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Megjelenik szükségszerint és mindig idOben!

szemben a valamivel nagyobb, ám az eddig élt lovas nomád
népeket erőben többszörösen felülmúló ellenséggel szemben.

ÍRÓDEÁK JELENTÉSE
Hűvös reggelre ébredt a nép és mivel a sátorlapok és egyéb
kerekes hálókocsik szárazak voltak, így valószínűleg nem
volt éjjel csapadék. Előreláthatólag ismét jó idő volt
várható, és így is történt. A fejedelmi konyha ismét remekelt
a reggeli bundás kenyérrel, egyesek lekvárral, de az igazi
kemény magyarok fokhagymával és sóval fogyasztották. A
csülkös bableves ebédre szintén könnyen csúszott le és még
repeta is volt. Vacsorára Mexikói Kukorica Ropogós (olvasd
’Taco’) volt feltálalva, ami szintén a tagok kedvére vált.
Még jó, hogy ebből csak kevés repeta volt, mert az elhízott
népség nehezen segít Béla Királynak a Mongoloktól
megvédeni otthonukat.
Vacsora alatt trombitaharsogással
jelent meg az első számú ’Fejedelmi
Krónika’
amit
a
népek
már
kiszomjazva vártak. A nap folyamán
több előadásban részesült a népség
ahol tovább fejleszthették tudásukat,
harci képességüket. Az est ismét a
megszokott tábortűzzel fejeződött. Itt
a nép bemutathatta az ujjonan tanult
harci technikáit és egyéb serkentő
dalait. Fáradtan, de többnyire elégedetten tért mindenki
nyugovó helyükre. HNP

Béla államférfiúi képessége a katasztrófa után bontakozott
ki.
1242-ben megmaradt híveivel megkezdte az ország
újjáépítését, szakítva korábbi politikájával újabb
birtokadományokkal támogatta a várakat építő nagyurakat.
Királyi várakat építtetett, elrendelte a városok kőfallal való
körülkerítését és előmozdította fejlődésüket. Politikájában
igyekezett támaszkodni a városi polgári rétegekre és a
serviensekre.
A vereség után a király maroknyi kíséretével Frigyes osztrák
herceghez ment, aki segítség helyett kincseit elvette és
három nyugati megyét is elfoglalt. Béla segélyt kért a
császártól és a pápától is, de nem kapott mást, “csak
szavakat”. Később családjával együtt a dalmát tengerpart
kis szigetén fekvő Trau (Trogir) várában talált menedéket.
Valószínűleg a nagykán haláláról ekkoriban érkezett hír, s a
hosszúra nyúlt és az olyan nyugati típusú keresztény
országokkal szemben, mint Magyarország és Lengyelország
valójában nem sok sikerrel kecsegtető hadjárat távozásra
késztette a mongolokat.. Jellemző, hogy Oroszországban
viszont századokig ott maradtak… A magyarországi
pusztulás így is óriási méreteket öltött. A mintegy
kétmilliónyi lakosságnak csaknem fele elpusztult.

IV. BÉLÁRA EMLÉKEZÜNK (MÁSODIK RÉSZLET)
A tatárok előretöréséről 1236-ban először
Julián baráttól kapott hírt, 1239-ben
menedéket adott a tatároktól megvert
kunok egy csoportjának, de a nagyurak
gyűlöletét a kunok ellen nem tudta
megfékezni, ami a kun vezér, Köteny
meggyilkolásához
és
a
kunok
kivonulásához vezetett. Ezzel Béla a
tatárok elleni fegyveres védelmi erők jelentős részét
elvesztette. Mindezek ellenére felkészülten várta a
mongolokat, akiket egyik törzsük után általában
tatárokként emlegettek, és akik addigra minden idők
legnagyobb eurázsiai birodalmát kovácsolták össze. Miután
Béla kitartó diplomáciai erőfeszítései ellenére sem kapott
nyugatról segítséget, magára hagyatva próbálta megvédeni
Magyarországot. Az ellene fordult nagyurak késlekedése
miatt lassan gyülekező seregével csak akkor indult el Pest
alól, amikor a tatárok már elsöpörték Tomaj Dénes nádor
seregét. A sereg vezéri tisztét öccse, Kálmán herceg és
Ugrin érsek viselte. A mohi csata a feudális széttagoltság
miatt kis létszámú, gyenge, szervezetlen magyar sereg teljes
vereségével végződött, hiszen 1241. április 11-én a muhi
csatamezőn mintegy húsz-huszönötezer magyar állt

Forrás: http://hunhir.hu/index.php?pid=ony&id=000441

UDVARI PANASZOK
1. Hölgyek panasza, hogy a kutyák ugatása hangosabb,
mint az urak horkolása.
2. A köznép mosogatási szokásai elfogadhatatlanak az
udvar számára és ezért nemzetközi szaktudósokat hívtak
meg a nép átnevelésére.
3. Lassabb vezényszavakat kérünk a napostisztől, hogy
több ideje legyen az udvari méltóságoknak a legyeket
elhessegetni.

Forrás: IV. Béla Udvara

ÍME IMRÉNEK A KEDVENC NÓTÁJA…
„Sej a Tari réten, piros barna kislány…”

HIRDETÉS
Talált e valaki érdekes halott bogarakat? Akkor van egy
mennyország a szegény kis lelküknek! Hozzátok a
Szitakötő őrshöz! Az élő bogarakat csak hagyjátok békében,
ők is élvezik a tábort.
Szitakötő Őrs

Krónikások:
Hevesi Nagy Péter és Adrienn
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SZÓRAKOZTATÓ…

EGYHÁZI ÁTOK A KAMARABÉRLÕKRE

- Szörnyű hogyan öltözködik ez a mai fiatalság, például az a
lány
- Az a fiam
- Jaj! Nem tudtam, hogy Ön az anya.
- Az apja vagyok!

Magyarország hosszú időn át egyetlen pénz-verdéje
Esztergomban működött, de a meg-növekedett igényeket
már nem tudta kielégíteni. A XIII. század első évtizedeiből
ismeretesek
az
első
nyomok, amelyek a pénzverés decentralizációjára
utalnak.
Ugyanakkor
elterjedt
a
pénzverő
kamarák bérbeadása is.
A bérlők, akiket kamaraispánnak neveztek, éves szerződés alapján előre fizettek a
kincstárnak, azután ők szedették be a jövedelmet, azaz övék
lett a pénzverésből származó haszon. A bérletrendszer
komoly hátrányokkal járt, mivel a bérlő kisebb-nagyobb
visszaéléseket is elkövethetett, amit egy királyi tisztviselő
nem tehetett meg. Gyakran panaszkodtak a zsidó és
izmaelita kamarabérlőkre, míg végül az esztergomi érsek
kénytelen volt egyházi átokkal sújtani a pénzügyek vezetőit.
Mivel azonban éppen a zsidók és az izmaeliták értettek
legjobban a pénzügyekhez, végül IV. Béla engedélyt kért és
kapott a pápától szolgálataik igénybevételére.

Forrás: Tóth Piller Krisztina, Tulipán őrs

NÉPI SUGALMAK
Éjjeli őrségen Mátyás és Brendon találtak egy darab
kenyeret a lány altáborban!

A fentiböl mi hiányzik?

Forrás: Tóth Piller Mátyás, Cápa őrs

Szerkesztő: Fiuk, a kenyéren kívül, egyáltalán mit
kerestetek a leány altáborban???
Mire jó a fogpaszta?
Kérdezd a Medvéket.

Forrás: (névtelen), Kacsa őrs

Szintén IV. Béla korában megkezdte működését a később
oly híressé vált budai verde. A pénzverési alapsúly a korábbi
font és magyar márka után a budai márka lett. Akkoriban a
bécsi denárok beáramlása veszélyeztette a királyi pénz
monopóliumát. Az uralkodó ezért utasította a szlavón bánt,
hogy a mindenkori király nevében értékálló pénzt veressen, s
ez már nem esett az évi pénzbeváltási kötelezettség alá.
A pénzek képe javult. Az addigi sematikus
királyábrázolások után az utolsó Árpádok korában,
különösen III. András idején már szinte valósághű portrék
készültek.
Az Árpád-ház kihalása után rövid ideig uralkodó Venceltől
csak néhány pénztípust ismerünk, s az őt követő Ottó
pénzérméiből is alig néhány példányt tart számon a kutatás.
A pénzromlás az utolsó Árpád-házi királyok minden
erőfeszítése ellenére folytatódott, az állandó minőségű
fizetőeszköz megteremtésének kísérlete sikertelen maradt.
Ezt a folyamatot csak az Anjou-házból származó Károly
Róbert állította meg, de ez már egy másik történet...

1. Úgy hallottuk, hogy új szerelem keletkezett a két
Melbourne-i csapatokból.
2. Az a hír, hogy a KACSA őrsnél nincs jobb őrs.

Forrás: Kacsa őrs

Szerkesztő: És egyáltalán nem
beképzeltek!

HÍREK A MESSZI ROKONOKTÓL
Szia!
Te vagy a 7133. látogató, aki megtekinti a 815. sz. IV. Béla király
cserkészcsapat honlapját. www.cserkesz.hu/815/index.php

Csapatunk 1995-ben kezdte meg működését a Kelenvölgyi Római
Katolikus Plébánián és azóta is töretlen lelkesedéssel munkálkodunk
a világ jobbáttételén. Élj át hát Te is egy falatnyit a világhálón
azokból az élményekből, amit nekünk sikerült az elmúlt 10
esztendőben! Remélem, hogy a honlapon található információk,
fényképek kielégítik kíváncsiságodat csapatunkkal kapcsolatban! Ha
esetleg még többet szeretnél tudni, nyugodtan írj nekünk erre a
drótpostacímre ivbelakiraly@yahoo.ca Bármilyen kérdésedre
szívesen válaszolnak csapatunk vezetői!
Jó Munkát!
Hajdú András cspk.

Forrás: http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/1997/9725/kislex/kislex.html

Hello! Te vagy a 81. látogató. Üdvözöllek a Vipera őrs honlapján!
Mi egy kis budapesti cserkészcsapat (815. sz. IV. Béla király cscs.)
három fős fiúőrse vagyunk, mely lassacskán rover korosztályba lép.
Ha nem vagy cserkész, akkor elég rólunk annyit tudnod, hogy három
srác, aki a cserkészet szellemében próbálja magát jól érezni a
világban (Magyarországon:)
Ha pedig még nem is hallottál a cserkészetről, akkor csak annyit
rólunk, három kedves, okos, szép, jól nevelt, jó kedélyű...
fiatalember ;) A Viperák őrsvezetője
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