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AZ MCSSZ ICHTHÜSZ KÖZÖSSÉGÉNEK LAPJA

Johan-Ludvig Runeberg: Paavo gazda

Fent a saarijärvi ősvadonban
élt fagyos tanyáján Paavo gazda.
Küszködött, égett kezén a munka,
ám az Úrtól várt földjére áldást.
Gyermekével s asszonyával élt ott,
kínnal szerzett gyér sovány-kenyéren,
árkot ásott, szántott és vetett s várt.
Megjött a tavasz, a hó elolvadt
s hólé elsodorta fél vetését;
jött a nyár, jégzáporok zuhogtak
s a ringó vetés felét lezúzták;
ősz jött s elfagyott, mi megmaradt még.
Haját tépve jajgatott az asszony:
„Paavo, Paavo, átokvert öreg te,
koldusbot vár: elhagyott az Isten:
rossz koldulni, - éhenhalni szörnyűbb”.
Paavo, kézenfogva asszonyát, szólt:
„Megpróbál, de el nem hágy az Isten.
Felerész fakérget tégy a lisztbe,
én ezentúl még több árkot ások,
ám az Úrtól várom majd az áldást”.

Felerész kéreg sült a kenyérbe,
kétszer annyi árkot vájt a gazda,
juha árán vett rozsot, vetett s várt.
Megjött a tavasz, a hó elolvadt
s megmaradt: vetés és porhanyó föld;
jött a nyár, jégzáporok zuhogott
s a ringó vetés felét lezúzták;
ősz jött s elfagyott, mi megmaradt még.
Haját tépve jajgatott az asszony:
„Paavo, Paavo, átokvert öreg te,
haljunk meg, hisz elhagyott az Isten!
Rossz meghalni, ámde élni szörnyűbb”.
Paavo, kézenfogva asszonyát szólt:
„Megpróbál, de el nem hágy az Isten.
Kétszer annyi kérget tégy a lisztbe,
én meg duplaszéles árkot ások,
ám az Úrtól várom majd az áldást”.
Kétszeres kéreg sült a kenyérbe,
duplaszéles árkot vájt a gazda,
marha árán vett rozsot, vetett s várt.

folytatás a 4. oldalon

Minden kedves Olvasónknak Áldott Püskösdöt kívánunk!

• Gyertek a balatonszemesi kiscserkész tanyázásra (14. o. - 06 30 287 0283)
• Gyertek az ICHTHÜSZ nyári táborába! (14 és 16. o. - 06 30 287 0283)
• Közremûködôket várunk a cs.imakönyv protestáns változatának szerkesztéséhez (12-14. o.)
• Ildikó néni hazament (3. old.)

„A Mester itt van és hív téged" (Jn 11,28)
Pünkösdkor is a Feltámadást hirdetjük!

Olvasandó: Máté 28,11-20. és Ap.Csel.2.

Ez a markánsan furcsa állítás természetesen annak tudatában igaz, hogy Pünkösdkor a
Szentlélek szállt a tanítványokra, a Jeruzsálembe látogatókra, s megérintô kegyelmével
megszületett az Anyaszentegyház. Mindez azonban Péter apostol pünkösdi prédikációjára történt, ami a Lélek erejével a názáreti Jézus feltámadásáról és dicsôségérôl szólt.
Persze, akiknek nem volt ünnep a Húsvét, a szép magyar nyelvünk tartalma szerint, tehát nem volt „üdv-nap”, nem volt az üdvösség, a feltámadás napja, azoknak a többi vasárnap és a Pünkösd vasárnap sem lehet a feltámadás napja.
A feltámadás hitét újraélhetjük a vasárnapi ünnepléssel, éppen azért, mert a Szentlélek
megújítja bennünk e bátor hitet. Ezzel tanúbizonyságát adhatjuk magunknak és egymásnak, hogy hitben, reményben és szeretetben élünk, mert Húsvét óta tudjuk, hogy nem a
„halál fiai”, hanem az „élô Isten gyermekei” vagyunk. S Pünkösd óta mindezt egy szent
közösségben élhetjük át heti, sôt intenzívebb gyakorisággal.
A Máté írása szerinti szent Evangélium fentebb olvasásra ajánlott soraiban a feltámadást, az élet és a kegyelem gyôzelmét tanúsítóknak három csoportját látjuk.
A.) Az elsô csoportot az asszonyok alkotják. Ôk az elsô szemtanúk, akik a csodálkozás
és boldogság izgalmával viszik a hírt a tanítványoknak. A nôket népszámláláskor nem
számolták, népszavazáskor nem nyilatkozhattak, és semmilyen helyzetben nem tanúskodhattak. Ez is mutatja, hogy ha bármiféle csalás, „svindli” lett volna a feltámadás körül, akkor nem asszonyok hozták volna a hírt, akik nem voltak hiteles tanúk. A tények
viszont makacs dolgok. A tények igazak, akárki is hozza a hírt. S igaz voltuk elôbb utóbb
nyilvánvalóvá lesz. Ez történt Jézus feltámadásával is Pünkösdkor, amikor a tanítványok
a Szentlélektôl lelkesen „értették és beszélték a titkot”.
B.) De voltak más tanúk is: a sír ôrzésére kirendelt katonák. Ôk is tanúsították a feltámadást. Velük éppen az volt a baj, hogy nagyon is hitelesek voltak Nem csak férfiak, hanem hivatali személyek voltak, ami csak fokozta hitelességüket. Ôket azonban nem a
Lélek lelkesítette bizonyságtételre, hanem a fôpapok pénze hamis tanúzásra.
C.) S a tanúk harmadik csoportját alkotják Jézus akkori és mindenkori tanítványai.
Azok, akik találkoztak a Feltámadottal Galileában, és megerôsödtek a Jeruzsálemi Pünkösdön. És természetesen mi is, akiknek hitét a Pünkösdi Lélek tartja életben.
Ugye nem hiába ünnepeltünk, és most is szívünkig ér a húsvéti üzenet? Pünkösdkor
nem kapunk új hitet, a feltámadás hite nyer megerôsítést. Ha ez a megerôsítés elmarad, a
feltámadás hite meghal majd pedig halálba visz.
Hamarosan itt a Pünkösd. Akkor miért beszélünk a Húsvétról? Azért, mert Pünkösdkor
a Szentlélek kiáradásával semmi más nem történt, mint tudatosodott a feltámadás a tanítványokban, és Péter prédikációja alapján több ezer emberben. Adja nekünk is a Lélek,
hogy a húsvéti hit ne elhaljon, hanem legalább hetente újra tudatosodjon és folyamatosan
éltessen. Engedjünk a Szentlélek meggyôzô erejének!
Dr. Bóna Zoltán cst.
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Állíts magadnak jelzôoszlopokat (Jer 30,21)
Ildikó néni hazament

Életének 81. évében elhunyt Halászné-Várady
Ildikó, nyugalmazott pedagógus, a Magyar
Leánycserkész Szövetség egykori elnöke. A köztiszteletben álló pedagógust 2014. január 7-én hajnalban érte a halál. Végsô búcsúztatása január 18-án, szombaton 13 órakor volt a Dózsa György úti temetô ravatalozójánál.
Apai ágon felmenôi között minden elsôszülött
fiú vagy tanító, vagy lelkész lett, az 5 generáció
összesen 254 évet, anyai ágon a 3 generáció egyenes ágon 199 évet tanított. Szülei Várady Gyula
iskolaigazgató és Sebestyén Ida tanítónô voltak.
Várady Ildikó Ida angol-magyar szakos középiskolai tanárként, összesen 48 évet tanított, ebbôl
Gödöllôn az 1955-ben induló gimnázium elsô kinevezett tanáraként 33, a szakközépiskolában
végzett munkával együtt 40 évet, a többit Aszód, Pécel középiskoláiban.
Református hitét mindenkor megvallotta, gyakorolta.
1955-tôl aktívan részt vett Gödöllô kulturális életében. Szervezte, vezette az iskola színjátszó körét, TIT elôadásokat, vetített képes úti beszámolókat, irodalmi
elôadássorozatokat tartott. Sokat szerepelt a Járási Könyvtárban, a Juhász Gyula
Irodalmi Színpad egyik alapító, rendezô, elôadó és szereplô mindenese volt.
1989-ben újjászervezte és vezette a gödöllôi 1105. Erzsébet királyné Cserkészcsapatot. Aktívan részt vett az 1933-as Jamboree 60. évfordulója alkalmából
Gödöllôn és másutt tartott Jamboree Emléktáborok (1993), a Pax-Ting megemlékezés és az ezzel kapcsolatos cserkészleány konferenciák szervezésében (1989,
1999). A két nemzetközi világtábor emlékére alkotott emlékmûvek felállításában
is nagy szerepe volt.
Rendkívüli érzékenysége volt a mindenkor már éppen csak indítható, megtehetô közösségépítéshez, a lokális kultúra értékeinek kezdeményezéséhez, felkutatásához. Kezdeményezéseinek, programjainak, jelentôségét bizonyítja, hogy
azokból számos intézményesült, feledve a kitaláló nevét, amit sokszor nehezményezett, de aktivitását, kedvét ez sohasem vette el.
A gödöllôi autentikus visszaemlékezés és méltatás közreadása során személyes emlékeim törnek gondolataim felszínére. A 25 éve újáalakult cserkészmozgalomban való rész3

vételemhez nem kevés lelki és szellemi muníciót kaptam Ildikótól. Felejthetetlen élmény
számomra az általa, Teleki Pál sírjánál rendezett ökumenikus megemlékezés/istentisztelet finn vendégek jelenlétében 1989-ben. Sokszor kerestük együtt a magyar cserkészet helyénvaló útját éjszakákba nyúló beszélgetésekben az ICHTHÜSZ Közösség mátraházi és
berekfürdôi programjain. Elköltözése a cserkészet számára sem csak szép emléket hagy,
hanem gazdag örökséget. Bár csak ne tékozolnánk el! Bárcsak ôríznénk és használnánk az
ô hagyatékát is azokéval együtt, akik szívük utolsó dobbanásaival és utolsó dobbanásáig a
magyar cserkészet újászületésén és megerôsödésén fáradoztak. (B. Z.)
Minden újra, minden szépségre kíváncsi volt. Elôbb egyedül, késôbb férjével,
unokájával végigutazta Európa legszebb tájait, kezdeményezôje, sok esetben
szállásadója is volt az erdélyi-magyarországi, az angol-magyar, lengyel-magyar,
holland-magyar egyházi és világi cserekapcsolatoknak.
Kutatási eredményei, publikációi közül jelentôs elismerést kapott, a több kiadást megért „Az audiovizuális oktatás szerepe a nyelvtanításban” (1955),
„Gödöllô Irodalmi emlékei” (2000), „A magyar cserkészleány-nevelés története”
(2009). Munkásságát számos hazai újságcikk, helyi médiaprogram és a Who is
Who Magyarországon (2012), valamint a Svájcban, 14 nyelven megjelent nemzetközi életrajzi lexikon is méltatta.
A Teleki Pál Egyesület egyik kezdeményezôje, alapító tagja, elnökségi tagja
volt 2010-ig, lemondásáig. Egyesületi tagként, az egyesület rendezvényeinek, kirándulásainak lelkes részvevôje is volt.
Kitüntetései: Pedagógusi Szolgálat Emlékérem (1988), Sík Sándor Érdemérem
(2003, MCSSZ), Aranydiploma (2005 ELTE), Gödöllô Város Gyermekeiért és
Ifjúságáért Díj Városi Önkormányzat (2005), Teleki Pál Emlékérem (2010, Teleki
Pál Egyesület.), „Gödöllôért” Polgármesteri ezüstérem (2012).
folytatás az 1. oldalról

Megjött a tavasz, csordult a hólé
s ár nem vitt el sem vetést, se földet;
jött a nyár, jégzáporok zuhogtak
s a ringó vetést le nem tiporták;
ősz jött, ám a fagy távol maradt és
sarlót várt a hullámzó arany-dísz.
Paavo gazda térdre rogyva mondta:
„Megpróbál, de el nem hágy az Isten”.
Térdrehullt az asszony is, míg így szólt:
„Megpróbál, de el nem hágy az Isten”.
Agg társához szólt szelíd mosollyal:

„Paavo, Paavo, kapj sarlóra vígan,
felvirradtunk boldogabb napokra,
sutba dobjuk most már a fakérget
s étkünk tiszta rozsból sült kenyér lesz”.
Paavo, kézenfogva, asszonyát, szólt:
„Asszony, asszony, elbuknánk a próbán,
éhező testvért ha cserben hagynánk:
Felerész kérget süss a kenyérbe:
elfagyott a szomszédunk vetése!”
Fordította: Képes Géza

A kisgyermek pedig növekedett,
és erôsödött lélekben (Lk 1,80)
KERETMESE

Ha találomra megkérdezünk egy cserkészt, hogy miben más a cserkésztábor
bármely más nomád táborozásnál, az elsô három válasz között biztosan ott lesz:
a keretmese!
De mi is a keretmese? Miért vagyunk hajlandóak korra, nemre, társadalmi hovatartozásra való tekintet nélkül maskarába bújni, és pl. a táborban tíz napig eljátszani, hogy mi vagyunk Mátyás király, Maugli, vagy Vuk? Mi a titka a keretmesének?
Amikor Bi-Pi kitalálta a kiscserkészetet, farkaskölyköknek nevezte el a gyerekeket. A világon ma is sok Akela, Balu és Bagira neveli játszva a farkaskölyköket egész éven át. A két világháború között a magyar cserkészekkel táborozott
III. Béla, Szent István király, sok nemes keresztes vitéz, derék barát. A külföldi
magyar cserkészek próbarendszere a Bodnár-féle cserkészkönyvekbôl ismert
Csodaszarvas, Vasgyúró, Táltos, stb. történetekhez társul. A szocialista diktatúra alatt pedig pl. indiántáborokat szerveztek az illegalitásba kényszerült magyarországi cserkészek.
Az újjáalakulás óta
számtalan
kertmese
született a magyar történelem ihletésébôl a
honfoglalás, tatárjárás,
törökdúlás, kuruckor,
szabadságharc, vagy a
római-, görög-, egyiptomi mitológia témájára, indián-, kalóz- vagy
népmese, film vagy
rajzfilm történetére. Az
utóbbi
évtizedben
emellett elôszeretettel
merítenek a Gyûrûk Ura, Harry Potter, Narnia, Shrek vagy más egyébb „fantasy”-történetekbôl.
A keretmese fûzi össze a tábor, a portya, a próba, stb. eseményeit egységes történetté, teszi a cserkészek számára átélhetôvé, maradandó élménnyé, varázsolja
programunkat igazi Nagy Kalanddá!
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Együttesen jelenti
a keretet (a légkört,
a hátteret) és a mesét (a konkrét eseményeket, programokat) – amit azonban nekünk kell
megtöltenünk mondanivalóval,
nekünk kell beleszônünk a nevelési céljainkat.
Létrehozásához
sok jó ötletre, fantáziára, komoly munkára van szükségünk. De ha egyszer
„beindul” a dolog, akkor a keretmese élni kezd és igazi cserkészélmény részeseivé válhatunk!
A téma kiválasztásánál figyelembe kell vennünk a célcsoport életkori sajátosságait: a kósza/vándor korosztály általában szívesen éli bele magát a kiscserkészek számára kitalált történetbe, a cserkészkorú kiskamaszok viszont csak nehezen vehetôk rá ugyanerre.
Ha egy egész cserkészévre választunk keretmesét, nyugodtan elôvehetünk pl.
egy történelmi témát, egy távoli civilizációt: újabb eszköz lesz ez a kezünkben,
hogy megismertessük az adott kort vagy életmódot a cserkészeinkkel. Erre
fûzhetjük föl az ôrsgyûléseket, kirándulásokat és portyákat. Ez lehet a próbázás
kerete is. A nyári táborra már mindenki alaposan fel tud készülni belôle, így válhat cselekvô részesévé a történetnek.
Ha csak egy portyára vagy próbázásra keresünk keretmesét, nyugodtan nyúlhatunk olyan témához, amirôl a többség tud valamicskét, ismeri a történet lényegét és pár apró részletet: viszonylag rövid idôt kell kitöltenünk, cserkészeink
pedig elsôsorban próbáznak – fôleg mi, vezetôk fogunk játszani, alakítani a történet fonalát.
Egy nyári tábor keretmeséjét viszont célszerû olyan témára alapozni, ami
eléggé sokrétû és a gyerekek körében általánosan ismert ahhoz, hogy abból a tábor külön világát felépíthessük, amit azután arra a tíz napra a cserkészek is
könnyedén magukévá tudnak tenni!
Ha megvan a téma, az alaphangulat megteremtéséhez meg kell alkotnunk a
program keretmese-szótárát: a résztvevôk, a vezetôk, tisztségek, szolgálatok, a
6

helyszínek, eszközök, a napirend, a programok és egyéb alkalmak, az ôrsök és
körletek elnevezését lefordítjuk az adott kor, a történet nyelvére, beleillesztjük a
keretmesébe.
A program helyszínének kialakításával, díszítésével, az egyes alkalmak, szertartások stílusával, a formaságokkal, a csatakiáltásokkal, indulókkal, stb. is a keretmesét tesszük hitelesebbé. A meghívó és a tábori szabályzat, vagy a póló és a
tábori felvarró is igazodik a keretmeséhez.
A kellékek, jelmezek használatára többféle gyakorlat kialakult: van ahol szinte a teljes program alatt kosztümöt viselnek a résztvevôk, van ahol csak a program indításakor és zárásakor öltöznek be a vezetôk, vagy csak egy-egy tábortûzi
jelentre, mese-erdôre öltenek jelmezt, festenek sminket. Mindegyik megoldás lehet jó és rossz is – nem ezen múlik, a jelmez csak egy az eszközeink tárházában.
Az egyes program-blokkokat a keretmesénknek megfelelôen építhetjük fel,
kapcsolhatjuk egymáshoz. Mindnek meglehet a maga, keretmesébôl következô
kis története, amibe a résztvevôk szinte magától értetôdôen élhetik bele magukat – hiszen nem sokat ér az egész, ha a gyerekek közremûködése elmarad!
De vigyázzunk, ne váljon izzadságszagúvá az egész!
Nem kell mindenre mindenáron ráerôltetnünk a keretmesét és nem kell görcsösen ragaszkodnunk az alaptörténethez. Szükség esetén nyugodtan lazíthatunk vagy alakíthatunk rajta, a helyzetnek megfelelôen. A hangulat általában
fontosabb, mint a konkrét történeti hûség.
Egy jól kitalált, megfelelôen elôkészített keretmese hangulatát pedig úgy teremthetjük meg, ha mi magunk is bátran beleéljük magunkat a történetbe.
Igyekezzünk ezért alaposan felkészülni a történetbôl, a korszakból, a megformált karakterbôl. Az egyes jeleneteket tervezzük meg elôre, ne hagyatkozzunk
feltétlenül mindig a rögtönzésre!
Viszont azt se feledjük el, hogy a keretmese csak egy keret, csak egy mese, egy
eszköz!
Talán picit egyszerûbb a dolgunk, ha a történet eleve egybecseng a nevelési
céljainkkal, de nem kell ennek már a témaválasztásnál túl nagy jelentôséget tulajdonítanunk.
Minden történetnek megvannak a maga pozitív és negatív szereplôi, egy kis
kreativitással mindenbôl ki tudjuk domborítani az értékrendünket, levonhatjuk
a megfelelô tanulságot, beleszôhetjük az üzenetet – mert hiszen ez a cél!
Ahogyan Jézus a példabeszédeivel hozta közelebb a tanítását követôihez, hozzánk – a mi eszköztárunknak a keretmese lehet az a része, amivel a gyerekekhez
a legközelebb kerülünk!
Szöllôsy Vágó János st.
Források: Farkas Tamás (320) és Dauner Ágoston (205) munkái.
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Örüljetek az Úrban mindenkor! (Fil 4,4)
Az alábbi népdalokat

fôként a kisiskolás korosztály figyelmébe ajánlom. A dallamok könnyen tanulhatók, a kísérô játékokkal kiegészítve akár tanévvégi elôadást is rendezhettek
belôle.
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Lábam elôtt mécses a te igéd... (Zsolt 119,105)
Emlékeztetô

a Magyar Cserkészszövetség ICHTHÜSZ Közösségének Közgyûlésérôl
Balatonfüred, 2014. március 21-23.
A Közgyûlést budapesti, dunavarsányi, jármi, monori, gombai, budakeszi, dombóvári, kaposszekcsôi és debreceni cserkészek alkotják.
I. Péntek este
Zászlófelvonás, köszöntô és vacsora után Szuhánszky Gábor igehirdetése következik.
Buday Barnabás, az MCSSZ elnöke és Solymosi Balázs országos vezetôtiszt tájékoztatnak bennünket a legfontosabb szövetségi ügyekrôl, pl. ingatlanbeszerzés, PR., aktivitás, forrásteremtés: TÁMOP, etc., Nemzeti Nagytábor.
A bevezetôk után a beszélgetések az alábbiakról folynak:
1. Fölmerülnek a Betlehemi Láng fogadásában és parlamenti ünneplésében
végbement változások. A Közgyûlés kéri, hogy térjünk vissza az eredeti sémához,
amely szerint a lángot minden második évben az ICHTHÜSZ Közösség veszi át
Bécsben, szervezi meg az ünnepélyes átadó istentiszteletet, amelyen az igehirdetés
szolgálatát a Táborkereszt Közösség képviselôje végzi. A Közgyûlés kéri továbbá, hogy
szintén a korábbi évek gyakorlatának megfelelôen, a parlamenti lángátadáson az
ICHTHÜSZ Közösség a szervezôk, lebonyolítók, szolgálattevôk sorából ne maradjon ki.
2. A rendszeresen és immáron többnyire csak elektronikus formában megjelenô
ICHTHÜSZ újsággal kapcsolatban továbbra is az a Közgyûlés kérése, hogy az az
MCSSZ honlapjára kerüljön föl. Ha tartalmi probléma merül fel, arról rögtön kapjon jelzést a fôszerkesztô. Az ne történjen meg, hogy az újságot elküldjük, és aztán no comment
nincs megjelenés, és választ sem kapunk.
3. A csapatok nyilvántartásának és a nyilvántartások publicitásának a kategóriájában
a Közgyûlés ismételten kéri, hogy az 1. sz. BKIE, tehát az elsô megalakult és bejegyzett csapat ne hiányozzék a honlapon megjelenô listáról sem. A csapat él, programjai
vannak, a Szövetség kötelezettségének eleget tesz. Ez az érthetetlen diszkrimináció
szûnjék meg.
4. A Közgyûlés megbeszélte a cserkész imakönyv protestáns változatának szerkesztési és kiadási kérdéseit. A Közgyûlés egy bizottságot hoz létre, amely a most kiadásban lévô Táborkereszt imakönyv szerkezeti és tartalmi mintájára készíti el a protestáns
változatot. Változtatást ott foganatosít, ahol azt vagy teológiai alapvetés vagy pedig
olyan liturgiai, vagy identitást kifejezô sajátosság indokol, amely egyben a könyv minô12

ségi javulását is szolgálja. A szerkesztôk figyelembe veszik, hogy a két imakönyv több
szempontból komplementáris és párhuzamosan, sôt szimultán is használható legyen.
Ilyen értelemben végsô soron a két könyv egységes forrásként szolgál az ökumenikus
cserkészközösségek számára. A Közgyûlés jelzi, hogy elsôsorban arculati megfontolásból
a Szövetség munkatársaival is folyamatosan konzultál, a kiadáshoz pedig anyagi támogatást kér, amely októberben várható.
5. A vezetôképzés összefüggésében erôs igényként merül fel a szervezettebb,
szisztematikusabb, hangsúlyosabb spirituális nevelés. Ezt korábban már írásban
is megküldtük az MCSSZ és a vezetôképzô vezetôinek. A Közgyûlés az MCSSZ
vezetôinek jelenlétében megerôsíti a levélben foglaltakat, amelyet a böjti ICHTHÜSZ
szám is közölt. A vezetôtiszt biztosítja a Közgyûlést, hogy a vezetôképzô igazgatója hamarosan írásban válaszol a felvetésekre és a felajánlásokra.
6. A Közgyûlésen felmerül az a sokak számára magától értetôdô kérdés, hogy
amikor az MCSSZ vezetôi protestáns intézményekkel, vagy protestáns egyházi
vezetôkkel vagy szakágak képviselôivel tárgyal a cserkészetrôl, akkor ezekbe a
beszélgetésekbe az MCSSZ illetékesei miért nem élnek azzal a kapcsolati és tapasztalati tôkével, amely az ICHTHÜSZ Közösségben illetve aktivistáiban rejlik.
A Közgyûlés a Közösség nevében az MCSSZ vezetôi szívére helyezi ez irányú potenciáljukat és készségüket.
7. A Közgyûlés vezetôi ígéretet tesznek az MCSSZ képviselôinek, hogy errôl a
napirendi pontról és az egész Közgyûlésrôl emlékeztetô készítenek és azt az
MCSSZ vezetôségének megküldik, különös tekintettel az eljövendô programokra, az imakönyv szerkesztésére és kiadására valamint az ezekkel kapcsolatos
anyagi támogatási igényekre.
A Közgyûlés köszönetet mond az elnök és a vezetôtiszt cserkésztestvéri látogatásáért, a kellemes, igazán cserkészies beszélgetésért. Ugyanakkor reménységét fejezi ki aziránt, hogy a beszélgetéseknek, az elhangzott ígéreteknek áldásos következményei is lesznek, szemben sok korábbi szomorú tapasztalattal. S ennek megfelelôen talán lesz remény annak a pozitív szerepnek az
átgondolására, és integrálására, amit az ICHTHÜSZ Közösség az MCSSZ
fénykorában, de még az újjáalakult Szövetségben a 90-es években is áldásosan betöltött.
II. Szombat
A délelôtt és este tematikus munkával, a délután pedig hajókirándulással és a Lóczy barlang meglátogatásával telik.
1.) Az imakönyvvel kapcsolatban a Közgyûlés a fenti elvi megállapításokon túl a
következô határozatokat hozza:
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a) egy szerkesztô bizottság jöjjön létre a következôkbôl:
- Szuhánszki Gábor metodista;
- dr. Szebik Imre evangélikus;
- Koós Csaba, Nagy Márta, dr. Csobolyó Eszter, dr. Bóna Zoltán református;
b) az elsô megbeszélésre a MEÖT székházában április 4-én kerüljön sor.
2.) Tisztelettel és szeretettel emlékezik meg a Közgyûlés Pusztai Jánosról valamikori országos cserkésztisztrôl, a 1. számú BKIE egyetlen olyan tagjáról, aki már az „eredeti” 1. BKIE csapatnak is tagja volt a 40-es években. A különleges megemlékezésnek az ôsszel bekövetkezett halála adja az apropóját. Szép gesztus volna az
ICHTHÜSZ Közösség részérôl, ha szülôfalujában, Szurdokpüspökiben egy kopjafát állítanánk János bá emlékének. Az ötlet nem tôlünk származik, viszont az ötletgazda már elhunyt. Tehát vagy mi valósítjuk meg, vagy e gesztus elmarad. Most felvállaljuk, hogy
Szurdokpüspökiben kinyomozzuk az eredeti ötlet megvalósíthatóságának lehetôségét.
3.) Teleki Józska bá ismételten javasolja, hogy a Cserkészek a vadonba címû könyvet adjuk ki és ajánljuk 12 éves gyermekeknek. A kérdésre, hogy e könyv ugyanazt
a hatást éri el manapság, mint 60-70 évvel ezelôtt, Szöllôsy Vágó János cserkésztiszt
igyekszik választ találni a közeljövôben.
4.) 2014/15-es ICHTHÜSZ programtervezetek
a.) ICHTHÜSZ kiscserkész tanyázás Balatonszemes június 5-7.
b.) ICHTHÜSZ nagytábor Börzsöny július 6-13.
c.) ICHTHÜSZ vízi tábor Dunavarsány július 27-31.
d.) ICHTHÜSZ vezetôi fórum Berekfürdô október 10-12.
e.) Jelenjünk meg fáklyákkal október 31-én a Reformációi Emlékparkban.
f.) Adventi cserkésznap lehetôség szerint a Táborkereszttel közösen november 30.
g.) A Betlehemi Láng fogadása, ünnepélyes elosztása protestáns helyszínen, a
bécsi átvételt követô vasárnapon.
A Közgyûlés kéri, hogy a csapattáborok lehetôség szerint legyenek nyitottak,
akik pedig a közös programokra vállaltak feladatot, azok ezt hûséggel teljesítsék.
Tekintettel arra, hogy az ICHTHÜSZ Közösségnek jól bevált programjai visszatérôek, ezeket megtervezzük a 2015-ös esztendôre is.
a.) ICHTHÜSZ közgyûlés Balatonfüred február 27-március 1.
b.) ICHTHÜSZ kiscserkész tanyázás Balatonszemes május 21-23.
c.) ICHTHÜSZ vezetôi fórum Berekfürdô október 9-11.
d.) Jelenjünk meg fáklyákkal október 31-én a Reformációi Emlékparkban.
f.) Adventi cserkésznap lehetôség szerint a Táborkereszttel közösen november 29.
g.) A Betlehemi Láng ünnepélyes elosztásán igehirdetés biztosítása katolikus
helyszínen, a bécsi átvételt követô vasárnapon.
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2016.
a) ICHTHÜSZ közgyûlés Balatonfüred február 19-21.
A programokhoz mindkét évre a Magyar Cserkészszövetségtôl támogatást kérünk és remélünk.
5.) Az elnök, aki egyben az ICHTHÜSZ újság szerkesztôbizottságának elnöke
megerôsíti, hogy az online terjesztés megfelelônek tûnik, kiegészítve egy-két
idôsebb cserkész, illetve tiszteletbeli címzett papíralapú példányával. Sajnálattal
jelzi, hogy a Cserkészszövetségünk vezetôsége ebben a kérdésben nem mutat
segítôkészséget: címlistát nem bocsát rendelkezésünkre, a honlapra pedig vagy
tartalmi kifogás indokával, vagy indoklás nélkül általában nem téteti föl az újságot. Kár, hogy így van. Hála Istennek van pozitív precedens is, ez alkalommal
a Közgyûlés azt kéri és reméli, hogy az MCSSZ egyik közösségének a lapja az
MCSSZ lapjának is tekintetik.
Megemlíti a közismert tényt, hogy olyanok töltenek be rovatvezetôi pozíciót,
akik nem végzik a feladatot, mások pedig jelölés nélkül dolgoznak a lap érdekében. A valósághoz való közelítés szándékával a Közgyûlés egyhangúan fölkéri
dr. Csobolyó Esztert a fôszerkesztôi szolgálatra, Bartha Katalint a csapatélet rovat,
Szöllôsy Vágó Jánost a módszertani rovat vezetésére. Botos Riának, dr. Bóna Zoltánnak,
úgyis mint a szerkesztôbizottság elnökének és Nagy László felelôs kiadónak pedig köszönetet mondva kéri további szolgálatát.
Cikkek írása, beszerzése, az email címek gyûjtése, karbantartása folyamatos feladata Közösségünk minden aktivistájának és természetesen nyitott minden
MCSSZ-ben igazolt cserkész elôtt. A címlista karbantartása érdekében kérjük,
hogy az új címeket Csobolyó Katalin címére folyamatosan megküldeni szíveskedjetek: csobkata@gmail.com
III. Vasárnap
1.) Az elnök elmondja, hogy aktuálisnak tûnik a tisztújítás, amit gyakorlatilag
szolgálattevô újítást jelent, hiszen a tisztséggel semmilyen elôny, sem kiváltság
nem jár, sokkal inkább szorgalmas, konzekvens munka, olykor Don Quijote-i
harc az elvárás.
Mint köztudott az ICHTHÜSZ nem jogi személy. Az MCSSZ-en belül önkéntesen szervezôdik alapvetôen felekezeti szempont szerint. Programjai mindenki
számára nyitottak, közgyûlését a 16 évesnél idôsebb protestáns cserkészek
alkotják.
A Közgyûlés egyhangúan az alábbi feltételrendszert határozza meg a tisztújítást
illetôen.
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Választható
- a hitét gyakorló protestáns közgyûlési alkotó tag;
- aki a megelôzô három évben legalább egy ICHTHÜSZ programon/év részt vett;
- és jelölését legalább három csapat ajánlja.
A választás öt évre, a Közgyûlésen egyszerû többséggel, titkos szavazással történik, a
jelölés pedig a Közgyûlést megelôzô Berekfürdôi Fórumon. A jelölésre javaslatot tehát
legkésôbb a Fórumon lehet, de hatékonyabb, ha megelôzôen írásban kerül erre sor a
Közösség fôtitkáránál nagylaci1@gmail.com címen. A Közgyûlésen minden jelenlevô
csapatnak egy szavazata van.
Választással betöltendô tisztségek: elnök, fôtitkár, fôszerkesztô. A fôszerkesztô esetében a
kiadó Evangéliumi ICHTHÜSZ Cserkész Alapítvány kuratóriumának vétójoga van, illetve jóváhagyása szükséges.
2.) A jelenlevôk közül az ez évi ICHTHÜSZ nagytáborra a következô csapatok kötelezték el magukat:
- 724. Kossuth Lajos Cscs. Dunavarsány;
- 1. BKIE Cscs. Budapest;
- 96. Sólyom Cscs. Budapest;
- 6. Ráday Cscs. Gomba;
- 1945. Reményik S. Cscs. Jármi.
A programhoz június 15-ig lehet csatlakozni.
Nagy László cst. felajánlja segítségét a börzsönyi táborhely felkutatásában és az
adminisztratív teendôiben. Szöllôsy Vágó János st. vállalja az email egyeztetés
koordinációját a magukat elkötelezô csapatok között. A tábor nyilvános, minden
érdeklôdôt szeretettel várunk.
A Közgyûlés résztvevôi vasárnap Vörösberényben vettek részt az istentiszteleten.
K.m.f.
Nagy László cst.
titkár

dr. Csobolyó Eszter
jegyzôkönyvvezetô

Dr. Bóna Zoltán cst.
elnök
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