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ÁLL A NYOMDA – VESZÉLYBEN A KRÓNIKA 
Pánikhelyzet a sajtóhivatalnál miután kiégett a nyomdagép. 
Az utolsó adás még sikeresen kikerült, de veszélyben volt a 
jövő. Nem elég, hogy a Muhi csatán lévő hős katonáink 
életükkel védték a hazát, futárok voltak kiküldve szerteszét 
az országban, hogy új nyomdagépet biztosítsanak. Hősies 
harcok végett, 100 kilométeres körutat megtéve, a 
Köpüloldal faluba sikerült a Tatár előhadaiktól megragadni 
egy működő nyomdagépet és így, kedves olvasóink ismét 
működik a sajtó és továbbra él a Fejedelmi Krónika. Hajrá! 
 
A sajtóiroda izgalmak mellett azért tovább folyt a népi élet. 
A fejedelmi konyhán kapható volt reggelire Kukorica Pehely 
és lekváros kenyér. Ebédre zöldségleves és vacsorára pedig a 
közkedvelt Rántott Baromfi, kínai rizzsel és vegyes 
salátával.  Ismét remek volt az időjárás és a számháborúsak 
élvezhették a porban lévő csúszkálást, mászkálást.  
 
Ismét eleven volt a nap végén a tábortűz. Serkentő volt 
hallani a sok éneklő Magyar hangot és a lesújtó napi harcok 
után kissé felengedetten részesülhettünk több humoros 
jelentésen. HNP 
 

IV. BÉLÁRA EMLÉKEZÜNK (HARMADIK RÉSZLET) 

A tatárjárás megismétlődésétől tartva és 
tapasztalataiból okulva a védelem 
megszervezésére törekedett. Mivel IV. Bélára 
hárult az ország újjáépítésének és 
újjászervezésének igen nehéz feladata, ezért az 
„elnéptelenedett országba” visszahívta a 
kunokat, megerősítette a határokat, és 
megkezdte a betelepítéseket: jászok, kunok, 

németek, zsidók jöttek, és ekkor jelentek meg Erdélyben a 
pásztorkodó ortodox románok is. Családi politikáját szintén az 
újabb tatárjárással szembeni védelem irányította. Anna lányát 
Rosztiszláv csernigovi fejedelemhez adta feleségül, akit 1243-ban 
támogatott Halics megszerzésében. A vállalkozás kudarca után 
1246-ban szövetséget kötött Danyiil Romanovics halicsi 
fejedelemmel. Fiát, a már 1245-ben megkoronázott István ifjabb 
királyt a kun fejedelmi családból származó Erzsébettel házasította 
össze, leányai közül Konstanciát és Ilonát halicsi és lengyel 
hercegekhez adta feleségül, hogy így szövetségeseket szerezzen a 
tatárok ellen. Babenberg Frigyes osztrák herceggel még a Lajta 
menti csatában, 1246-ban leszámolt.1258-ban István ifjabb királyt 
állította Stíria élére. 1260-ban azonban a Babenberg-örökség miatt 
II. Ottokár cseh királlyal újra kitört a harc, a Morvamezőn 
(Kroissenbrunnál) a magyar sereg vereséget szenvedett ,a bécsi 
békében Bélának le kellett mondania osztrák hódításairól, s 
unokáját, Kunigundát Ottokárhoz adta feleségül. Béla, 
mondhatni, csapnivaló katona volt. Nem a hadvezetés volt az ő 
világa, hanem a békés építőmunka, és mivel az 
ezerkétszázhatvanas évekre a magyar királyság mondhatni régi 
fényében ragyogott és visszanyerte erejét, ezért okkal állapíthatjuk 
meg, hogy Béla valóban a legkiválóbb uralkodók egyike volt, aki, 
akinek egy ilyen borzalmas katasztrófa után is rövid idő alatt 
sikerült visszaállítania az ország erejét. Építkezései közül a 

Nyulak szigetén Margit leánya számára épített kolostor, a 
visegrádi lakótorony, az úgynevezett. Salamon tornya romokban 
fennmaradt, Buda erődítményvonalát a város alaprajza tartotta 
fenn. 
Életének utolsó szakaszát fiával, Istvánnal folytatott küzdelme 
töltötte ki. István 1262-i lázadása harc nélkül oldódott meg: István 
megkapta Erdélyt és a Tiszántúlt. Az 1264 nyarán kitört harcban 
azonban Béla serege Isaszegnél döntő vereséget szenvedett és 
kénytelen volt Istvánnal kibékülni. 1267-ben két fiával együtt 
fontos törvényt adott ki. Ebben a királyi servienseket már 
nemeseknek tekinti s előírta, hogy megyénként 2-3 nemesi 
küldöttnek kell eljönnie az évenkénti törvénynapra. Ebben az évben 
a királyi serviensek Esztergomnál már országos gyűlést is 
tartottak. 
 
Béla élete utolsó napjait leányánál, Margitnál töltve, a Nyulak 
szigetén halt meg, az esztergomi minoritáknál temették el. Hét 
gyermeke közül legkisebb leányát, a már életében szentként 
tisztelt Margitot a múlt század közepén avatták szentté. 
Forrás: http://hunhir.hu/index.php?pid=ony&id=000441  
 

 
 

APRÓ HIRDETÉS 
LAKÓKOCSI HELY KIADÓ A 
CSERKÉSZPARKBAN. KÉRJÜK, HOZZA 
A SAJÁT BULLDÓZERÉT IS. 
BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS ZOLI BÁTÓL. 
 

TALÁLÓS KÉRDÉSEK 
Mi ez? (válaszok a 2. lap alján) 
a. Vasból van, de átlátszó? 
b. Feldobod zöld, leesik piros? 
 

TÁRSAT KERES 
Cserkészfiú keres szép cserkészlányt. Haj szin, szem 
szin nem számit. Irjál – Cs.F 
 
Szép, fiatal magyar cserkészlány keres jóképű, magas, 
kedves, izmos, romantikus, magyar cserkészfiut. 
Szeretek táborozni, énekelni és csillagokat nézni. Ha 
gondolod megfelelsz ezeknek a feltételeknek, kérem írjál 
vissza minél elöbb. Várom válaszod. Sok puszi, Én

Fejedelmi Krónika 
 

Rauch Károly Cserkészpark, East Warburton 
 

3. szám  2008. I. 07. hétfõ 
 

Megjelenik szükségszerint és  mindig idOben!  
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BEMUTATKOZIK A KINGA ALTÁBOR 
A kiscserkész altábor két őrsböl áll – a Róka őrs és a Viziló 
őrs. Az őrsökben vannak Sydney és Melbourne-i 
kiscserkészek is A Róka őrsben van a Beni, Ricky, Ella, és 
Laci. Mind Melbourne-böl. A Viziló őrsben pedig Georgie, 
Zsuzsi, Dandus van Sydneyböl és Rudi meg Attila 
Melbourne-böl. Mindenkinek ez az élső Jamboree-ja és 
izgalommal várták. Az első napon, tábornyitás után 
felraktuk a sátrakat és az volt a jó, hogy mindenki segített 
mindenkinek és így gyorsan lett minden megcsinálva. 
Ahogy megy a mondóka – sok kéz hamar kész! ☺ 
Második nap pedig kaput építettünk. A kiscserkészek 
meglátogatták a másik altáborokat is és volt nagyon sok 
úszás és népijátékoztak is. Nagy izgalommal várják a 
következő napot a kiscserkészek. ☺ A legjobbat! 
Forrás: Liptai Zsuzsi öv. és Bakos Krisztina öv. 
 

 
Forrás: ??? 
 

 SZERELEMI SUGALMAK  
Drága Évácskám! 
Már egy ideje érzem ezeket az érzelmeket irántad, és tovább 
nem tudom eltitkolni. Tegnap reggel mikor megláttalak 
gyönyörû rózsaszín pizsamádban százszor gyorsabban 
kezdett dobogni a szívem. Hangod, mint az angyalé, ha 
énekelsz, örömmel töltöd tele a napomat. 
A következô levelemig,  
Sok, sok puszi, 
Anon 
 

A VISEGRÁDI VÁR TÖRTÉNETE  
A visegrádi kettõs várrendszer egyike a tatárjárás 
tanulságait felismerõ IV. Béla által épített váraknak. 
Jelentõségét egészen a török korig megõrizte. Egyszerre több 
fontos funkciót is betöltött: védte a Duna völgyét, 
ellenõrizte a Buda-Esztergom kereskedelmi útvonalat és 
egyúttal vámhely is volt. A vár két részbõl áll Az alsóvár 
építtetését IV. Béla kezdte el 1247 körül. Különlegesnek 
számított, ugyanis nem az út mellé építették, mint ahogy 
szokás volt, hanem az út keresztül futott a vár belsõ 
területén. Az alsóvár legérdekesebb része a lakótorony az 
ún. Salamon-torony, ami nevét az újkorban, arról a téves 
feltételezésrõl kapta, hogy itt õrizték Salamont, aki 

veszített a Szent Lászlóval és Gézával a trónért vívott 
küzdelemben. Magyarországon szinte egyedülálló épület 
dél-német minták alapján épült. Nagy Lajos alatt itt 
mûködött a híres harangöntõ Gaal Konrád. Ma a 
lakótorony öt emeletén múzeum található, ahol Visegrád 
történetével ismerkedhet meg a látogató.  

A Fellegvárat 1249-
ben IV. Béla felesége, 
Lascaris Mária 
családi ékszereinek 
árából kezdte építetni 

a kiváló természeti adottságokkal rendelkezõ helyen, 
menedékvárnak a Nyulak szigetén élõ domonkos apácák 
számára. Ekkor a vár háromszög alaprajzú volt. Két tornya 
volt, a legveszélyeztetettebb helyen épült öregtorony és a 
déli bejáratot védõ kaputorony. Az Anjou korban nõtt meg a 
vár jelentõsége. Károly Róbert miután a várat megszerezte 
Csák Mátétól, 1323-ban ide helyezte a királyi udvart. 1335-
ben itt tartották a híres visegrádi királytalálkozót és az elsõ 
Anjou király végül maga is a várban hunyt el 1342-ben. A 
várban õrizték a magyar szent koronát, majd 1370-ben Nagy 
Lajos lengyel királlyá választása után a lengyel koronát is. 
Az Anjou korban építették a palotaszárnyakat és egy újabb, 
külsõ várfalat. Luxemburgi Zsigmond a várhoz egy 
harmadik falgyûrût építetett és több reprezentatív 
építkezést hajtott végre. A török uralom után 1686-ban, 
Buda felszabadítása után ötnapi ostrommal foglalták el a 
Habsburgok. A végvár rendszer megszûnésével a vár 
feleslegessé vált, ezért pusztulni hagyták. A napjainkig is 
tartó feltárási és rekonstruálási folyamat 1871-ben indult el.  
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Szerkesztõ: Hevesi Nagy Péter 
Lektoráló: Hevesi Nagy Adrienn 

a. vas kerités b. görög dinnye 

KÉPREJTVÉNYEK 
Ezek mit ábrázolnak? 
Kérdezd meg a Messina Michelle-t  


