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Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után

Pünkösd elôtt - sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd elôtt - ígéretek zenéje.
Pünkösd elôtt - esedezés, esengés.
Pünkösd elôtt - halk hajnali derengés.
Pünkösd elôtt - szent vágyak mozdulása.
Pünkösd elôtt - koldusszív tárulása.
Csendesen várni - várni, hinni, kérni!
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után - szent égi erôt-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!

A Szentlélek ajándékai gazdagítsák Pünkösdünket és mindennapjainkat!
Szeretettel köszöntjük az új, csengeri csapatot (5. old.)

Gyertek a 2016-os programjainkra (12. old.)

Gyertek a monori portyára június 23-25 (12-13. old.)
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„A Mes ter itt van és hív té ged" (Jn 11,28)

Mindenük közös volt
Olvasandó: ApCsel 2.

A pünkösdi csoda a történelmet meghatározta.
Hiszen azután lendült meg a krisztusi misszió, s
néhány száz év alatt világegyházzá, világközösség-

gé fejlôdött Krisztusnak néhány halászlegénybôl álló
elsô közössége. Ez a kis közösség az elsô Pünkösd al-

kalmával növekedett látványosan egy ma-
roknyi csapatból 3000 fôre. S talán ennél is
nagyobb volt az a változás, amely lelkük-

ben, tudatukban, elhívatásatásukban ment vég-
be, nevezetesen, ahogyan a félelmekkel és kétségekkel teljes tanítványokból
bátor hitvalókká, apostolokká, tanúkká, s ha kellett vértanúkká lettek. 

Az Újszövetség bizonyságtétele szerint – olvasandó ApCsel. 2 – a
Pünkösdkor megérintett jeruzsálemi gyülekezet jellemzôi között volt a közös
imádság, a közös étkezés, egyáltalán a szoros lelki és gyakorlati közösség, és
ez utóbbiban nem kis szerepet játszott a teljes vagyonközösség. A vagyonközös-
ség még a többinél is idegenebbül cseng fülünknek, hiszen egész más társa-
dalmi viszonyok között élünk. Nem is gondoljuk, hogy valamiféle ôsegyházi
vagy pláne törzsi vagyonközösség lenne a követendô példa. De az is túlzás,
ahogyan a magántulajdon nem csak szentté vált, hanem egyenesen bálvány-
nyá. Sok ember számára össze is keveredik a tulajdoni és tulajdonosi szerep.
Nagyon sok ember nem uralkodik a gazdagságán vagy szegénységén, hanem
gazdagsága, vagy szegénysége uralkodik rajta. A köztulajdon pedig a legtöbb
esetben elvesztette közösségformáló erejét. Még egy családban is, pláne egy
városban, és fôleg egy országban nagyon ritkán hangzik el, hogy ez vagy az a
miénk. Azt szeretik inkább mondani az emberek, hogy az enyém. Az individu-
alizáció, az egyén szerepének a fölerôsödése a közösséggel szemben súlyos te-
herként, mondhatjuk tragikus átokként nehezedik mindannyiunkra. Lehet,
hogy a cserkészet nehézségei között is ott van a génjeinkbe erôsödött önzés?
Merthogy egy csapat életében, pláne egy csapat táboréletében nagyon is kívá-
natos az ôsegyházi közösségnek a szándéka, készsége és valósága.

El tudjuk képzelni, hogy a következô történet velünk, fiatal, ifjú és/vagy
idôsebb cserkésszel történne meg? Akár táborban, akár otthon?

Egy 80 év körüli törékeny, értelmiségi asszony ballag haza egy barátságtalan ôszi
este szürkületében Budapest egyik családi házas övezetének utcájában. Még messze a



saját otthonától észrevesz a járda mellett egy eldobott üdítôs flakont. A törékeny, ele-
gáns asszony lehajol a sáros flakonért, táskájából elôvesz egy zacskót, abba gondosan
belecsomagolja, majd a táskájába teszi és folytatná útját haza. Ekkor azonban megszó-
lítja egy középkorú, harsány, öntudatos hang. „Miért veszi fel mások szemetét?
Hiszen ez nem a maga háza!” Mire hôsünk egyszerûen csak ennyit mondott: „De az
én utcám!” 

Hányszor látjuk, hogy a kerítésen belül az embereknek más az igényük, és
viselkedésük, mint a kerítésen kívül. De jó lenne, ha a cserkészek a várost,
ahol laknak városuknak, a település templomát templomuknak, az ott élô ember-
eket embertársuknak, a közeli tavat vagy folyót és mindent ami szép és jó sa-
játjuknak is tudnák mondani. 

A pünkösdi történet kijózanít, mert nem egy idealista, humanista álmot ker-
get, hanem nyilvánvalóvá teszi ennek a lelkületnek a feltételét. A gyarló,
bûnös ember a maga önzésével, szûklátókörével és szûkkeblûségével erre
aligha lesz alkalmas. Az ôsegyházban is azok voltak együtt, és azok éltek kö-
zösségben, akiknek közös hitük volt. Akiket megérintett és közösséggé formált
a pünkösdi Szentlélek. Persze a hobbi, a közös érdeklôdés, bizonyos közös ér-
dekek, esetleg közös érzelmek ideig-óráig összeterelik az emberek kisebb-na-
gyobb csoportját. Sokan azt gondolják, hogy a cserkézetben is elég az ilyen
emberi kohézió. A széthulló csapatok, cívódó cserkészek pedig hangosan hir-
detik ennek ellenkezôjét

Az igazi közösség Pünkösdkor jön létre. Az integráló erô maga a Szent -
háromság Isten. De ez az integráló erô nem csak ott és akkor, hanem itt és
most is fölkínálja magát sokféle formában. Akkor is voltak, akik egyszerûen
lemosolyogták a megérintetteket. Így az ünneprôl, a közösségtôl elszakad-
tan, a hovatartozásukban meg nem erôsödötten mehettek haza önkéntes
magányukban. Mások viszont új barátokkal, új reményekkel, megújult sze-
retni tudással térhettek vissza otthonukba, vagy éppen maradtak Je ru -
zsálemben és élvezték az egymást bátorító, minden szükséget enyhítô krisz-
tusi közösséget. 

Formális vagyonközösségre a cserkészetben sincs szükség. De arra na-
gyon is szükség lenne, hogy az isteni szeretet összeterelô erejében és örömé-
ben tudjuk értékelni kis és nagy világunkban és a cserkészetünkben is azt,
ami a mienk is és másoké is. Továbbá tudjunk örömet szerezni másoknak,
ide értve cserkésztestvéreinket és magunknak azokkal a szellemi, lelki és
anyagi javakkal, amelyeket ha megtartunk magunknak, akkor bizonyára el-
veszítünk. 

dr. Bóna Zoltán cst. cspk.
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Állíts magadnak jelzôoszlopokat (Jer 30,21) 

In memoriam Somogyi Dezsõ András...

Közelebbi kapcsolatba a Gödöllõi Emléktáborban kerültünk, ahol én admi-
nisztrátor voltam, férjem-Jóska pedig a sajtós, Dezsõ bá meg a tolmács. Már ak-
kor megszerettük kedvességéért, aktivitásáért.

Az évenkénti Öregcserkész Találkozókon, A MÖT-ön kedves színfolt volt, így
kapcsolatunk folyamatos volt.

Amikor Jóskám beteg lett, amelynek cukorbaj lett a következménye, egyszer ki-
derült, hogy mennyire szereti a gesztenyepürét, de már nem ehet. (Akkor még nem
volt cukormentes gesztenyemassza). Egyik este csengetnek, a kapuban Dezsõ bá
egy kis hátizsákkal, hozta Jóskának a gesztenyét, hogy csinálhassak pürét.

Megverselte a jelentõs embereket, valahogy minket is bevett, szívmelengetõ
sorokkal méltatva Jóska egyéniségét (még ma is megkönnyezem, ha kezembe
kerül). Rólam is méltatlanul kedvesen, szépen "énekelt".

A londoni és svédországi Jamboree-ra öreg-õrsöt szerveztem. Felejthetetlen
volt jelenléte, kedves szokásai, de mindenek felett az a karizma, amellyel cser-
kész-dalait énekelte, táborszerte, csak a jó Isten tudja, hány nyelven. És örömteli
volt a fogadtatása! Ha jól emlékszem, Londonban 137 helyen dalolt a fiatalok-
nak. Kicsit féltettem is, mit szólnak majd hozzá, de mindig nagy volt a sikere!!
Tette a dolgát, "akár alkalmas volt, akár nem..." (sajnos, ennek nem tudom idézni
a bibliai helyét, röstellem is...)

Malmõben, hazafelé a rep.téren, várakozás közben, látom ám, hogy Dezsõ bá
talpig cserkészben, – õ MINDIG ÍGY JÁRT! –, az információs pult elõtt állva ékes
svéd nyelven dalolja énekét az ügyeletes hölgynek, aki, mint megtudtuk, nevet-
ve-mosolyogva köszönte és dícsérte a jó kiejtését. Ezek csak apróságok, ezernyi
van belõlük.

A 100/Ö Baden-Powell öregcserkészcsapatnak mintegy kültagja volt, számos
esetben részt vett csapat gyûléseinken, pl. a Mikulás-napunkon verssel rukkolt elõ.

Mégis, a legfontosabb, legszebb, amit mondani tudok és mondtam is mindig,
õ volt a megtestesült ÖKUMENÉ!

Annyira jó viszonyban voltunk, hogy én nyugodtan mondhattam neki több-
ször is, "Dezsõkém, tudom, három angyal tart a tenyerén, de azért néha lépj le a
földre is!"

Hiszem , tudom, az a három angyal biztosan egyenesen vitte fel a Úristen lábai
elé, hisz Neki is el kellett, hogy énekelje kedves dalait!

Szentirmai Józsefné
100/Ö pk.
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„A kisgyermek pedig növekedett,
és erôsödött lélekben” (Lk 1,80)

Fogadalom, avatás

...Tudom, hogy bízhatom bennetek: mindent meg fogtok tenni, amit csak tudtok, 
hogy megtartsátok cserkészfogadalmatokat! (Bi-Pi)

A protestáns magyar cserkészcsapatok hagyományosan pünkösdre szervezik a próbá-
zást, és – a próba sikeres megállását követôen – a cserkészfogadalom, az
avatás szertartását. Jól összecseng ez az ünnep vallásos hátterével: az elsô
keresztyén gyülekezet megalakulása, a tanítványok kiteljesedése a
Szentlélekkel, az elsô misszió... 

Népi kultúránkban is jelentôs szerepe van a pünkösd ünnepének:
a legények különféle versenyeken próbálják meg magukat, bizonyít-
ják rátermettségüket. Lóverseny, bothúzás, birkózás, kakasütés, bi-
kafékezés... A végén pedig a legügyesebb legényt választják meg
pünkösdi királynak! Szintén erôs párhuzamokat fedezhetünk fel... 

A magyar cserkészmódszer egyik alappillére a cserkészfogadalom,
amely a cserkész mint egyén számára elkötelezôdést jelent a cserkésztör-
vény, a cserkészlelkiségû élet, életforma mellett. És elkötelezôdés a cser-
készközösség, a cserkészmozgalom mellett.

Ugyanakkor a közösség – a cserkészcsapat, a korosztály – részérôl is elkö-
telezôdést jelent az egyén irányába: felelôsek vagyunk érted, gondosko-
dunk rólad, fontos nekünk a te boldogulásod, boldogságod! A közösségbe
való befogadást is jelenti a fogadalom, az avatás.

A szertartás a csapat, a befogadó közösség hagyományait, szokásait kö-
veti. Kötelezô elemei (a közösség és a vezetô, cserkésztiszt jelenléte, közös
imádság, a törvény elhangzása, a jelölt egyértelmû akarat-nyilvánítása, a fogadalom szö-
vegének elô-mondása, a nyakkendô átadása) mellett egyedi vonásai is vannak, melyek
csak az adott közösségre jellemzôek, melyeket csak az adott közösség tagjai ismernek.

A szertartás kialakításánál figyelembe vesszük az érintett korosztály sajátságait, hogy
maradandó élményt nyújtsunk a jelölteknek: A kiscserkészek ígérettétele akár bizonyos
fokú nyilvánosság elôtt zajlik: a gyerek szívesen büszkélkedik a kiscserkész-nyakkendôjé-
vel. A cserkészfogadalom többnyire a csapat körében történik, hiszen az életre szóló foga-
dalom letétele bizonyos fokú intimitást követel a befogadó közeg, a cserkészcsapat elôtt.

A szürke vándor, és a bevezetésre kész kék, kósza nyakkendô – és a hozzájuk kötôdô
többi szimbólum – átadását, a fogadalmakat és szertartásokat már egyfajta titokzatosság
lengi körül, amit csak azok ismernek, akik átélték azt.

Miközben igyekszünk évrôl évre megteremteni a legszebb, leghatásosabb, legtökélete-
sebb szertartást, tartsuk szem elôtt, hogy miért csináljuk mindezt. Nem hiányozhat a
szertartásból a Lélek!

Szöllôsy Vágó János cst.
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Egymás terhét hordozzátok... (Gal 6,2)

Cserkészcsapat alakult Csengerben!
2015 szeptemberében indult el a csengeri cserkészcsapat újjászervezése. A ’90-es évek-

ben Somogyi Dezsô bá segítségével indult be a Szamos partján a cserkészet, a Méliusz
cserkészcsapat azonban, sajnos, nagyon rövid életûnek bizonyult. Most újra nagy lett a
lelkesedés, mikor az új segédlelkészrôl kiderült, cserkészvezetô. A Berekfürdôi Fórumon
már voltak néhányan a szervezôdô csapatból, azóta a munka sokban elôrehaladt. Jelenleg
már 16 cserkész-jelölt várja a nyári próbázást és a fogadalomtételt. Cserkészeink három

ôrsbe tagozódnak: a lányok Orgonákként virágoznak Csengerben, a nagyobb fiúk (7-8.)
a Dongó ôrs nevet választották maguknak, az 5-6-os fiú ôrs pedig épp most alakul, így
nevüket még nem választották ki.
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A csapat megalapításakor a 231. Méliusz cserkészcsapat névre tett javaslatot a kerület,
melyet az országos vezetôtiszt el is fogadott, az Országos Tanács pedig épp e kis beszá-
moló írását követô napokban fog ülésezni (május 7-én), ahol remélhetôleg be is jegyzi kö-
zösségünket (így, mire a kedves olvasó e sorokat pásztázza, remélhetôleg már elismert és
mûködô csapat vagyunk).

Csapatunk nem is tétlenkedik: március 14-én mi szerveztük a Kerületi ’48-as
Számháború és hadijáték nevû programot, melyen több mint 50 cserkész vett részt
Debrecenbôl, Újfehértóról, Hajdúhadházról, Nyíregyházáról, Egyekrôl és természetesen
Csengerbôl. 8 fôvel részt vettünk mi is az áprilisi országos cserkésznapon
Nagykovácsiban, s most készülünk a pünkösd szombatján, Nyír egy há zán sorra kerülô,
immár hagyományos Kenyír (Kerületi Nyíregyházi Cserkész Sportnap) nevû kerületi
programra, melyen sportversenyek (köztük kerületi métabajnokság) és pünkösdi király,
illetve királynéválasztás is lesz!

A nyári tábort pedig már alig várjuk, ahol a 43. Fônix cserkészcsapat vendégei lehe-
tünk, s 8 napra mi is az ókori Athén polgáraivá válhatunk!

Istentôl kérjük az Ô áldását, hogy csapatunk ezúttal hosszú életû lehessen! Ehhez úgy
látjuk, minden adott számunkra! Jó munkát! 

Bedekovics Péter cst.
csapatszervezô, kerületi vezetôtiszt

A 43-as Fõnix cserkészcsapat bemutatkozása
A debreceni cserkészélet egyszerre indult újra az országossal. A ’90-es évek közepén fel
is lendült, de sajnos az ezredfordulóra már nagyon megcsappant ereje. A 2000-es évek-
ben két református kötõdésû cserkészcsapat mûködött még a városban: a kistemplomi
1906-os Könyves Tóth Mihály és a Kis TK-ban mûködõ 1957-es Kölcsey Ferenc. A két
csapat 2013-ban egyesült 43-as Fõnix néven. A két jogelõd csapatnévbõl egy-egy rajt ne-
veztünk el.
Az elmúlt években a csapatnak sikerült fõnix madár módjára újjáéledni. Az egyesüléskor
aktív 8-10 cserkészbõl mára 13 õrs és 90 cserkész lett. Csapatunk fejlõdéséért Istennek
adunk hálát. Jelenleg a Lázár Ervin rajban 3 ôrs 15 kiscserkésszel, a Kölcsey Ferenc raj-
ban 3 ôrs 25 cserkésszel, a Bocskai István raj 3 ôrs 30 kószával, a Könyves Tóth Mihály
raj, 1 ôrs 10 vándorral mûködik.Továbbá a Szabadságtelepen van egy kihelyezett rajunk,
mely vegyes kiscserkész-cserkész korosztályú, s késôbb önálló csapattá fog válni. Ez a
Karácsony Sándor raj, amelynek 3 ôrsében 15 cserkész van.
Csapatunkban nagy hangsúlyt fektetünk a korosztályi nevelésre, így az ôrsökben alkal-
mazott módszerek mindenkor az adott korosztályra vannak szabva:
- a kiscserkész ôrsök közösen találkoznak és sokat játszanak, kézmûveskednek, sok a
mese;
- a cserkészek már ôrsin gyûlnek össze, sok játékkal és kihívással találkoznak;
- a kószák projekteket valósítanak meg, beleássák magukat egy-egy speciális területbe:
pl. az egyik ôrsünk nagyon ráállt a vadonlakó szakágra és a túlélési technikákra,

- a vándorok pedig együtt mennek a táncházba, felelevenítenek debreceni régi hagyomá-
nyokat stb.
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Minden rajnak vannak rajgyûlései és raji programjai, emellett a csapatnak is vannak kö-
zös alkalmai: szeptemberi évnyitó biciklitúra, ôszi csapatportya, csapatkarácsony, téli
portya (nincs minden évben), csapatbál, tavaszi portya (ez alkalmanként rajportya), év-
záró családos piknik és természetesen a nyári nagytábor.
Ezeken túl csapatunk szervez különbözô szakági programokat, melyre a kerület többi
csapatát is szeretettel látja: ôsszel szerveztünk regös napot (népi kismesterségekkel fog-
lalkoztunk), illetve már negyedik alkalomból álló vadonlakó sorozat zajlik „saját vadon-
lakó erdônkben”.

Ezeken túl részt veszünk a kerület életében, ott vagyunk a programokon, és országos
szinten is próbálunk eljutni minél több helyre (általában az Országos Cserkészbálon, a
cserkésznapon és a különbözô szakági programokon veszünk részt). 2015-ben 5-en vet-
tek részt csapatunkból a Dzsemborin Japánban.
A kerületben zajló növekedés egyik motorja hála Istennek a csapatunk, mi adjuk a Grund
Ôrsvezetôképzés derékhadát is. Idén eljutottunk arra a pontra, hogy a növekedésben las-
sítani kell, mert túl sok volt a változás az elmúlt pár évben, így kicsit lassítani szeretnénk,
és mélyíteni a közösséget, az együvé tartozást. A 2014/2015-ös cserkészév a korosztályok
éve volt a csapatunkban, a 2015/2016-os a rajok éve – így a csapattáborban is raji altábo-
rok lesznek; a 2016/2017-es év az ôrsöké lesz, mely a kerületi nagytáborban fog majd be-
teljesedni jövô nyáron.
2014/2015-ben becsatlakoztunk az ICHTHÜSZ munkájába is, nagyon örültünk annak,
hogy 2015 októberében mi lehettünk a Berekfürdôi Fórum házigazdái. Nagyon jó volt
számunkra más csapatokkal találkozni az ICHTHÜSZ közösségében, reméljük, hogy ez
a továbbiakban is folytatódik. Sajnos a távolságok, és a csapatunkban-kerületünkben zaj-
ló rengeteg esemény ezt nehezíti, de biztosak vagyunk benne, hogy áldott dolog a csapa-
tunk számára ebben a közösségben tevékenykedni, és talán mi is tudunk másokat gazda-
gítani a jelenlétünkkel!

Jó munkát!

Bedekovics Péter cst. cspk.
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Téli cserkészkirándulás
„Minden fiad itt van?” – kérdezhette volna Isten embere január utolsó napjai-

ban a Monor-Nagytemplomi Református Gyülekezetet. Hátra van még a legki-
sebb – felelhette volna a gyülekezet – de ô éppen a vaddisznókat ûzi a
Börzsönyben. (A régi fordítás szerint vaddisznók által ûzettetik.)

A Benedek Elek Cserkészcsapat – látogatókkal együtt 28 fô létszámmal – Nagy
László cserkészparancsnokunk vezetésével négy napot töltött a Szénpataki
Kulcsosházban a magas-börzsönyi erdô közepén, a Hárs-gerinc alatt a Szén-pa-
tak völgyében. Az együtt töltött idônek a reggeli tornák és szobaszemlék, reggeli
és esti áhítatok, a közös étkezések adtak keretet. Ifjaink ôrsönként látták el a házi
munkát: segítet- tek a konyhában
Laci bácsinak, vágták a fát, ôr-
ködtek éjszaka. A gyújtós felap-
rítása, a tûz meggyújtása a
cserépkályhá- ban a mai világ-
ban egy fiatal számára talán
sehol máshol meg nem szerez-
hetô gyakorlati tapasztalat és él-
mény, amely egyszerre építi
az önbizalmat és fejleszti az együttmûködési készséget. 

Gyönyörû kiránduló idôben túrázhattunk: csütörtökön már sötétben a Hárs-
rétre, pénteken délután a királyréti játszótérre, szombaton áhítat után a
Bajdázói-tóhoz, és még a vasárnapi hazaindulás elôtt is túráztunk egy rövidet a
Szentgyörgyi-forrás feletti hegygerincen. Pénteken délelôtt Laci bácsi vitte belsô
utazásra a gyerekeket „Milyennek látom magam 20 év múlva?” – címmel.

A vasárnapi istentiszteleten Legendi Kati szolgálatával Elizeus csodatételét ol-
vastuk: „Mondd meg nekem, mi van a házadban?… Menj kérj … üres edénye-
ket, de nem keveset. Azután menj be, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és
tölts ezekbe az edényekbe…” 2Kir4, 1-7. Vittük mi is üres edényeinket: nem volt
áram, vezetékes víz, se meleg víz, gáz, térerô, wifi, tévé, számítógép, bolt a kö-
zelben; nem volt hó, pedig szánkózásra készültünk. És bizony megteltek a mi
edényeink is: csenddel, a teremtett világ csillagainak ragyogásával, a bükkerdô
fenséges látványával, patakcsobogással, jó levegôvel, csikókályhán készített
vaddisznópörkölttel, önmagunkon való túllépéssel, barátsággal, sôt bajtársias-
sággal, jellemünk fejlôdésével. 

„… Ami pedig megmarad, abból élj a fiaiddal együtt.” És készülünk az au-
gusztusi táborra.

Magócsi László 
lelkes szülô

A patak télen
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Hívô közösség vagy öngólos közömbösség

Egy kisegérrel szörnyülködve látta, hogy egérfogóval érkezett haza a gazdasszony.
Ijedtében kiszaladt a baromfi udvarba és egy kis részvétet remélve ezt kiáltotta a tyúk felé:
„egérfogó, egérfogó!”. A tyúk rá sem nézett, csak úgy félszárnyról odabökte: „nem az én
problémám!”. Az egér tovább szaladt a disznóhoz, de részvétet tôle sem kapott, csak mí-
melt sajnálkozást: „rám ez nem vonatkozik”. Az egér maradék bizalmával a tehénhez me-

nekült, aki problémájára így bôgött felé: „sajnálom egérke, de nem az
én bôrömrôl van szó!”. A kisegér szomorúan

ballagott vacka felé. 
Még azon az éjszakán lecsapódott az

egérfogó. A gazdasszony odasietett
megnézni, hogy mit fogott. A sötétben

nem vette észre, hogy mérges-
kígyó esett a csapdába, és a
még élô állat megmarta a lá-
bát. A gazda kórházba vitte
feleségét. Nemsokára hazaen-
gedték az asszonyt, de még

mindig lázas volt. A gazda le-
vágta a tyúkot és erôlevest készített az
asszonynak, de szenvedése nem csökkent.

Jöttek a rokonok, barátok, egész nap ápolták,
így a gazda levágta a disznót, hogy megven-
dégelhesse a látogatókat. Sajnos senki nem tu-

dott segíteni, az asszony meghalt. A temetésre sokan eljöttek, így hát a gazda levágta a
tehenet, hogy méltó halottai tort rendezzen feleségének. Az egérke szomorúan nézte vé-
gig az eseménysort. *

Legtöbbünknek nincs se tyúkja, se disznója, se tehene, jó esetben egere sem.
De ugye értjük és érezzük, hogy amikor közömbösek vagyunk kis és nagyvilá-
gunk bajai iránt, amikor nem ôszinte testvéri szeretettel tekintünk a másik cser-
készre, akkor könnyen elôfordulhat, hogy ugyanaz a baj vagy annak következ-
ménye bennünket is elôbb elér, mint gondolnánk. A történet megerôsíti mind a
fogadalomtételünk, mind pedig a tíz törvényünk szellemiségét. Úton járunk,
azon az úton haladunk, amit cserkészéletnek hívnak. Ezek az életutak részlete-
ikben különbözhetnek, de a közömbösség helyett a részvétre és közösségre
mindig, mindannyiunknak szüksége van. 

* Forrás: Katolikus Kalendárium - 2016.

„Örüljetek az Úrban mindenkor!” (Fil. 4,4)
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Emlékeztetô
a Magyar Cserkészszövetség ICHTHÜSZ Közösségének Közgyûlésérôl

Balatonfüred, 2016. február 26-28.

A Közgyûlést budapesti, dunavarsányi, monori, gombai/péteri, budakeszi, dombóvári,
kaposszekcsôi cserkészek alkotják.

I. Péntek este
Szállásfoglalás, megnyitó zászlófelvonás és vacsora után Szuhánszky Gábor János 10,1-
11. alapján írt meditációjának felolvasása és dr. Bóna Zoltán Joel 2. alapján történô igehir-
detése következik. 
A Magyar Cserkészszövetség képviseletében megjelenô Pótor József ügyvezetô elnök és
minden résztvevô üdvözlése után az elnök elmondja, hogy a Magyar Cserkészszövetség
vezetésében bekövetkezett személyi változásokkal összefüggésben pozitív változást re-
mél, mind a vezetés szemléletét és gyakorlatát illetôen, mind pedig a felekezeti közössé-
gekhez való viszonyulásban, azon belül pedig az ICHTHÜSZ Közösséghez való viszo-
nyulásban. Nem titkolja az ICHTHÜSZ vezetésnek azt a kollektív-negatív tapasztalatát,
amelyet különösen az elmúlt 15 esztendôben kellett megélniük az MCSSZ vezetését ille-
tôen.
A beszélgetés kölcsönösen ôszinte, kritikus szavakban és hangulatban zajlott, amelyet
minden résztvevô a jobbító szándék és lehetôség jegyében vállalt magára, illetve viselt el.
Gyakorlatilag a vissza-visszatérô érvelések a következô polarizációt jelzik, annak ellené-
re, hogy az ICHTHÜSZ képviselôi, példákkal is igazolva újra és újra hangsúlyozzák,
hogy ôk kizárólag az MCSSZ-en belül képzelik el létüknek és szolgálatuknak értelmét.
Tehát mindenfajta polarizáció már önmagában deviancia, amit orvosolni kell. 

a) Az MCSSZ képviselôje nem titkolta az az érzését és véleményét, hogy az ICHT-
HÜSZ az utóbbi idôkben népszerûtlenné vált. Bôven vannak protestáns cserké-
szek, köztük lelkészek, akik annak munkájában tudatosan, vagy öntudatlanul nem
kívánnak részt venni. Az ICHTHÜSZ Közösség egy szûk körre, néhány csapat ve-
zetôségére és tagjaira korlátozódott. 

b) Az ICHTHÜSZ képviselôi ezt az állapotot elismerik, sôt maguktól is tudják.
Viszont az ide vezetô útról az a véleményük, hogy abban az MCSSZ vezetésének
minimum akkora szerepe van, mint az ICHTHÜSZ vezetôségének, akik elismerik
elôdeik és saját gyarlóságaikat is. Mindazonáltal azt is hangsúlyozzák, hogy az el-
múlt két ciklusban az MCSSZ vezetôsége módszeresen, rendszeresen, következete-
sen és tudatosan marginalizálta, dezavuálta, de minimum ignorálta az ICHTHÜSZ
Közösséget és – egyébként más módszerekkel – de valami hasonlót valósított meg
a Táborkereszttel szemben is. A megbeszélésen számos konkrét példával támaszt-
ják ezt alá: parancsnoki gyûléseken, tiszti gyûléseken, vezetôképzésben etc. el-
hangzott kritikák, minôsítések, stb.. Ezzel a tapasztalattal és meggyôzôdéssel tehát

Lábam elôtt mécses a te igéd... (Zsolt 119,105)



12

nem tartják korrektnek az MCSSZ kritikus véleményét az MCSSZ vezetôségének
idáig juttató aktív szerepe miatt. 

A Közgyûlés alkotó tagjai, ideértve az MCSSZ képviseletében megjelent Pótor József
ügyvezetô elnököt, egyetértenek abban, hogy az ICHTHÜSZ-nek meg kell találni újra a
helyét a Szövetségen belül. Az ICHTHÜSZ képviselôi ehhez még azt teszik hozzá, hogy
„ez csak akkor lehetséges, ha az MCSSZ vezetôivel közösen történik ez a helykeresés. Ha
az MCSSZ vezetôsége ismét a margón jelölik ki az ICHTHÜSZ helyét, akkor az ICHTHÜSZ ez
ellen csak tiltakozhat, de nem tehet semmit.” Az MCSSZ ügyvezetô elnöke készséget mutatott
a múlt problémáinak a jelenben/jövôben való közös orvoslására. 
A Közgyûlés köszönetet mond az MCSSZ elnökségének a Közgyûlésen való képviseltetéséért, s az-
zal a kéréssel fordul az MCSSZ elnökségéhez, hogy a lehetô legrövidebb idôn belül adjon lehetôsé-
get egy szûk körû találkozóra/megbeszélésre az ICHTHÜSZ vezetôségével. 

II. Szombat
A délelôtt és este tematikus munkával, a délután pedig Salföldi Kékkúti kirándulással, Balaton par-
ti sétával telik.

1.) A 2015-ös programok értékelése
a) Közgyûlés 

A tavalyi közgyûlés Balatonfenyvesen zajlott. Legfontosabb döntése egy új állandó
ICHTHÜSZ program bevezetése volt. E program a 16 évnél idôsebb, az ICHT-
HÜSZ-ben aktív cserkészeket várja június utolsó teljes hetén csütörtök estétôl
szombat estig, vagy vasárnap délig. Az elsô alkalomra Dunavarsányba került sor,
a másodikra Monorra érkezett meghívás, a harmadik házigazdájául a Wesley
Csapat jelentkezett. 

b) Virágvasárnapi ICHTHÜSZ-Táborkereszt találkozó
E nagyheti esemény a két évvel ezelôtt bevezetettek szerint zajlott Dunavarsányban
igehirdetéssel, imádsággal, tojásfestéssel, szeretetvendégséggel. 

c) ICHTHÜSZ tanyázás
Az elsô évben bevezetett programra Dunavarsányban és Kiskunlacházán került sor
a 724-es Kossuth Lajos Cserkészcsapat házigazdai szerepe mellett, amelyen az 1.
BKIE, a Wesley János és a Reményik Sándor Csapatok cserkészei vettek részt. A
programnak, ahogy az a Közgyûlésen tervezésre került két fókusza volt. Az egyik
az Evangélium, a másik a kielboat-evezés. Az elsônek három esti evangelizációval,
a másodiknak pedig elméleti oktatással és egy cirka 25 km-es evezéssel tettünk ele-
get. A próbajellegû programnak a pozitív tanulsága az, hogy igyekszünk ezt való-
ban állandóvá tenni és a résztvevôk körét bôvíteni. A quasi negatív tapasztalat pedig
az, hogy bölcsebb szombat esti bezárással tervezni és a vasárnappal nem számolni. 

d) A monori Benedek Elek és a, Wesley János Csapatok táborai
Mindkét csapat lelkesen számol be a maguk táboráról, amely a Bör zsöny ben, illetve
Erdélyben zajlott. 

e) ICHTHÜSZ Fórum 
Az elnök elmondja, hogy a berekfürdôi program az elmúlt évtizedeknek megfele-
lôen zajlott, azzal az örvendetes és nagy különbséggel, hogy Bedekovics Péter ve-
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zetésével a IX. kerület újra nagyobb létszámban és nagy aktivitással vett részt a
programban. Tartalmas, élvezetes hétvégét töltöttünk együtt, azzal a reménységgel,
hogy a IX. kerület megelevenedése a jövôben is új tartalmat és megelevenedést hoz
a berekfürdôi fórum számára is. 

f) Az adventi közös Táborkereszt-ICHTHÜSZ délután 
Ez a program a két évvel ezelôtt bevezetettek szerint zajlott Csepelen igehirdetéssel,
imádsággal, mézeskalács-fenyô-készítéssel. 

A jelenlévôk – a csapattábor fontosságára való tekintettel – megerôsítik, hogy a valamikori ICHT-
HÜSZ nagytábort rendkívüli esetben szerveznek és ezt váltja föl a minden évben vezetôi/képvise-
leti ICHTHÜSZ portya/tanyázás a júniusi hosszú hétvége keretében. 

2.) 2016-os ICHTHÜSZ programok
a.) Virágvasárnapi ICHTHÜSZ–Táborkereszt cserkészdélután Dunavarsány, március

20. du. 3-6 óra.
b.) ICHTHÜSZ portya/tanyázás Monor, Strázsa hegy, június 23. 16 óra- 25. 19 óra
c.) ICHTHÜSZ vezetôi fórum Berekfürdô október 7-9.
d.) Adventi cserkésznap Táborkereszt–ICHTHÜSZ cserkészdélután Csepel, novem-

ber 27. du. 3-6. 
e.) A Betlehemi Láng ünnepélyes elosztásán katolikus igehirdetés biztosítása protes-

táns helyszínen, a bécsi átvételt követô vasárnapon. 
Tekintettel arra, hogy a júniusi ICHTHÜSZ tanyázás egy viszonylag új kezdeményezés, annak lé-
nyegét és ez évi tervét az alábbiakban írja le. A fontossága abban áll, hogy szükséges mind a hitbéli,
mind pedig a személyes kapcsolatok ápolásának az a módja, amely ugyanakkor nem zavarja meg
az önálló csapattáborokat vagy a más szempontok szerint létrejövô közös táborozásokat, pl. kerületi
nagytábor, körzeti tábor, parancsnokok barátságán alapuló közös táborozás etc. Ez a júniusi tanyá-
zás/portya gyakorlatilag az ICHTHÜSZ nagytáborokat váltja ki, amely persze nem akadálya an-
nak, hogy x évente, például évforduló alkalmával ne szervezzünk ICHTHÜSZ nagytábort.
Mindenesetre az ICHTHÜSZ nagytábor alternatívája e terv szerint az elkövetkezendô években a
nyílt csapattábor, és az ICHTHÜSZ tanyázás/portya együtt. Az alábbiakban 2016-os programot
részletezzük: 
Házigazda: Benedek Elek Cserkészcsapat
Táborparancsnok: Nagy László 
Helyszín: Monor, Strázsa hegy 
Idôpont: 2016. június 23. 16 óra- 25. 19 óra
Részvételi hozzájárulás: 5.000 Ft/cserkész 
Részvételi feltétel: 14 éves kor és gyakorolt evangéliumi hit 
Jelentkezési határidô: nagylacik1@gmail.com, 06209549536, 2016. június 1. 
Már jelentkezett csapatok: Kossuth, Wesley, BKIE, Benedek, 
Tematika: Három esti evangelizáció, túrázás a Strázsa hegyen a borkultúra jegyében. 
Program fôbb vonalai: 
Csütörtök: érkezés, táborverés, zászlófelvonás, vacsora, evangelizáció (Bóna Zoltán), tábortûz
Péntek: túrázás, elôadások, evangelizáció (Szuhánszky Gábor), tábortûz
Szombat: kemencés fôzô/kézmûves program, városnézés, evangelizáció (Saller Tamás)
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Felszerelés: teljes egyéni felszerelés, beleértve a sátrat. 
Ennek a programnak a házigazdájaként 2017-re a Wesley János cscs. jelentkezik. 
Felelôs: titkár, elnök 
A Közgyûlés bíztat minden cserkészt a számára vonzó programon való részvételre. Megerôsíti,
hogy az ICHTHÜSZ hagyományának megfelelôen nem csapatokban gondolkodik, hanem hívô
cserkészekben. Ennek megfelelôen kéri és bíztatja az összes csapatparancsnokot, hogy ezekrôl a
programokról protestáns cserkészeiket tájékoztatni, részvételre buzdítani, segíteni szíveskedjenek. 

3.) Imakönyv 
Az elnök elmondja, hogy az Imakönyvvel kapcsolatban sok újdonság mostanában nem
történt viszont sok ígérvény teljesítése sajnálatos módon elmaradt, amelyek a tavalyi
Közgyûlésen elhangzottak: mesék, igemagyarázatok, etc. Ez nyilván nem segíti elô a
munkát. Ugyanakkor van annyi anyag, hogy el kellene kezdeni a szerkesztést, vagy a
meglévô csoportban, vagy pedig egy szûkebb csoportban és a munka egy bizonyos pont-
ján kapcsolódjon be újra az egész csoport.
Az ICHTHÜSZ elnöke emlékeztet arra, hogy két évvel ezelôtt ugyanezen a helyen kérte
az MCSSZ akkori képviselôjét, hogy a munkát közösen végezzék és az MCSSZ legyen a
kiadó. Erre akkor ígéretet kapott, majd agyonhallgatás és ignorálás következett. Ezzel a
javaslattal újra oda fordul az MCSSZ képviselôjéhez, aki készséget mutat a közös mun-
kára, mind tartalomban, mind szerkesztésben, mind pedig a kiadást illetôen. 
Az ICHTHÜSZ képviselôje megerôsíti, hogy minden pozitív, az ICHTHÜSZ és a poten-
ciális használók elvi és gyakorlati érdekét szolgáló változtatásokra, módosításokra kész,
de alapvetôen a meglévô Táborkereszt Imakönyvet tarja kiindulópontnak. Nem egy
kontra imakönyvet akar szerkeszteni, hanem a meglévô Imakönyv ICHTHÜSZ-ös és
nyilván a tanulságokkal is gazdagabb változatát. 
A Közgyûlés köszönetet mond az MCSSZ képviselôjének a közös munka iránti személyes érdeklô-
déséért és készségéért. Azzal a kéréssel fordul az MCSSZ elnökségéhez, hogy a lehetô legrövidebb
idôn belül adjon lehetôséget egy szûk körû találkozóra/megbeszélésre az Imakönyv szerkesztô bi-
zottságával, amelyben református, evangélikus, és metodista egyház szakemberei képviseltetik ma-
gukat. 

4.) Részvétel kerületi nagytáborokban 
Az elnök elmondja, hogy a X. KNT szervezése során erôsödött meg az, amirôl már fönt
is szó volt, nevezetesen, hogy az MCSSZ struktúráiban, így a kerületekben is totálisan ig-
norálják a felekezeti munkaközösségeket. Kerületi csapatként tudtuk meg, hogy lelkiségi
csoportot is már létrehoztak, nyilván tisztességes, hívô cserkészekbôl, ami önmagában jó
dolog. Ettôl azonban nem változik az a tény, hogy a felekezeti munkaközösségek, leg-
alábbis az ICHTHÜSZ, 1920 óta arra rendeltettek és a 90-es évek elején az MCSSZ elnök-
sége által kezdeményezve azért indultak újra, hogy az MCSSZ és programjainak spiritu-
ális dimenzióját elôsegítsék. Ugyanúgy, ahogy az egyes szakági cserkészet az adott szak-
területnek a minôsített szolgálatára rendeltett. Csak példaként említi, hogy egy vízi
programban sem helyénvaló ignorálni a vízi ágazatot, csak azért mert a programszerve-
zôk között vannak olyanok is, akik tudnak úszni. 
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A Közgyûlés a fentiek megerôsítésével újra fölajánlja az ökumenicitás és spiritualitás optimális
megvalósítása érdekében szolgálatát az MCSSZ-nek és az összes fokozatos testületének. Ezúton
is kéri az elnökséget, hogy a normalizálódást ezen a téren is elôsegíteni szíveskedjék. Ismételten
kéri a személyes találkozást, ahol ez is napirendre kerülhet. 

5.) PR
1. ICHTHÜSZ újság 
Az újság az elsô 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 irodalommal, másrészt progra-
mokkal fejezünk ki. Végsô soron tehát az újság a mi missziónkat szolgálja, de a Magyar
Cserkészszövetség javára. Ezzel a felelôsséggel kell írnunk, olvasnunk és terjesztenünk
ezt a lapot. 
Ezúton is kérünk minden írástudó Krisztushívô cserkésztestvérünket, hogy hitélményét és ide vo-
natkozó cserkészélményét ossza meg lapunk olvasóival. Az MCSSZ elnökségét pedig arra kérjük,
hogy a lap elérhetôségében, terjesztésében, ismertté tételétben töltse be küldetését. 
2. ICHTHÜSZ Honlap 
Az elnök elmondja, hogy honlapunkat – a tavalyi hekkelés után – újraalkottuk. Ez egy
kompromisszumos megoldással történhetett, nevezetesen úgy, hogy egy kollektív hon-
lapnak az egyik önálló fejezetét alkotja az ICHTHÜSZ Közösség. Címünk: dunavarsanyi-
reformatusok.hu. Azon belül: ichthys. 
Ezúton is kérünk minden írástudó Krisztushívô cserkésztestvérünket, hogy hitélményét és bármi-
lyen cserkészélményét, illetve tervezett programját ossza meg a honlapunkon úgy, hogy megküldi
az ICHTHÜSZ elnökségnek.. Az MCSSZ elnökségét pedig arra kérjük, hogy a honlap ismertté té-
telétben töltse be küldetését. 

6.) Csatlakozásunk a protestáns cserkészek európai szervezetéhez 
Az elnök elmondja, hogy Bedekovics Péter cst., a IX. kerület vezetôtisztje beadvánnyal
fordult Közösségünkhöz, amelyben javasolja, hogy az ICHTHÜSZ Kö zösség csatlakoz-
zon a protestáns cserkészközösségek európai szervezetéhez. Elmondja, hogy valamikor
aktívabbak voltunk ebben a szervezetben, konferencián is képviselônk részt vett, de iga-
zán nem mélyült el a kapcsolat. Az MCSSZ ügyvezetô elnöke figyelmeztet, hogy ez tag-
díjfizetési kötelezettséggel is jár, amit természetesen az MCSSZ nem vállal. 
A Közgyûlés elvi döntést hoz az ICHTHÜSZ Közösség csatlakozásáról, amely igazán akkor válik
hatályossá, ha a tagság feltételeit ismerjük, s azokat teljesíteni tudjuk/kívánjuk. Ennek tisztázására
felkérik Bedekovics Pétert. A Közösségünk késôbbi képviselôjének személyérôl a következô
Közgyûlésük dönt. A jelölésben azok a csapatok vehetnek részt, akik az elmúlt években jelét adták
az ICHTHÜSZ-szel való valamiféle pozitív közösségüknek: programlátogatás, újságban való cikk-
írás, etc. A választható jelölt pedig az alábbiaknak feleljen meg:

- protestáns hitét gyakorló nagykor, az MCSSZ-ben igazolt cserkész; 
- a megelôzô három évben legalább egy ICHTHÜSZ programon részt vett;
- jelölését legalább három csapat ajánlja.

A jelölésnek legkésôbb az októberi ICHTHÜSZ fórum ideéig: 2016. október 7-ig kell megérkeznie
a Közösség címére. 
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7.) Reformáció évfordulója 
Óvári Anikó a 6. Ráday Cserkészcsapat tagja felveti, hogy a Reformáció 500 éves évforduló-
jának megünnepléséhez a cserkészeknek is nyilván csatlakozniuk kellene. 
A Közgyûlés a felvetéssel egyetért, és azzal a kéréssel fordul az MCSSZ elnökségéhez, hogy e
tárgyban is kerüljön sor megbeszélésre a Közösség képviselôivel a lehetô legrövidebb idôn belül. 

III. Vasárnap 
A Közgyûlés résztvevôi vasárnap Szentkirályszabadján vesznek részt az istentiszteleten.

K.m.f.

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