Fejedelmi Krónika
Rauch Károly Cserkészpark, East Warburton
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2008. I. 12. szombat

Megjelenik szükségszerint és mindig idOben!
Szerkesztő: Hevesi Nagy Péter

Lektoráló: Hevesi Nagy Adrienn

Tóth Ákos cserkésszé lett felavatva és igen megható
esemény volt. E érdekes és élménydús nap után mindenki
fáradtan, de kielégítve tért nyugovóra. - HNP

GONDOLJATOK ÕSEINKRE - írta Pósa Lajos

Tudjátok-e mitől terem
Gazdagon a róna?

Gondoljatok őseinkre,
Mikor rózsát szedtek.

Tudjátok-e mitől piros
A fakadó rózsa?

Mondjatok egy imát értük,
Ha kenyeret szegtek.

Kardforgató őseinknek
Hullott itt a vére.

Foglaljátok a nevüket
Koszorúba, dalba…

KISSZEBEN (SABINOV)
Valamikor szabad királyi város
volt. II. Géza idején flamand
telepesek költöztek ide. A
krónika feljegyezte azt a
legendát is, mely szerint
Kisszeben IV. Béla királytól
kapta a nevét, amikor a tatárok
elől való menekültében egy
Tarczay Szabina nevű leány
mentette ki a Tarca megáradt
hullámaiból. A fejlődő város
1405-ben vétette fallal körül
magát. A jó mód ragyogása 160
évig tartott, mert a vallásháborúkban és a trónviszályokban
Kisszeben végül is felörlődött. Hol a labanc, hol a kuruc
gyújtotta föl, vagy végezte ki patríciusait. A várost 1849ben a forradalomhoz való hűsége miatt Kossuth Lajos Hű
Szebennek nevezte el. Itt született, majd később egy ideig
itt volt gyógyszerész Csontváry Kosztka Tivadar /18531919/ festőművész. 1919-ben idáig küzdötték föl magukat a
magyar Vörös Hadsereg alakulatai.

Ezeréves szép hazánknak Gyarapodjék, virágozzék
Minden kis rögére.
Árpád birodalma!
ÍRÓDEÁK JELENTÉSE
Valahogyan mindig túl hamar jelentkezik az ébresztő síp, de
annak ellenére ismét kellemesen meleg reggelre ébredt a nép.
A zászló felvonás után, reggelire feltálalt Krokodil Tojás
Kenyér ismét nagyon népszerű volt, de aki nem evett vele
fokhagymát az élvezhette egész nap mások által. A napi
program többnyire egyéni és őrsi versenyekből állt, illetve
Népdal, Balladák és Szavaló versenyek. Itt kiderült, hogy
vannak köztünk nagyon tehetséges személyek és öröm volt
hallani ifjú ajkakból a magyar szót és szép magyar
irodalmat. Nohát, délre már igen befűtöttek és a nép már
nagyon várta az ígért időjárás változást, ami közvetlen ebéd
után meg is érkezett. A színtiszta, darált kenguru húsból
készített MacCserkész Burger hamar el is fogyott.
Úgyszintén a görögdinnye, de már dörgött az ég és
feltámadt a szél és jött a felfrissítő csapadék. Mire egyesek
kikeresték és felhúzták esőköpenyüket, gumicsizmájukat,
ismét kisütött a nap. A kis eső azért nagyon kellemesre
lehűtötte az erdőt és a friss, illatos erdőben népjátékokkal
folytatták a foglalkozást. Délután népmesék eljátszásával
telt el az idő és látszólagosan a nép tetszésére, hiszen
többször elhangzott a Brávó és a Vastaps. Vacsorára
Gombás Sajtos Boszorkány (olvasd Witchety) kukac volt
tálalva és édességként kocsonyás puding. A nép ismét
felfalta annak ellenére, hogy nem régen jóllaktak a
MacCserkészekből. Az esti tábortűz két oknál fogva kissé
izgalmasabb volt a megszokottnál. Az első eset, hogy a
résztvevők közé esett, pontosabban a kiscserkészek közé,
egy száraz faág. Magasról egy nagy reccsenést halottunk és
már le is zuhant. Hiszünk abban, hogy a Jóisten szereti a
cserkészeket, mert nem történt nagyobb sérülés. Itt-ott egy
kis vágás vagy karcolás és ütődések, de semmi komoly.
Leginkább többen nagyon megijedtek. A második eset pedig
sokkal kellemesebb, hiszen avatásban részesülhetett a nép.

Forrás: http://www.mozgoegyetem.sk/helyszinek.html

PAG SZIGET, IV. BÉLA MENEDÉKE
Pag sziget a szárazfölddel
párhuzamosan, közel 60
km hosszan nyúlik el.
Területe
285
km2,
partvonala 270 km hosszú,
legmagasabb csúcsa a 349
méter magas Szent Vid
(Sv. Vid). A szárazfölddel
egy 300 méter hosszú
híddal van összekötve.
Pag sziget - a szigeten
átfújó hideg bora szél miatt
- rendkívül kopár, nagy
kőhalmok és köves legelők
jellemzik. Mezőgazdasági
termelés csak nagyon kevés
helyen lehetséges.
Pag sziget első lakói a
libuniak voltak. I.e. 1200
körül települtek be a szigetre, majd a Római Birodalom
bekebelezte ezt a szigetet is. A VI. században szlávok
lakják, majd a XII. században megjelenünk mi magyarok is.
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Pag közel kétszáz évig tartozott a Magyar Koronához,
majd velencei uralom alá került. A II. világháború alatt
koncentrációs tábor működött a szigeten, ahol sok embert
kivégeztek.
A Pag jellegzetességei a pagi juhsajt és a pagi csipke.

y SZERELEMI SUGALMAK y

Hé Te Anon!
Te egy nagyon gyáva fickó vagy. Már az Évácskám nem
is jó neked. Kihívtál a folyóhoz, és nem voltál képes meg
mutatni a pofádat. És most olvasom, hogy pályázol egy
sokkal fiatalabb leányra. Szégyelld magad! A Tóth
Mónikának, az apukájának tudom, hogy van puskája.
Ki lesz a következô? – K.P.

Forrás: Valahól a világhálóról.

IV. Béla második, 1247. évikettős pecsétjének
hátlapja - a háromszögű pajzs mezejében apostoli
(talpas) kettős kereszt lebeg

Kedves KP, ál KP és Anon!
Elegem volt ebbôl! Lelkiismeretem nem bírja, hogy miattam
ennyi vérzengés és gond van. Elhatároztam, felmászok Mt
Donna Buang hegytetôre és szélnek eresztem a rózsaszín
pizsamámat. Utána zárdába megyek. Így vége lesz
mindennek, és végre letehetitek a fegyvereket.
Fájó szívvel, Évácska

Forrás:

http://stiefel.mediacenter.hu/html/rolunk_1121850274,52083,.html

ZÓLYOM
Zólyom városa 2003-ban
emlékezett meg a megalapítás 760. évfordulójáról.
Első hiteles dokumentum a
szabad királyi Zólyom
városáról a IV. Béla által
kiadott királyi okirat 1243.
december 28.-ból származik,
amely városi jogokkal illeti Zólyomot.
Írott okmányok a város (település) egzisztenciájáról már
1243 előtt is léteztek – 1222-ben emlegetik Detrik zólyomi
főispánját, Anonymus krónikás a 12. a 13. század fordulóján
a Zólyomi várkastély létezését a 10. századba helyezi.
1359 óta már Szlovákia öt kiválasztott városai közé
tartozott, amelynek királyi felhatalmazása volt a minden
évben megrendezésre kerülő piac megnyitására (vásár,
amely két hétig tartott!), és a következő századokban még
további vásárokkal bővült.
Zólyom hosszú ideig az Ózólyom, ma Pusztavárként
ismert, védettsége alatt állt. A királyi komminátus
székhelye volt, amelynek területe a mai közép-Szlovákia
tekinthető. Fontos kereskedelmi úton helyezkedett el – ami
az ún. Magna via volt. Régészek a területén akár több
mmint ötezer éves tárgyakat találtak. 1992-től a város saját
költségvetéséből támogatja a régészeti kutatásokat. A 7,6
hektárnyi területen elhelyezkedő Pusztavár a Közép –
Európa egyik legterjedelmesebb vára. Jelentösége e várnak, a
Zólyomi várkastély felépítése után közvetlenül a
városban (1370 – 1382),
enyhén csökkent. Végül
1452-ben a Pusztavárat
Hunyadi János hadserege
felgyújtotta (a legújabb
kutatások szerint) és
azóta is romokban áll.
A Zólyomi várkastélyt 14.
század második felében I.
Nagy Lajos építtette a
város déli részében. A
felépítés óta számtalan
átalakításon és számtalan
tulajdonos kezén ment
keresztül. Nagy szeretettel járt ide Korvin Mátyás Beatrix
feleségével, a Brandýsi Ján Jiskra szállása volt avagy
Thurzó János tulajdona.

Kedves Jázmin!
Tudom, hogy nem sikerûlt a kapcsolat egy fiúval, de
semmi gond, mert én itt vagyok, ha kell segítség vagy
valakivel beszélni. Valakitôl ☺
Kedves Istvánka!
Úgy dobog a szívem, ha látom a nagy izmaidat. Szeretlek
nézni, amikor fürdesz a folyóban. Zselébe változnak a
térdeim. Te vagy az én Herkulesem xoxoxoxo Sok, sok
millió puszi. – Anon
Kedves „Anon”
Szeretném tudni. Hogy ki szereti ezt a ’Tóth Mónikát’
vagyis, legalább adjál valamilyen ’tipp’-et, hogy ki is
ennyire szerelmes belé. Szeretném megmondani neki,
hátha ô is viszonozza a szerelmet irántad. – egy lánytól.

(Szerk: Mónika nem olvassa a Krónikát? Mie’rt nem ô
válaszol?)
Drága 99!
Átéltük. Hôsies vagy.
Forró szeretettel, Maxikéd

Arany kis bogaram!
Szép, ahogy villog a fény a szemedben, ahogy beszélsz és
sétálsz. A szívem teljesen a tiéd. Sok szeretettel, G.E.Z.A.
Kedves Magdikám!
Jaj de szép vagy. Amikor meglátlak, nagyot dobban a
szívem. Majdnem elszakadt a szívem, amikor láttam, hogy
sírtál. Nagyon csini voltál abban a rövidnadrágban.
Remélem, hogy egyszer meg fogunk esküdni és egész
életünket egymással éljük – Szeretôd (Medve ôrs tag)

TITKOS BARÁT
Kedves Dini!
Bocsánat, hogy még nem kaptál valamit tôlem.
Készítettem neked valamit, de sajnos elvesztettem. Azért
remélem, hogy tetszik a tábor, és jól érzed magad. Tetszik a
cipôd ☺ Sok szerencsét továbbra. – T.B.
Ervinnek!
Remélem, hogy szereted az ajándékomat és szereted a
tábort. Sok, sok szeretettel, T.B.

Forrás: http://hu.zvolen.eu/?id_menu=9909&firmy_slovenska_flag=0
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TITKOS BARÁT (FOLYT.)

FÜRFANGOK

Drága Imikénk!
Tetszik a cipôfûzôd. Gratulálok, mert nagyon jól vezeted
az ôrsödet. Fantasztikus jó a szemüveged. Észre vetted,
hogy Te vagy a legmagasabb a táborban? Szeretettel T.B.
U.i: Melyik boltban vetted a cipôdet mert szeretnék én is
egyet.

Turisták elmentek a Loch Ness-i tóhoz. Fél óra után kérdezi
egyik: „Körülbelül mikor látjuk a szörnyet?” Az idegen
vezető válaszol: „Körülbelül a hatodik bor után!”

Forrás: Névtelen

Hogy hívják a Japán WC pucolót? Matat Akakiban
Hogy hívják a legjobb barátját? Oson Afoson

Forrás: Névtelen

Kedves titkos testvérem!
Köszönöm a cukorkákat. Nagyon finomak voltak! A
legjobb íz a kökényes volt. Köszönöm szépen. Timi

Sport Bemondó aranyköpések:
A Vasas kapusa, Kakas dobja ki a labdát, amely
Farkashoz kerül, aki jól passzol Nyúlhoz. Ha hozzáteszem,
hogy a játékvezető Mackó, akkor itt az egész állatkert.
Tipikus svéd kapus: beállt a kapuba, s véd.
…és most 22-es számmal beáll a 22-es játékos (Vitar)
A gól nélküli döntetlen végeredmény nulla-nulla (Vitray)

Kedves Anna!
Remélem, hogy élvezetes a tábor. Köszönöm a sok jó játékot,
amit csináltál a mi csapatunkkal - Titkos Barát
Kati T.
Észre vettem, hogy nagyon gyorsan tudsz futni és még
amellett ügyes vagy a fociban is. Úgy látszik, elég
hasonlóak vagyunk ☺ - Titkos Barát

Forrás: Kovássyné Harkay Éva

CSAPAT INDULÓ - 52. sz. Hollós Mátyás cscs.

(Szerk: és egyáltalán nem vagy elfogult, ügye?)

(Daltól hangos dallamára)

52 Hollós Mátyás csapat, 28 éve együtt vagyunk.
Felnőtt cserkészekből áll a kicsi csapat,
Folytatjuk a cserkész mozgalmat.

Kedves Robyn!
Remélem, nagyon jól ment a portya és hogy egy darabban
értél vissza. Nagyon hiányoztál a portya alatt. Nagyon
sok szeretettel, T.B. ☺

Táborozás sosem marad el, Időjárás nem riassza el.
Akárhol vagyunk mi, daltól hangos az éj.
Itt vagyunk a tábortűznél.

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT…
Szívbôl kívánunk boldog 94. születésnapot
kedves Lola néninek, a Sydney-i 66. sz. PappVáry Elemérné lcscs. alapítójának. Isten
áldását, jó erőt, egészséget és további
Jó Munkát kívánunk!

Aki dalol sosem fárad el, aki felnéz sosem csügged el,
Mert a dalt ajkunkra a jó Isten adja,
Ő ad erőt a nagy harcra.

ÜZENET V. ISTVÁN KIRÁLYNAK

TÁBORHELY TÉRKÉPE (körülbelül)

Hálás lehetsz Atyádnak, hogy ily bájos nejet választott
fiának! (Ha Erzsébet válogathatott volna, nőtlen király ült
volna a Magyar trónra)
Isten örökké imádó, cserkészetet szerető, kiüstiről
lemondani nem bíró F.sz.sz. (Felséged szegény szolgája)

VÁLASZ V. ISTVÁN KIRÁLYTÓL
Kisüstiről lemondani nembíró szegény szolga!
Alig várom már, hogy személyesen is találkozzunk.
Katonáim nagy szeretettel fognak kezelni téged, hogy a
kisüstiről és minden káros szokásaidról leszoktassanak
téged!!!
U.I: A látszat csal, a királynő hideg, mint a fal. Szerelmét
nem találom. Éjjel-nappal mind őt várom.

Felséged V. István

ÕRSI INDULÓK
Katicabogár őrs

(Megy a gőzös, megy a gőzös Kanizsára… dallamára)

Megy a Bogár, megy a Bogár a táborba.
Fel is, le is, fel is, le is a sátorba.
||:Ott alszik a Michelle, Eszti, Erika, Linda
Mennek, mennek, mennek, mennek a portyára: ||
(a portyára)
(??? dallamára)

A kis Katicabogárka készen áll portyára.
Vidáman mendegélnek a nagy sétára.
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Ref:
Hej Katica kis Katica nagy portyára készen.
Mosolyogva mendegélnek fel és le a hegyen.

TÁBOR BEOSZTÁS ÉS TISZTSÉGVISELÕK
Királyi Udvar
Kovássy Marianne cscst. Táborparancsnok (Fehér királyné)
Grubits Tibor st. tpk. helyettes (IV Béla)
Kovássyné Harkay Éva cscst. Programtörzs pk. (Mária királyné)
Lendvai-Lintner Imre cscst. K.M.CS.SZ. elnök
Hevesi-Bod Katica cscst. Kerületi/Központi kapcsolatok
Kardos Béla cscst. Kerületi/Központi kapcsolatok
Šablatúra-Nagy Marika cst. (Kún Erzsébet)
Kovássy Péter cst.
Wéber Zsuzsa st. (Kinga – Béla leánya)
Mártonhelyi Ádám st.
Mártonhelyi Erika st.
Pálos István cscst. (Rogerius váradi fõpap) Jellemnevelés/erkölcs
Pálos Enikö cscst. (Udvari igric) Népdal Vezetõ
Gruber Tibor st. (Juliánusz barát) Futár

A Szitakötők jöttek velünk, párokban sétáltunk.
Csabait ettünk, ettünk, jó finom sajttal.

Ref
Gyorsan, gyorsan mendegélnek a táborozó helyre.
Vidáman és kacagva hurcolták a zsákjukat.

Ref
Párduc őrs

(A jó lovas katonának… dallamára)

A Párduc őrs jó cserkészek, okos és vidámak.
Most indulnak a portyára, alig tudnak várni.

Ref: Hej élet cserkészélet ez a legjobb élet.
Csak az jöjjön Párduc őrsbe, aki ilyet szeret.
A tábornak első napján mindent építettünk.
Olyan erős a kötések, nem úgy mint a lányok.

Konyha
Tóth Zsuzsa – fõszakácsnõ
Szabó Dávid – bal keze
Csernátoni Zsuzsa
Pálos Gyöngyi

Ref
A Párducok nagyon álmos vagyunk minden napon.
Ha nem lenne őrsi élet biztos meg is halnánk.

Ref

Szabó Szilvia – jobb keze
Szállas Kati
Szállas János
Liptai Vali és Robi

Sajtó
Hevesi Nagy Péter cscst. (Szerkesztõ)
Hevesi Nagy Adrienn cst. (Lektoráló)

Cápa őrs

(A jó lovas katonának… dallamára)

Cápa úszik a nagy vízben, bajnok lesz a harcba.
Koszos, sáros neki keze, véres is az arca.
Hej Cápa de gyors állat, támadja az ellent.
Csak az jöjjön az őrsünkbe, aki ilyet merhet.

Egészségügy - Dr Csernátonyi László
ALTÁBOROK
Juliánusz barát - Fiú altábor
Kovássy András st. altábor parancsnok
Kovássy István st. altpk. Helyettes
Bata Ervin cst.

Szitakötő őrs

(A jó lovas katonának… dallamára)

A Szitakötő őrsnek ez az első portya.
Alig vártuk ezt a napot nem áll elénk semmi.

Ref: Hej portya, boldog vagyunk mosolyokkal megyünk.
Csak az jöjjön cserkészetre, aki portyát szeret.

Szent Margit - Leány altábor
Gerecs Anna cst. altábor parancsnok
Wéber Melanie st. altpk. helyettes

Elindultunk nagy szívekkel a portya reggelén.
A Katicabogarakkal megrepültük végig.

Ref:
A táborozóhelyünket gond nélkűl találtuk.
Felépítettük az éjjeli menedéket.

Kinga - Kiscserkész altábor
Gerecs István st. altábor parancsnok

Ref.

IV Béla – MÜSZ / Családi altábor
Czudar Zsuzsa fcs. altábor parancsnok
Hevesi Nagy Adrienn cst. altpk. helyettes
Bakos János fcs. (Krónikás – Kerettörténet elõadó)

Medve őrs

(A jó lovas katonának… dallamára)

A jó szőrös Medve őrsnek de jó legyen portyája.
Épít, alszik a sátorban de jó legyen dolga.

Ref: Hej élet, Medve élet, ennél szebb sem lehet.
Csak az jöjjön Medve őrsnek aki mézet szeret.

Hivatalos Vendégek
Ernie Stermole – Scouts Australia
William Wells – Scouts Australia (Honorary Commissioner)

A Ben a mi őrsvezetőnk, de könyű a munka.
Eszünk ’Custard’ a sátorba, de jó nekünk ottan.

Ref:
Dávid, Zoli, Ferkó, Edwin, a többi őrsi tag.
Megtaláltuk a szallagot, a Pista bá kedvére.

IV. Béla
Arany Pecsétje

Ref:
4/4

