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A régészek meghatódva tárták fel a halomra ölt családok
csontjait. A tatárjárás után csupán névtelen települések
maradtak fenn. 1242-ben azonban a támadók váratlanul
hazasiettek, és többé nem tértek vissza. Máig őrizzük a
dúlás szomorú emlékét.
Amikor IV. Béla hazajött horvát földről,
1250-ig a néppel és az elbujdosott ellenzéki
főurakkal egyetértésben kezdett hozzá az
újjáépítéshez. A betelepülő idegenek
engedményeket kaptak, majd 1245-ben
visszahívták a kunokat és a domonkos rend
szerzeteseit is. Hatalmas védelmi várakat
terveztek, de csak kettő valósult meg, az egyik Budán. 1249ben Mária királyné ékszereiből építették a visegrádi
hegyormon a másik fellegvárat - az udvar és a Nyulakszigeti apácák védelmére, ahol (Szent) Margit királylány
töltötte rövid életének napjait. Akkor keletkezett a
lakótorony is (amelyben az 1063-1074 között uralkodó
Salamon sohasem raboskodhatott). A király pénzt veretett.
Mindent megtett a gazdasági fellendülésért.
A kiállítás a történelemkönyveknél jobban megvilágítja a
rombolást és az építkezéseket makettek, katalógusok és
térképek segítségével.

ÚJRA ÉL A NYOMDA – MÛKÖDIK A SAJTÓ!!!
A nép felsóhajtott, amikor késve bár, de végre megjelent a 3.
számú ’Fejedelmi Krónika’ kiadás. És nagy volt az izgalom!
A krónika futárt szinte elgázolták izgalmukba. Ezt a
lelkesedést a sajtóhivatal örömmel fogadja, úgyszintén a
sok cikkeket, hirdetéseket és egyéb beadványokat, de
szomorúan közli kedves olvasóival, hogy jó néhányan
látszólagosan nem értékelik annyira a királyi udvartól
érkezet irományokat, hiszen a nap végen több Krónika
található a porban heverészni. Javaslat érkezett a
sajtóirodában, hogy emelni kéne a Krónika árát vagy nem
személyenként, hanem őrsönként kiosztani. A sajtóhivatal
meg nem kíván ilyen drasztikus utat választani, de ha nem
javul a helyzet kénytelen lesz ilyen lépéseket tenni.
Javasoljuk, hogy minden kedves olvasó, mihelyt kézbe kapja
a Krónikát, írja rá a nevét és rakja biztonságos helyre.
A királyság, az elmúlt napot, a nép örömére nagyobb csaták
nélkül átélték. Reggeli után, egyesek örömére egy
szórakoztató rohampályát futhattak végig. Utána a
helybeliek falulátogatásra vitték a messzebbről jövőket és
utána, pedig a nép megmártózhatott a faluban lévő
gyógyfürdőben. Hát talán nem volt gyógyfürdő, de gyógyító
hatása volt, mert a nép kiáztatva, kissé megpihenve és jó
kedvekben tért vissza táborhelyükre. Az időjárás is
hozzásegített, bár egy kissé hűvös volt, de ragyogóan sütött
a nap a tiszta kék égboltban. Fejedelmi konyhánk reggel
Baromfi Tojásrántottával lepte meg a népet, aminek nagy
sikere volt, hiszen többen szívesen fogyasztottak volna még
belőle. Ebédre finom homokboszorkányokat kapott a nép és
mire a táborhelyre visszaérkeztek a remek Erdélyi Paprikás
Baromfi várta a népet. Mit is tennénk a Fejedelmi Konyha
nélkül!?! - HNP

http://www.yachtlap.hu/magazin/kiallitas/tatarjaras.20070630

TÁRSKERESÉS
Kedves Én!
Nagyon nehéz lesz egy olyan fiút találni, mint amit
elképeztél……de, ha véletlenül szerencsés vagy, akkor
szóljál nekünk is!! – Tulipán õrs

y SZERELEMI SUGALMAK y
Kedves Anon!
Leveled nagy meglepetéssel érintett engem. A szíved
egészségéért aggódom. Talán el kéne menj szív
specialistához, hogy miért is dobog olyan gyorsan a szíved.
Talán a szív ritmus szabályzód (olvasd Pacemaker) elemét
kikéne cseréld. Hallom van jó szív specialista Warburtonba. Ígérd meg, hogy utána nézel, mert nem akarom, hogy
valódi angyali hangokat hallj.
Üdv.
Évácska

A TATÁRJÁRÁS
Nemzeti Múzeumunk "A tatárjárás címmel" rendezte meg a
Dzsingisz kán történetéhez kapcsolódó, de számunkra még
izgalmasabb kiállítást. Mi tatároknak nevezzük az
országunkba betört mongol seregeket. Történelmünk e
fejezetéről vajmi keveset tudhattunk, de most tárgyak
elevenednek meg képek és krónikák nyomán. A szeptember 30ig látható tárgyak zöme ugyanis az autópálya építéseknél
került napvilágra.
Dzsingisz unokája, Batu kán vezette a
nyugati hadjáratot 1241-42-ben, IV. Béla
király
idejében.
Tamás,
spalatói
főesperes (1200-1268) írta le elsőként a
végtelen pusztítást. Rogerius mester,
olasz pap végigélte az eseményeket, majd
az 1358-as Képes Krónika is beszámolt róla.
Kalandos kutatások során kerültek elő tatár (mongol) és
magyar fegyverek, lószerszámok, pénzek. Népünk a kincseit
templomkertekben ásta el, de életüket nem menekíthették.

Kedves Álmos!
Beleszerettem a coffodba.
Távoli hódolód
Hej Te Anon!
Vigyázz magadra. Én szerintem a Tatár bandához
tartozol. Évácskának a szíve már régen az enyém, és ha
megtalállak, a szíved többet nem fog dobogni. Szóval
erôsítem, vigyázz magadra, mert igazán csak az
angyalok hangjait fogod majd hallani. – K.P.
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TITKOS BARÁT

Számháboru csapat

Brendon!
Remélem, hogy jót szórakozol a táborban.
Jó Munkát!
Titkos Barátod

hijklm HÍREK - Rohampálya Eredmények

Kiscserkész
Bartha Beni

Leánycserkész Fiúcserkész Főrendező
Szabó Kati
Szabó Ben Gerecs Isti

Köszönjük Gerecs Istinek és társainak az előkészítést és
IV. Béla altábor és a Királyi Udvar közreműködését.
Különös köszönet a következőknek: Wéber Zsuzsa st. Tóth
Éva fcs. Lendvai Lintner Imre bá cscst. Bata Ervin cst. Tóth
Zoli fcs. Czudar Zsuzsa fcs. Kovássy Péter cst. Grúber
Kati fcs. Kocsis Márti fcs. Kocsis Ottó fcs. Mukus Jóska
fcs. és Kardos Béla bá cscst.

Korvina Bábszinház – Bartha Gabi, Bartha Ani, Mukus Józsi, Bakos János és bábjaik

Városlátogatás – Sydney-ek

TITKOS BARÁT
Kedves Szabó Kati!
Gratulálok az első helyezettre, amit elértél a rohampályán. Remélem jó volt
a Kinder csoki, amit küldtem. Továbbra is sok sikert!
Titkos barátod
Kocsis Esztinek!
Jól érzed magad a táborban? Remélem, hogy nem fázol túl sokat az
éjszakán. Sok szerencsét kívánok a holnapi napra! – T.B.

TÁRSKERESÉS
Városlátogatás – Melbourne-iek

Kedves Cs. F!
Én pont hozzád való vagyok. Mivel azt írtad, hogy szem és haj szín nem
számit pont jó. Egyik szemem barna, a másik kék. Hajam, fogam nincs.
Találkozzunk a tábortűznél…piros tunikába leszek.

KRISZTINA FURFANG

Toth Piller Krisztina és Tóth Zoli ijjászat

Ausztrál Benszülötti festések

Kinga Altábór - Kiscserkészek

Utaznak ugyanabban a vonat kocsiban egy román fiú,
egy székely fiú, egy magyar leány és az anya. Átmegy a
vonat egy korom sötét alagúton és azt hallja mindenki:
„Mwa…paft”
A leány anya azt gondolja: „Milyen rendes a lányom!
Megcsókolták és már is megpofozta”.
A leány pedig azt gondolja: „De jó, hogy anyukám is itt
van! Megcsókoltak és már meg is pofozta”.
A román fiú azt gondolja: „Milyen furcsa! Semmit sem
csináltam és megpofoztak!” A székely fiú pedig azt
gondolja: „De jó dolgom van! Megcsókoltam egy leányt és
megpofoztam egy románt!”
Bum, bum.

Katicabogár õrs

Mártonhelyi Erika, Kovássy Éva, Wéber Melanie
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Bartha Beni, Farkas Dini

