Kazinczy Híradó

2017. Április

Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok.
301-es Kazinczy Ferenc
Cserkész Csapat

Visszapillantó
Március 14-én koszorúzáson voltunk a kispesti Kossuth
téren. Aznap csapatunkból tízen részt vettek a Budai
Várban
megrendezett
cserkésztalálkozón.

A hónap gondolata
2017.
Áprilisi programok
Lelki portya
Április 8-9-én.
Gyülekező:
7 óra 15 perckor a Köki
metró bejáratánál
cserkészruhában!
Hozni kell:
Szombatra ebédet és
vacsorát, étkészletet,
hálózsákot, polifoam-ot,
egyéni felszerelést,
diákigazolványt és bérletet
vagy jegyeket.
Költség: 2500 Ft.
Hazaérkezés vasárnap 18.30
körül.
Szállás:
Száron, a közösségi házban.

Pilinszky János: Harmadnapon
És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.
Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive –
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

A hagyományoknak megfelelően idén is őrizni fogjuk a
Szentsírt.
A szolgálat sorrendje a következő:
9-11 óráig: Főnix őrs

13-14 óráig: Kos őrs

11-12 óráig: Újoncok

14-16 óráig: Sólyom őrs

12-13 óráig: Cspk. és őrse

16-17 óráig: B.Norbi és

Április 15-én, szombaton a
Szentsír őrzése.
Április 22-én MÉTA.
Gyülekező:
14 órakor a templom előtt
vagy a szokásos helyszínen.
Április 29-én
Országos Cserkésznap

G.B. őrse
Megjelenés teljes cserkészruhában, sapkával együtt
(ünneplő cipőben gyere, ne sportcipőben)
Fontos közlemény:
Szerezz az aktív munkát végzők közül támogatókat az
1+1%-hoz.
Magyar Katolikus Egyház: 0011.
Magyar Cserkészszövetség: 19006705-2-41.

Jó munkát! – Légy résen!
Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok.
I. SZENT LÁSZLÓ (1077 - 1095) éve van.
301-es Kazinczy Ferenc
Cserkész Csapat

Májusi Előzetes
Május 6-án lesz az
újoncok próbáztatása.
Délután MÉTA.
Gyülekező: 14 órakor.
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•
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•
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1048 előtt született lengyel földön.
Apja I. Béla király.
Anyja Richeza, lengyel hercegnő.
Királlyá választották 1077 tavaszán.
Megkoronázták 1077-ben (Géza görög koronájával), majd 1081ben (a Salamontól visszakapott koronával). Mindkét koronázás
ténye azonban vitatott.
Első feleségének a nevét nem ismerjük.
Második felesége Adelheid német hercegnő.
Fia nem született.
Lányai: Piroska (később bizánci császárné) és két ismeretlen nevű
leány.

Meghalt 1095. július 29-én a cseh határ közelében. Előbb Somogyvárott
temették el, majd Váradon (Nagyvárad) helyezték örök nyugalomra.

Uralkodásának főbb eseményei (részlet):
• 1077: I. László trónra lépése. Kibocsátják László ún. III.
Május 21-én
törvénykönyvének első felét.
cserkészavatás és
• 1079: I. László Salamontól visszafoglalja Moson várát.
fogadalomújítás a 9 órai • 1081: Salamon meghódol Lászlónak; birtokokat és jövedelmet kap,
szentmisén.
hatalom nélkül.
• 1082: Salamon összeesküvést sző László ellen, a király elfogatja, és
Május 27-28-án portya Visegrádon bezáratja.
• 1083: I. László király szabadon bocsátja Salamont. Gellért püspök, I.
lesz a Vértes
István király és Imre herceg, valamint a két zobori remete szentté avatása.
hegységben.
• 1085: A besenyők betörnek a Felső-Tisza vidékére. László kiveri őket
az országból, és a győztes csata színhelyén templomot emel.

Tábori tudnivalók (!):
Helyszín:
Farkasgyepű, Csurgó-kút, a Bakony-hegységben.
Időpont:
Július 7-15.
Költsége:
18.000 Ft.
Tábori előleg:
5000 Ft-ot jelentkezés gyanánt az őrsvezetőnek vagy közvetlenül
kkkkkkka cspk-nak április 30-ig kérjük leadni.
Tábori szülői értekezlet:
Május 22. Hétfő 19óra.

Kispest,2017.06.05.
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