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állott tőle az uralkodói stílus. Egy percig nem uralkodott, viszont
élete utolsó pillanatáig szolgált.
Ma, amikor sajnos nem a szolgálat vonz elsősorban "magas"
hivatalokba vezetőket, hanem a hatalom, bírvágy, valahogy nem
illik bele a "képbe", a közfelfogásba Kinga sorsa. Gyaníthatóan
nem sok olyan akadt, a történelem során, akit egy "idegen" ország
népe arra kért, hogy királyaként vegye át a kormányzást és ő ezt
képes volt elutasítani. Bizony, alkalmasint a lemondás, illetve a
visszautasítás is lehet királyi erény...
Tőlünk talán ma azt kérdezné: mi áll törekvéseink mögött? Miért
akarunk folyton többet? Egyéni érvényesülésünk, gazdagodásunk
vagy a szolgáló szeretet ösztönöz bennünket?

KIRÁLYI KÁNIKULA
Ébresztő a megszokottnál egy kissé később volt és sokan
talán nem is sejtették, hogy mi vár rájuk. A fejedelmi
konyhán a reggeli választék kemencében sült cipó goanna
zsírral és/vagy giliszta tejjel. Ha lett volna nagypapa óránk,
már 11 órát ütött volna, és kezdtek beszivárogni a portyázó
cserkészek. Talán ők sem tudták milyen szerencséjük van,
mert délre már elolvadt a higany a hőmérőbe. Még a
,kukabarrák’ sem nevettek és a kutyák sem nyivákoltak.
Ilyen melegben igen jól esett az ebédre szolgált falevél leves
és kemencében sült csokoládés kagyló. A délután csendes
órái, az áramfejlesztő durmolása mellett többnyire fürdéssel
telt el és nem hallatszott a szokásos panasz, hogy hideg a
víz. A vacsorára feltálalt sült emu comb, tört fa gyökérrel és
nyuszi salátával nagyon népszerű volt és nagyon finom
befejezve a befőtt gyümölcs és pudding-al. Az est tábortüze
későig nyúlt, de néhány jelenet nagyon megérte. A mai
napra ismét kánikula várható. - HNP

Forrás: Kovács András
http://www.communio.hu/hitvallas/hitv0207/Hitvallas020706.htm

NA, JÓ ESTÉT ÁM…
Na, jó estét ám! A nevem István, ez a mese nem vidám,
hanem az én kis balladám. Apám volt Kálmán ki született
Kanizsán, anyám volt Julicskám ki született Csík-szeredán.
Anyám mondta mindig – „István, légy vidám!”. Az ott a
legjobb komám, Ádám. Ő mindig issza a pálinkám és
mondja: „Ez jobb mint rumom ám!”. És sosem józan ám.
Óóó, és hogy lehet elfelejteni az én kis babám, a Piroskám?!
Ő az én rózsám és violám. Azt tudom, hogy Ő nem
Vietrnám vagy Japán…talán lehet, hogy Román? Na
mindegy ám, míg csinálja a ruhám és főzi a palacsintám.
Lám, elfogyott az elemlámpám…á hám vissza a balladám…
Körülbelül volt ám 1241 vagy áprilán hatodikán mikor a
Khán rájött, hogy ő harcolni alkar ám. Így jött felénk
Batukán. * nézd ott egy oroszlán. Tovább meni a
balladám… Szóval jött a Batukán és el akarta venni a
Birkám, pálinkám, apám csajkám, Piroskám és még a
hazám!! Mit csinálnék ám?! Felmásszak a fán? Nem!
Inkább elővetem a csajkám és bicskám, és indultunk én és a
komám harcolni ám. Volt egy kis pálinkám és igen megitta
Ádám, az a részeg komám! Jött is a Tatár és a Batukán. A
Khán mondanám a Batukán, hogy rabolni el a Piroskám. Én
azt nem engedem ám és hatalmas nagy harc lenni ám. Én
István versus Batukán! És akkor Éva bá mondani ám
„Rövid szám kell ám!” Így vége ám!

ÁRPÁD-HÁZI SZENT KINGA

(Esztergom, 1224., ? - Lengyelország, Oszandec, 1292. július 24.)

Tizenegy
éves
volt.
amikor
édesapját, IV. Bélát 1235-ben királlyá
koronázták s nagynénjét, Árpád-házi
Erzsébetet szentté avatták. Nem
egészen négy évvel később, 1239-ben
Boleszláv lengyel király feleségül
kérte. Az ifjú lengyel királynét fényes
diadalmenet kísérte Esztergomtól
egészen Krakkóig.
A tatár pusztítás nem kerülte el
Lengyelországot
sem.
1249-ben
hazalátogatott
Magyarországra,
hogy édesapjától kérjen segítséget
nélkülöző népe számára. Ekkor kapta
ajándékba máramarosi sóbányát. Jegygyűrűjét lehúzta, s a
birtokbavétel jeléül az aknába dobta. A legenda szerint, amikor
1251-ben Wielickában sóbányát nyitottak, az első sótömbben
megtalálták a királyné gyűrűjét.
Templomokat, kolostorokat, kórházakat építtetett. 1257. március 2án Boleszláv király kimutatva háláját felesége országépítő
tevékenysége iránt, oklevélben neki adományozta a Krakkótól délre
eső Szandec tartományt, ahol Kinga klarissza kolostort alapított.
1279-ben, negyvenévi házasság után eltemette férjét, ezután kérte
felvételét a klarissza apácákhoz. Ettől kezdve teljesen istennek
szentelte életét, bár a lengyelek kérték, hogy vegye át az ország
kormányzását. 1284-től haláláig az ószandeci kolostor apátnője
volt.
VIII. Sándor pápa 1690-ben boldoggá avatta, XI. Kelemen pedig a
lengyelek és litvánok védőszentjévé nyilvánította. II. János Pál
pápa 1999. június 16-án iktatta a szentek sorába.
Árpád-házi Szent Kinga életében gyönyörű példáját adta az
áldozatos Isten- és emberszeretetnek feleségként és királynőként
egyaránt. A sajátjaként szerette második hazáját, Lengyelországot
és annak népét. Királynőként szerették és tisztelték, mégis távol

Írta: Bata Ervinkám (Calgary, Canada ám)
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y SZERELEMI SUGALMAK y

MARGITSZIGETI KORONA

Tóth Mónika!
Valaki téged nagyon szeret a fiú altáborból. Remélem,
hogy együtt szerelmesek lesztek sokáig – Anon
Katikám!
Észre vettem, hogy sokan látták, hogy Te nagyon tetszel
nekem. Remélem, hogy a többi fiú nem lesz féltékeny rám,
mert Te az enyém leszel!
Sok szeretettel, valakitôl xoxox

13. század 3. harmada
aranyozott ezüst,
ametiszt, zafír, türkiz,
gyöngy; mag.: 6,2 cm,
átm.: 17 cm
Lelőhely: BudapestMargitsziget

A nyolc liliomos tagból álló korona sarnírjait hármas
szőlőlevél motívummal díszített szögek fogják össze. A
korona 1838-ban került elő egy gyűrű és más tárgyak
kíséretében az Árpád-ház egyik tagját rejtő sírból a Margitszigeti domonkos apácakolostorból, amelyben 1252-től
haláláig, 1270-ig élt IV. Béla leánya, Margit (1943-tól
kanonizálták), akitől a sziget mai neve is ered. A sír
tulajdonosaként leginkább V. István király (1270-72) jöhet
számításba, illetve felmerült még, hogy a sírban unokaöccse,
a helyszínen felkoncolt Béla, Bosznia és Macsó hercege
(+1272) nyugodott volna. Az ötvöstárgy a IX. (Szent) Lajos
francia király udvarából elterjedő nemzetközi stílus
legkorábbi magyarországi emléke, feltehetőleg importdarab,
ugyanis a IV. Béla udvarából származó ötvöstárgyak áttört
díszítésükkel ettől eltérő markáns stílust képviselnek. (K.E.)

Hé Te Anon!
Interneten megtaláltam a fényképedet és
nem csodálom, hogy nem jössz elô. Ha Te
lemész a folyóhoz a víz meg fog szökni. –
K.P.
Kedves Liptai Zsuzsi!
Tetszik a hajad. - Imre

TITKOS BARÁT

Kedves Titkos Barátom!
Százszor köszönöm a nagyon kellemes meglepetést!
Nagyon édes vagy (amúgy ajándékod is) A leveled a
legaranyosabb T.B. levél amit eddig olvastam. Megint, sok
köszönet – Diák Mónika

Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum;. ltsz. 1847.43.a

Margitsziget

Kedves Edwin!
Remélem nagyon jól ment a portyád és, hogy egy darabban
értél vissza. Nagyon hiányzol portya alatt. Nagyon sok
szeretettel, T.B.
Kedves András!
Remélem, hogy gyógyul a kezed és remélem, hogy jó volt a
pihenésed a portya napon. Ennyit mondok magamról: egy
lány vagyok. Sok szeretettel, T.B. ☺

ÕRSI ÉNEK… (A jo lovas katonának…)
A jó erős Kacsapánok, Elindulnak portyára
Föl is, le is a domb oldalon, sose fáradunk el.
Ref: Hej élet Kacsapán élet, ennél vidámabb sem lehet
Csak az jöjjön portyázni aki járni szeret.
A Kacsák és a Tulipánok összefogtak portyára
Alszunk porban, eszünk legyeket még mindig klassz az élet.
Ref:
A Kacsapánok a legjobb őrs, mindent kifiguráznak.
Eszünk, énekelünk, korán kelünk, mindenki akar egy
Kacsapán lenni.
Ref:

Kedves Levente!
Remélem, hogy a portya az jó volt. Majd fogsz kapni egy
ajándékot. Bocs, hogy kések vele. T.T.
Kedves Móni!
Jó táborozni veled. Reméletôleg együtt táborozunk megint.
Emlékezzél a gonosz hentesek mesérôl, hogy én ki voltam
(Matyi). Látlak megint. xox, T.B.

STATISZTIKA – ÉRDEKES TUDNIVALÓK
210 országban van cserkészet (6 országban nincs)
28 millió cserkész van a világon
Azt nem tudtad, ügye?

Eredeti Fedelmi

Beadta: Gerecs Anna Emese

ÉVA BÁ ÉS ANNA KEDVENC ÉNEKE
Üdv rád és hazád népére te jó szántó, vető.
Te mindig szívesen fogadsz, mint kint a nyár idő
||: Mi eljöttünk szép lányodért kit vár a vőlegény.
Szívébe mind száz rózsatő virul e halk remény :||
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