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ÍRÓDEÁK JELENTÉSE 
IV. Béla Király meghívására 70 plusz honfitárs gyülekezett 
az őserdőben. Érkeztek közelről is meg messziről, több 
lóerős targoncákkal és személyszállítókkal, felszerelkezve a 
nagy honvédelemre és ország újjáépítésére. Az út 
némelyeknek 1-2 órába telt, másoknak 12+ órába, hogy 
személyesen jelentkezhessenek királyunk szolgálatára. Volt, 
aki szárnyas járműven is leereszkedett közénk. Nagy volt 
az izgalom és szintén a fáradtság. A nap vége felé, több 
alvajáróra lehetett bukkanni. A fejedelmi konyha 
személyzete haptákba vágódott és a vacsora asztalra került 
– Torontáli Spárga tészta paradicsomos vegyes darált 
hússzósszal, reszelt sajt és vegyes friss salátával. Teli 
gyomorral és megelégedetten tért el a népség majd ismét 
találkozni az est ismerkedő tábortűz keretében, ahol az 
ismerkedés mellet népdalba és jelenetekkel foglalták a napi 
eseményeket. Fáradtan, de megelégedetten tértek nyugovóra 
a népek és perceken belül sok durmolás keveredett össze a 
rovarok ciripelésével és szúnyogok zümmögésével. E esti 
hangok mellet még a patak irányából felhallattszott néhány 
hős lubickoló katonának hangja kik mosták el a nap 
folyamán összegyűjtött por rétegeket. 
 

IV. BÉLÁRA EMLÉKEZÜNK (ELSÕ RÉSZLET) 
„Mondhatnánk talán 
azt is, hogy 
életveszélyes volt az 
a kor, amelyben a 
gyakran második 
honalapítónak is 
nevezett IV. Béla 
király létrehozta történelmi művét, Magyarország 
újjászervezését az ezerkétszáznegyvenegy-negyvenkettes 
tatárjárás után. De hát, a maga módján majdnem 
mindegyik kor, mindegyik korszak életveszélyes.” 
IV. Béla (1206-1270) a "második honalapító" apja II. András, 
anyja az a merániai Gertrúd, akit a Bánk bán vezette 
elégedetlenkedők 1213-ban megöltek. Béla gyermekként élte 
át anyja meggyilkolását, 1214-ben megkoronázták, s ettől 
kezdve az ifjabb király címét viselte. Először házassága 
miatt került ellentétbe apjával, majd a királyi birtokok 
nagyarányú elajándékozása miatt. Ugyanakkor az 
Aranybullában a királyi tekintélyt romboló intézkedést 
látott. 1223-ban Ausztriába menekült, s apjával hamarosan 
bekövetkezett kibékülés után előbb Szlavóniát, majd 1226-
tól kezdve Erdélyt kormányozta teljhatalommal. 

Tevékenysége 1228-ban újra összeütközésbe hozta apjával. 
Ugyanakkor a kunok, majd a bolgárok ellen viselt hadat, 
megalapította a szörényi bánságot (1230). Hódításait a 
domonkosok térítő tevékenységével is igyekezett 
alátámasztani. 1235. okt. 14-én koronázták meg; az apját 
szolgáló főurakat felmentette, Apod fia Dénest 
megvakíttatta, többeket börtönbe vetett és elkobozta azok 
birtokait, akik az anyja elleni összeesküvésben részt vettek. 
Teljes erővel hozzálátott a birtokadományok 
visszavételéhez is. Trónra lépését követően világossá tette, 
hogy szakítani kíván apja politikájával. Nagyapját, III. 
Bélát tekintette példaképének, s arra törekedett, hogy 
visszaállítsa a korabeli viszonyokat. Megkísérelte megtörni 
a főnemesek hatalmát. Kemény, következetes politikát 
gyakorolt. Leszámolt apja bizalmasaival, a világi 
méltóságokat arra kényszeríttette, hogy állva vegyenek 
részt a királyi tanácsban. Ez sokak számára sértő volt, 
hiszen korábban a magyar nemesek ülve, fegyveresen 
vehettek részt a királyi tanácskozásokon. Felülvizsgáltatta 
elődei adományait, s amelyiket méltatlannak találta, azt 
visszavette, ezért a nemesség egy része szembefordult vele. 
Ez akkor ütött vissza, amikor a tatárok (mongolok) közelgő 
támadásáról értesülve a védelem erősítésére kénytelen volt 
kunokat behívni az országba segítségül. 
Forrás: http://hunhir.hu/index.php?pid=ony&id=000441  
 

Parki Pletyka / Hírdetések 
Az erdei manók azt susogták, hogy a sajtónak 
szüksége van jelentésekre, beszámolókra és egyéb 
személyes tájékoztatásra. Szivesen elhelyezzük 
írásait, hírdetéseit, rajzolásait, stb. Szerelemes levél 
rovatok, táborozási tippek, őrsi különlegességek, 
stb. Ne legyenek szégyenlősek, osszanak meg 
mindent a sajtóval… 
 

 

Fejedelmi Krónika 
 

Rauch Károly Cserkészpark, East Warburton 
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Megjelenik szükségszerint és  mindig idOben!  

 
Találd ki 
ez mi? 

 
 
 
 
Rajzolta: 
Hevesi Nagy Emese 

Krónikások: 
Hevesi Nagy Péter és Adrienn 
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Tábornyitás Csapatszemle 

Táborépítés Király bemutatás, vagy? 

Fiu altábor része  

Én is, én is, vájál!!!

Mosogatást 
vállalok. 
Olcsó bér. 
Minőség 
ellenőrzés 
javasolt! 

Sydney 
Autóbusz 

vezető 
Kedvenc élőlény?


