisgyermek pedig növekedett,
és erôsödött lélekben” (Lk 1,80)
90. GILWELL TALÁLOZÓ 2016

Amikor 1919 szeptemberében véget ért Bi-Pi elsô cserkészvezetô-képzése a
Gilwell parkban, a képesített vezetôk elôször kapták meg a Wood Badge jelvényt. A jelvény azóta világszerte hirdeti, hogy viselôje sikerrel teljesítette a
cserkészmódszer legmagasabb fokú képzését.
1921 óta minden év szeptemberében – kivéve a háborús éveket – találkozóra
jönnek a Wood Badge-es cserkészvezetôk, cserkésztisztek a London melletti
Gilwell parkba, hogy egy tartalmas, eseménydús hétvégén felelevenítsék a közös emlékeket, találkozzanak régi és új barátokkal, megosszák tapasztalataikat,
új vezetôi fogásokat tanuljanak – és persze egy kicsit szórakozzanak is! Az idei
sorban a 90. Gilwell-találkozó volt, melyen elsô alkalommal vettünk részt magyarok.
Két tucat cserkésztiszt indult útnak repülôvel szeptember 2-án pénteken hajnalban. A kézipoggyászban a személyes holmik mellett hálózsák, sátor, függôágy, sôt a teljes hétvégi fôzés alapanyagai is helyet kaptak! A repülôtérrôl bérautókkal mentünk a Gilwell parkba, miután egy kitérôvel Oxford városát is útba
ejtettük, megnéztük.
A parkba érve gyalog jártunk körbe megfelelô sátorozó helyet keresve, végül
az „éjjeli baglyok” negyedében találtunk olyan helyszínt, ahol a sátrak felállíthatók, és a tûzrakás is engedélyezett – a vendégek túlnyomó többsége inkább kempingezésre rendezkedett be, talán egyedüliként mi fôztünk szabad tûzön, bográcsban a hétvége folyamán. A sétánk során néhány meghökkentô benyomással
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is gazdagodtunk: egyenruhát rajtunk kívül csak elvétve láttunk, találkoztunk viszont szivárványos zászlóval!
Táborhelyünk berendezése után felvontuk a zászlónkat, elénekeltük a cserkészindulót és ittlétünkért imában adtunk hálát Istennek. Majd átvonultunk a
megnyitóra, ami számunkra szokatlan módon nélkülözött minden formaságot!
Az inkább vicces köszöntôbôl kiderült, hogy csalódniuk kell azoknak, akik a fôcserkészt várták, hogy a „kudu”-kürttel fújjon ébresztôt – nem találkoztunk Bear
Gryllsszel.
A péntek este a programnak megfelelôen a '90-es évek disco-hangulatát tükrözte: neon-fény, világító karperecek, dj... A kevésbé harsány programra vágyók
leülhettek egy társasjáték mellé, a moziban megnézhették a Reszkessetek betörôket, vagy megihattak egy korsó angol sört.
Szombat reggeltôl változatos programmal vártak bennünket.
Voltak szemináriumok és mûhelybeszélgetések, címszavakban: a farkaskölykök története, változásmenedzsment, díjak-kitüntetések, nemi identitás, felnôtté
válás, szülôk, globális programok, fiatal vezetôk szerepe, autizmus, csapataink
fiatalos arculata, növekedés-megújítás, kérdések a brit cserkészet vezetôihez, a
vezetôi készség fejlesztése az ôrsben, az önkéntesek elismerése...
Kalandos foglalkozások is vártak: íjászat, tomahawk-célbadobás, rekeszmászás, mászófal, vízibicikli, egy Guinnes-rekord kísérlet, stb.
A délutánt római katolikus és anglikán mise zárta.
Sajnos a folyamatosan csöpögô esô a tervezett szabadtéri tábortûz helyett beterelt bennünket az elôzô este már megismert csarnokba, ahol narancs-vörös
színpadi világítás mellett elénekeltük, eljátszottuk a tábortûzi dalokat. Ezután
élô zene, vetélkedôk, mozi – Dzsungel könyve – vagy egy korsó sör mellett szórakozhattunk.
Nekem legjobban a "Ceilidh and disco" tetszett - egy fergeteges hangulatú skót
táncház! Ugyan nem táncoltam, de a zene meg a sok táncoló fiatal (a fiúk kiltben!) olyan hangulatot sugárzott, hogy eltöltöttem köztük egy jó órát!
Vasárnap folytatódtak a szemináriumok: az ifjusági szakvezetô és a vezetôtiszt beszélgetése, ifjúság-orientált cserkészet, csapataink növekedése, kommunikációs ötletek, fogyatékossággal élôk, a közösség hatásai, kósza-vándor átmenet, fejlôdés-tervezés, csapatfejlesztés, a fiatal vezetôk szerepe, projektvezetés, stb.
Én, szerény nyelvtudásom okán leginkább a „Practical skills” – gyakorlati
cserkészet szekciót vártam: volt a programban „Bushscout”, „Gilwell Park
SAS”, „Beaver Bushsraft”... Afféle vadonlakó részlegre számítottam, ahonnan
sok új ismerettel jövök haza. Sajnos nem igazán láttam olyasmit, ami itthon ne
lenne a portyázás, túrázás szokásos része. A kötélverô gép használata, vagy a
nyakkendôgyûrû fonása sem ismeretlen elôttünk, a kéményes vízforraló edény
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használata, vagy monokristály-gyémánt fenôkövön élezni a bicskánkat pedig
inkább technikai sport.
Magyar nyelvû ökumenikus áhítatot, majd római katolikus misét magunk tartottunk – sajnos protestáns istentiszteletre nem volt lehetôségünk.
A Gilwell parkban több világvallásnak van helye: van keresztény kápolna, zsinagóga, budhista és muzulmán szentély... Egy-egy pulton a cserkész lelkiségi
szervezetek képviselôi várták az érdeklôdôket.
Ebéd elôtt részt vettünk egy történelmi sétán a parkban, egy nagyon kedves
idôs cserkész úr vezetésével, aki olyan meggyôzô erôvel ismertette a park helyszíneit, hogy még én is jórészt megértettem a mondandóját! Megismertük az
ikonikus helyszínek történetét: a párducos kapu, a "Gidney-cabin", Bi-Pi lakókocsija, a Greenwich-i délkör, a „Disznóól”, Warren Bi-Pi szobra, a kastély - a
"White House"...

Táborbontás után levontuk a zászlónkat, megköszöntük Istennek a hétvégét,
majd a záróünnepségre mentünk: itt iktatták be az új „UK Chief Commissioner”-t
(vezetôtiszt?), akivel együtt mindannyian megújítottuk a fogadalmunkat, majd
haza indultunk.
Hogy mit adott a találkozó nekem személyesen?
Elsôsorban megerôsítést: nagy szükség van a mozgalmunkban a lelkiség, a hitünkhöz való ragaszkodás képviseletére. A fiatalos arculat, a fiatalok bevonása
a vezetésbe nem kell, hogy a hagyományainkról való lemondást jelentse.
Büszke vagyok, hogy ezt képviselhettem a világ Wood Badge-es vezetôinek
90. találkozóján, a Gilwell parkban!
Szöllôsy Vágó János cst.
96. Sólyom cscs.
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Örüljetek az Úrban mindenkor! (Fil 4,4)

folytatás az 1. odalról

És elmegy sok ember elôtte:
A Katona, ki szíven döfte,
A Farizeus, ki eladta,
Aki háromszor megtagadta.
Vele mártott kezet a tálba,
Harminc ezüstpénzért kínálta
S amíg gyalázta, verte, szidta:
Testét ette és vérét itta –
Most áll és bámul a sok ember,
De szólni Hozzá senki nem mer.

Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik –
Ôk, akik örökségbe kapták –:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?

Mert Ô sem szól már, nem is vádol,
Néz, mint Krisztus a keresztfáról.
Különös ez a karácsonyfa,
Ördög hozta, vagy Angyal hozta –
Kik köntösére kockát vetnek,
Nem tudják, mit is cselekesznek,
Csak orrontják, nyínak, gyanítják
Ennek az éjszakának a titkát,
Mert ez nagyon furcsa karácsony:
A magyar nép lóg most a fákon.

Angyal, vidd meg a hírt az égbôl,
Mindig új élet lesz a vérbôl.
Találkoztak ôk már néhányszor
– A költô, a szamár, s a pásztor –
Az alomban, a jászol mellett,
Ha az Élet elevent ellett,
A Csodát most is ôk vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
Mondd meg nekik, –
mennybôl az angyal

És a világ beszél csodáról,
Papok papolnak bátorságról.
Az államférfi parentálja,
Megáldja a szentséges pápa.
És minden rendû népek, rendek
Kérdik, hogy ez mivégre kellett.
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?
Mért nem várta csendben a végét?
Miért, hogy meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.”
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New York, 1956.

Egymás terhét hordozzátok... (Gal 6,2)
Cserkész fogadalomtétel 2016 Monor

November 27-én vasárnap reggel lázasan készülõdött a 842. sz Benedek Elek cserkészcsapat a 28. cserkész-fogadalomtételre.
Reggel 8-órakor kezdtünk gyülekezni, hogy a szokásos szeretetvendégségre minden
idõben és rendben elkészüljön. A csapat asszonyai és leányai átvették a konyhaszolgálatot. Szorgos kezek készítették a különbözõ szendvicseket. A fiúk fogadták a gyülekezet és a szülõk erre az alkalomra készített süteményeit, amelyeket rögtön le is
ellenõriztek a fogyaszthatóság szempontjából. A konyhában is vidáman ment a munka.
Nem gyõzték a „ minõségi ellenõröket” kordában tartani, már hogy maradjon valami a
szeretetvendégségre is.
A jelöltekkel még egyszer átvettük a forgatókönyvet: ki hova áll, mikor mit mond.
Leellenõriztem az egyenruhákat: minden megigazítva, feladatok kiosztva. Tíz óra elõtt
néhány perccel felálltunk alakba és lelkipásztoraink vezetésével bevonultunk a templomba, ahol a gyülekezet állva fogadta népes csapatunkat.
Lelkipásztorunk nagytiszteletû Schaller Tamás köszöntése után a textust Schallerné
Éles Tímea nagytiszteletû asszony, lelkipásztorunk olvasta fel: „…. félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségetek, mert Isten az aki munkálja bennetek az akarást, mind a cselekvést
az õ tetszésének megfelelõen.” Filippi levél 2;2-13. Ezt követõen Nagy Márta tanárnõ, cserkészünk imájával folytatódott az istentisztelet. Nagytiszteletû úr szívhez szóló prédikációja után következett az ünnepélyes fogadalomtétel. Elõször köszöntöttem a tisztes
gyülekezetet és a vendégeinket. Nagy örömünkre itt volt a börzsönyi házigazdánk
Lucska Milán úr és családja is. A GILDE öregcserkészeinket is jó volt látni. Nagyon röviden beszámoltam, hogy mi minden történt velünk idáig ebben az évben. Mozgalmas,
élményekben és áldásokban is igen gazdag évet tudhatunk magunk mögött.
Cserkészfogadalmat tett Günther Bálint Németországból, valamint kiscserkész-fogadalmat tett: Günther Amrei szintén Németországból. Két cserkésztáborban való részvétel után, úgy gondolom, mindenféleképpen helyénvaló volt fogadalomtételük, arról
nem is beszélve, hogy most ezért jöttek haza Németországból. A másik kiscserkész-fogadalmat tévõ Veres Csenge volt, akinek édesanyja cserkésztiszt. Jó volt látni, hogy a
cserkészcsaládoknak mennyire fontos, hogy a gyermekeik is betagozódjanak a cserkészetbe. Nagy Márti áldásmondásával fejezõdött be a fogadalomtételünk.
Nagytiszteletû úr megköszönte a csapat egész éves munkáját, tevékenységét és a
Himnusz eléneklése valamint az áldásvétel után mindenkit invitáltunk a szeretetvendégségünkre. Míg fogyott az étel és a tea, addig kivetítve láthattuk a tábori képeinket,
mintegy kedvet csinálva a cserkészethez.
Újra eltelt egy év. Hálás szívvel a kegyelemért zártuk ezt szép alkalmat.
Jó munkát!
Nagy László cspk
842. sz Benedek Elek cs.cs.
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Lábam elôtt mécses a te igéd... (Zsolt 119,105)
A Betlehemi Békelángot

a Magyar Cserkészszövetség ICHTHÜSZ Közösségében aktív cserkészek vették
át Bécsben, a Szír Ortodox templomban megrendezett ökumenikus istentiszteleten. A magyar cserkészetet három cserkész képviselte az ünnepélyes átvételen: a
zászlót erdélyi cserkész vitte, az imát magyarországi cserkészleány mondta, a

Lángot felvidéki cserkészleány vette át. A magyarul elmondott cserkészima így
hangzott: Mennyei Édesatyánk, a Jézus Krisztusban köszönjük, hogy halálos sötétségekben és hamis fények vakításában egyaránt fogadhatjuk a Tôled jövô, életadó fényt. Lelked
vezessen, hogy e betlehemi lánggal sokak lelkét, otthonát és városát bevilágíthassuk.
Ámen.
Az ökumenikus istentisztelet liturgiájában a protestáns, a római katolikus, az anglikán és a szír ortodox egyház fôpapjai szolgáltak. Az ünnepség
fô témája így hangzott: Építsük a békét
bátran és kreatívan! Az evangéliumi olvasmányként a Máté 5,5-10, a boldogmondások egy részlete hangzott el.
Az osztrák szervezôk nyilvánvalóan nem véletlenül választották helyszínül a Antiokhiai Ephraim patriarcháról elnevezett szír ortodox templomot. Az ökumenikus istentiszteleten,
a több ezer cserkész mellett, természetesen szép számban vettek részt a helyi szír közösség tagjai. Ez idô alatt ne
feledjük: ropognak a fegyverek
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Szíriában. A migráció összefüggésében hajlamosak vagyunk csak az Európára
zúduló moszlim tömegekben rejlô – vélt vagy valós – veszélyeket emlegetni.
Akik azonban láttuk a templomos szír keresztyén közösség tagjainak arcát,
eszünkbe jutott az is, hogy Pál apostol missziói útjának elsô városai között volt
Antiokhia, s hogy Krisztus követôit ott nevezték elôször krisztusiaknak, tehát
keresztyéneknek. Továbbá arra is gondolnunk kell, hogy az évszázadok során
mennyit kellett az ottani keresztyén közösségnek szenvednie, s hogy üldözésük mind a mai napig tart. Az imádságok egyikében az is elhangzott, hogy a
világ tehetôs országainak keresztyén vezetôi bárcsak jobban sietnének az élet
normalizálása érdekében
a maguk lépését megtenni
Szíriában.
Ha a Betlehemi Lángra
tekintünk, természetesen
Krisztus születésének az
isteni fényt hozó áldásáért
adunk hálát, de jusson
eszünkbe azoknak a hittestvéreinknek a sorsa is,
akik nem élhetik meg keresztyén hitüket azon a
földön, amely a keresztyénségnek a bölcsôje volt.
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Magyar cserkészek a Kárpát-medence számos országából, a szír templom elõtt
E helyrõl is köszönetet mondunk Szemerédi Tibornak (Pumának)
a sok cserkésztestvéri/házigazdai törõdéséért!

A Betlehemi Láng elosztása

már a hazahozatal során
útközben megkezdôdött,
de ünnepélyes formában
a láng vasárnap délután
került továbbadására a
Kelenföldi Református
Templomban tartott ökumenikus istentiszteleten.
Adja a Mindenható Isten, hogy a Bécsben elmondott imádságunk érvényesüljön hazánkban és minden magyar közösségben: a krisztusi életadó fény ragyogja
be a halálos sötétséget, és ragyogjon át a hamis fények vakításán is.
Innen az elsô utunk a Parlamentbe vezetett. Az isteni kegyelem és áldás fénye
ragyogja be az Ország Házában történõ mindennemû munkát is.

Dr. Csobolyó Eszter cst. cspk.
10

Az MCSSZ programjai
a Reformáció 500. évfordulójának megünneplésére
az ICHTHÜSZ Közösség szervezésében!

1. Felajánljuk szolgálatainkat
szervezés, díszõrség, vagy egyéb aktivitás formájában a nagyobb egyházi/társadalmi rendezvényekhez.

2. Online Kvízt
hirdetünk meg három témakörben: bibliaismeret, reformációs egyháztörténet-ismeret,
protestáns cserkésztörténet-ismeret.
Határidõ: megjelenés: 2017. Húsvét, bezárás: 2017. Pünkösd
Híradás: MCSSZ honlap, MCSSZ hírlevél, ICHTHÜSZ honlap, ICHTHÜSZ újság 2017
böjti szám. Felelõsök: Szuhánszky Gábor, Csobolyó Eszter, Bóna Zoltán, Darvas Szilárd.

3. Protestáns cserkészimakönyv
szerkesztése, kiadása 1000 példányban a Táborkereszt Imakönyv mintájára.
Határidõ: 2017. Szentháromság vasárnap. Felelõsök: Szuhánszky Gábor, Csobolyó Eszter,
Nagy László, Bóna Zoltán.

4. Reformációi évfordulós cserkésztanyázás
2017. június 29 – július 02., Budakeszi.
Érdeklõdés, jelentkezés 2017. június 1-ig Szuhánszky Gábornál és/vagy Bóna Zoltánnál.
A tervezett részvételi díj 10.000 forint, amely magába foglalja június 29. estétõl július 02. délig
a szállás, étkezés költségeit, továbbá mindenkinek két fölvarrót és egy velemjárót. Nem tartalmaz utazási költséget. A részvételhez teljes egyéni felszerelés szükséges, beleértve a sátrat.
Felelõs: Szuhánszky Gábor, Nagy László.

5. Reformációi Száva-túra
a Szerb-Horvát határtól a Dunáig, cirka 180 fkm, 2017. július 09 – 16. szárazföldi utazással együtt.
Határidõ, jelentkezés legkésõbb 2017. május 01-ig, de a közös szervezés érdekében már most
várjuk az érdeklõdéseket.
A tervezett részvételi díj 40.000 forint, amely magába foglalja július 9. vasárnap estétõl július
15. szombatig vagy a titeli program megvalósulásának függvényében 16. vasárnap délig a
szállás, étkezés költségeit. Továbbá mindenkinek két pólót, három fölvarrót, hajónként egy magyar és egy szerb túrazászlót, engedélyeket, illetékeket, elõkészítéseket, hajónként folyamtérképet, velemjárót. Nem tartalmaz semmilyen vízi jármûvet, hajófelszerelést, hajószállítást és
személyi utazási költséget. Felelõsök: Bóna Zoltán, Csobolyó Eszter, Móré Bálint.

6. Cserkészevangelizáció az úrvacsora megünneplésével
a Bp. Szilágyi Dezsõ téri vagy a Bp. Kálvin téri templomban október 7. este 6 órakor.
A házigazda gyülekezetek, illetve a szolgálattevõk felkérése folyamatban van.
Felelõsök: Szuhánszky Gábor, Bóna Zoltán.
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7. Közgyûlésünket és Vezetõi Fórumunkat
természetesen 2017-ben is közösségünk megtartja, mint két rendes programját a
Nagyböjt második hétvégéjén, Balatonfüreden, illetve október második hétvégéjén
Berekfürdõn. E programok tematikáját nyilvánvalóan a reformációs rendezvények
tervezése, szervezése és értékelése adja.
A jelenlévõk elkötelezik magukat a fenti programtervezet megvalósítására, annak
további pontosítására, népszerûsítésére aktív részvétellel. A részvételi díjak, hozzájárulások, irányadó tervezetek. Pályázatok benyújtása folyamatban van, amelyek eredménye nyilván nagyban befolyásolja az elõirányzott költségeket.
A fenti tervezetet a Magyar Cserkészszövetség ICHTHÜSZ Közössége ez év októberi
berekfürdõi fórumán állította össze. A Magyar Cserkészszövetség elnökségével ezt követõen az
õsz folyamán egyeztette. Az elnökség a programot a Szövetség programjaként fogadja el, s annak költséghordozásában lehetõséginek megfelelõen vesz részt.
A fentiek „tervezett” jellege magában hordozza mindannyiótok felé a meghívást
arra, hogy ötleteiteitekkel, javaslataitokkal, konstruktív kérdéseitekkel járuljatok
hozzá a programok bölcs elõkészítéséhez és örömteli lebonyolításához.
További információk az alábbi címeken kaphatók:
Dr. Bóna Zoltán - dunavarsany.ref@gmail.com, 06 20 914 3893
Nagy László - nagylacik1@gmail.com, 06 20 954 9536
Szuhánszky Gábor - szuhanszkigabor@gmail.com, 06 30 999 952
Dr. Csobolyó Eszter - drcsobolyoeszter@gmail.com, 06 30 287 0283
http://dunavarsanyireformatusok.hu/ICHTHYS/esemenyek-tevekenyseg
Nagy László sk., cst. cspk.
ICHTHÜSZ fõtitkár

Dr. Bóna Zoltán sk., cst. cspk.
ICHTHÜSZ elnök
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