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Megjelenik szükségszerint és mindig idOben!
Szerkesztő: Hevesi Nagy Péter

Lektoráló: Hevesi Nagy Adrienn

A bölcs beosztás fontos, cimborám!
Csak tiszta testben boldog a lélek,
S Istennek tetsző a tiszta élet.

SAJTÓSZÜNET – PIHEN A NYOMDA
A királyság katonái elhagyták táborhelyüket távolabbi
harcokat vívni. Mivel az olvasóik zöme távol van, így a
sajtóhivatal kihasználja az alkalmat, hogy utolérje magát,
hiszen rekord anyag érkezett be kedves olvasóinktól. 20 cikk
beleértve hirdetések, Titkos Barát üzenetek, Társkeresés,
Furfangok, stb. A nyomda pihen, de a sajtó szüntelenül
munkálkodik.
A katonai őrsök átestek egy-két akadályon és több lóerős
kocsikkal el lettek szállítva induló pontjaikhoz. Egy-két
ilyen lovas kocsi el is tévedt a Warburton-i erdőben, de
aztán, késve habár, de sikerélménnyel visszaérkeztek.
A királyi udvarban és környékén folyik tovább az élet.
Amíg hősies katonáink távol vannak a fejedelem vezetősége
törzsgyűlést tartott, ahol megtárgyalták a királyság jövőjét.
Nagy tervezkedés és szervezkedés lesz majd a 2010-es Jubi
táborra, Filmore-ba ahol egy nagy Ausztrália-i vegyes
Sydney/Melbourne csapatot szeretnének küldeni.
Este, a finom, kolbásszal teli Paprikás Burgonya és
Túrós Bukta után egy Elvarázsolt tábortűzön vehettek részt
a kiscserkészek. Az erdei manók, tündérek és Varázsló
segítségével elűzték a boszorkányt és megtérítették, illetve
a kiscserkész törvények elmondásával és hangos, jókedvű és
lelkes énekléssel jó kiscserkésszé váltották a kis Rontombontomot.
A királyság népe fáradtan, de megelégedve esett a
tolpárnás-dunyhás ágyába - HNP

Cserkésznek lenni - lásd – ennyit jelent.
Vállalni a jót, mely jobbat teremt.
S lészel, mert rontás többé nem zavar.
EMBEREBB EMBER S MAGYARABB MAGYAR.

Forrás: Petrik Pista bá – Magyar Cserkész XXXII. 3. sz. 1993
Beajánlotta: Pálos Pista bá

TÁRSKERESÉS
Kedves Én!
Tudok ajánlani egy pár fiút, akik gondolom, hogy
megfelelnek hirdetésednek és a Tulipán őrsnek is. Például…
nézz a 3. és 4. asztalnál az ebédlőben a bal oldalon!
Sok szeretettel, xxx

y SZERELEMI SUGALMAK y
Hej Te K.P.!
Én ezt kihívásnak veszem.
Találkozunk éjfélkor a folyónál, és majd meglátjuk, hogy
kié lesz Évácska szíve - Anon
Ui.: Nem vagyok tatár!
Ál K.P.-nek!
Tünj el Te hamis lovag. Meg tudom védeni drága Évám
becsületét segítséged nélkül. Anon-nak pedig szeretném
mondani, hogy kedd d.u. messzirôl láttalak leskelôdni
ahogy Éva és Erika fürödtek a folyóban. Sajnos túl messze
voltál, hogy rád ismerjek és mielôtt oda értem volna
eltüntél. Szégyelld magad.
Az igazi K.P.

CSERKÉSZNEK LENNI
A napokban kaptam kézhez egy könyvecskét. Címe: ,,A zuglói
309. sz. Assisi Szent Ferenc cserkészcsapat története (1924-1990)".
Ez a kis könyv 1991-ben jelent meg Simkó János öregcserkész
összeállításában. Lektorálta és kiegészítő szöveggel ellátta Szabó
Bendegúz, a Iegendás hírű Böndi bá. Ő írta az előszót is hozzá.
1940-1990 között ő volt a csapat parancsnoka. 1990 végén hunyt el.
A ,,Magyar Cserkész" közölt nekrológot róla.
Emlékezzünk most rá! Nagyszerű ember, nagyszerű cserkész
volt. Egész életét a mozgalomnak szentelte.
Mintha ő üzenne nekünk a könyv lapjain található elragadóan
szép verssel. (Írója Simkó János.) Figyeljünk minden szavára és
emlékezzünk Böndi bá-ra:

Drága Katikám (Kacsa ôrsbôl)
Amikor a szemedet látom, majd elájulok. Amikor hallom a
hangod a teljes életemet fel vidítod. Bárcsak mindig
láthatnám a gyönyörü arcodat.
Nagyon sok szeretettel,
Valakitöl
u.i. puszillak sokszor

Cserkésznek lenni, tudod, mitjelent?
Vállalni múltat, jövőt és jelent.
Hinni az Istent, akit más tagad,
Élni a törvényt s rábízni magad.
Kimondott szavad szép legyen és igaz:

HIRDETÉS
Közhírré tétetik, hogy sokféle cserkész egyenruha,
jelvények, könyvek kaphatók a cserkészboltban.
Keressétek meg Katica nénit bármikor (Szerk.: de
talán ne éjfél után) A látogatónapon a cserkészbolt
egésznap nyitva lesz a Királyi Udvar altábor
irodájában.

Híven tett munkád nyújt mindig vígaszt.
Aki rászorul, tettekkel segítsd,
Embertársaid testvérnek tekintsd!
Másokkal szemben légy mindig gyengéd,
Szeresd az állatot, etesd és védd!
Kíméld a növényt, hisz belőle élsz,
Légy engedelmes, mindig tettrekész!
Megfontoltan élj, légy derűs, vidám,

ELVESZETT
Egy bal fél szürke bőrkesztyű. Ha megtalálod, nyújtsd
be az igazi K.P-nek.
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TITKOS BARÁT

A MAGYAR KIRÁLYOK

Kedves Attila!
Jó munkát! Nagyon jó volt a móka. T.B
Kedves Ákos!
Remélem, hogy jól érzed magadat ezen a táboron és sok jó, és vidám
emlékekkel fogsz vissza emlékezni. Titkos barátod.
Kedves Zoli!
Szőke hajam van. Sok sikert a portyára! Titkos Barátod
Melanie!
Nagyon jó ember vagy és nagyon jól esik körülötted lenni.
Továbbra is jó és élményekkel teli tábort kívánok. Titkos Barátod!
Kedves Irén!
Remélem, hogy neked tetszik itt Melbourne-be, és hogy élvezetes a tábor.
Sok szerencsét kívánok a portyátokra szerdán. Titkos Barátod.
Kedves András!
Tetszik a hajad és a cipőfűződ. Sok szeretettel, Titkos Barátod.
Kedves Ervin!
Jó Munkát. Hogy vagy? Élvezetes a tábor? Sok szeretettel, T.B.
Kedves Szabó Kati TT (Titkos Testvér)!
Meglepődéssel olvastam, hogy a táborba a Womdenevérek kedvenc eledelét,
a Kindercsokit tartod magadnál. Ez veszélyes. Kérem, szolgáltasd be a
táborparancsnokságnak mennél előbb. Ha ez rövidesen nem történik meg,
akkor intenzív sátorszemle lesz és elkobozzuk a Kcs-edet. Biztonságodért
aggódó táborparancsnokod, Mara néni.
Titkos barátomnak, kedves Juli!
Remélem élvezetes a tábor és meg érte a pár száz km-es út le Melbourne-be.
Továbbra jó tábort kívánok, és ne izgulj a portya miatt. T.B.
Liptai Dávid!
Na tessék. Biztos gondolkodsz azon, hogy ki is a titkos testvéred,
szóval…. Megmondom:
Ez vagyok.
Remélem a portyán a
Bunyip-ok és a Yowie-k békében
hagynak.
Jó kirándulást kívánok!

Fejedelmek
Árpád
Zsolt
Fajsz
Taksony
Géza
István (Vajk)

895-907
907-947
947
947-972
972-997
997-1000

Árpád-házi királyok
I. (Szent) István
Péter
Aba Sámuel
Péter másodszor
I. András
I. Béla
Salamon
I. Géza
I. (Szent) László
(Könyves) Kálmán
II. István
II. (Vak) Béla
II. Géza
III. István
II. László ellenkirály
IV. István ellenkirály
III. Béla
Imre
III. László (kiskorú)
II. András
IV. Béla
V. István
IV. (Kun) László
III. András

1000-1038
1038-1041
1041-1044
1044-1046
1046-1060
1060-1063
1063-1074
1074-1077
1077-1095
1095-1116
1116-1131
1131-1141
1141-1162
1162-1172
1162-1163
1163-1165
1172-1196
1196-1204
1204-1205
1205-1235
1235-1270
1270-1272
1272-1290
1290-1301

ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÉLETE
A vesztett muhi csata után IV. Béla
király feleségével, Laskaris Máriával
együtt Dalmáciába menekült. Ott,
Klissza várában született Szent Margit
1242-ben.
Szülei
felajánlották
Magyarországért. Margit négy éves
korában
a
veszprémi
domonkos
apácákhoz került, és ott gondos
nevelésben részesült. Később a Nyulak
szigetén lévő zárdába került át, amelyet atyja építtetett.
Visszautasította II. Ottokár cseh, és Anjou Károly szicíliai
király házassági ajánlatát. 1261-ben ünnepélyes fogadalmat
tett. Az önfegyelmezés és keresztény szeretet példaképe. A
legalacsonyabbrendű munkát is szívesen végezte, és a
legrosszabb ruhákban járt. Napjait munkában, éjszakáit
imádságban töltötte. 1271 január 18-án halt meg.
Büszke örömmel ismételjük a szentmise kezdőénekének
szavait:
Örvendjünk, vigadjunk,
mert a mindenség Ura
szent és dicsőséges Szüzet
tüntetett ki szeretetével.

GRATULÁLUNK…
Tóth Zsuzsi és Chris Park eljegyzéséhez!
Szívbôl kívánunk sok boldogságot, hosszú életet együtt, a
jó Isten áldásával.

TALÁLT TÁRGYAK
Rendes gomb keresi
rendetlen kabátját.
Lépjen kapcsolatban a
sajtóhivatallal.

IV. Béla
menekül
az õt üldözõ
tatárok elõl.

Forrás: http://www.szentmargit.hu/szentmargit.htm
IV. Béla
pecsétje
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