Kazinczy Híradó

2018. Február

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

2018.
Februári programok

Visszapillantó
Január 20-án Brunner Máté őv., Gál Norbert őv., és Velis Márk cspkh
vezetésével volt a cserkészkerületi pingpong bajnokság. Összesen 43-an
pingpongoztak a Reménység Kat. Ált. Iskolában. Gratulálunk a szervezőknek
és a résztvevőknek.
Január 28-án volt a KAVA. 25-en jöttünk össze. Anikó néni őv. vetített és
megünnepeltük a karácsonyi műsorban szereplőket is. Köszönjük Buzás
Norbinak a tea és ennivaló készítést illetve Gál Berninek a nagyon hangulatos
játékmesterséget.
A hónap gondolata: Uram, azzal dicsérlek, hogy szebbé teszem a teremtés
rám eső zugát, hogy fénnyel, meleggel, jóakarattal és örömmel töltöm meg
világomat.
(Szentgyörgyi Albert, a C-vitamin felfedezője és előállítója)
Ady Endre: Köszönöm, köszönöm, köszönöm.

Február 3-án az
egyházközségi farsangon
cserkészeink játékot fognak
vezetni egy külön teremben.
Minél többen gyertek el a
programokra!
Február 17-én lesz másfél
napos programunk, melynek
keretében sérült gyerekekkel
fogunk találkozni és a csapat
tagjai együtt fognak este
játszani és éjszakázni.
Találkozó: 14 órakor a
cserkészteremben.
Hozni kell: cserkészruhát,
éjjelre hálózsákot és
polifoam-ot, három étkezésre
ennivalót és evőkészletet,
bérletet vagy jegyeket.
Másnap, vasárnap a
Szentmise után Mister X
játékra megyünk a városba.
Hazaérkezés kb. 14 órára.
Február 25-én KAVA.
Előadó: Velis Márk cspkh.
Büfé: Cspk.
Játék: Gál Norbi őv.

Napsugarak zúgása, amit hallok,
Számban nevednek jó íze van,
Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, istenem, istenem,
Zavart lelkem tegnap mindent bevallott:
Te voltál mindig mindenben minden
Boldog szimatolásaimban,
Gyöngéd simogatásaimban
S éles, szomorú nézéseimben.
Ma köszönöm, hogy te voltál ott,
Hol éreztem az életemet
S hol dőltek, épültek az oltárok.
Köszönöm az én értem vetett ágyat,
Köszönöm neked az első sírást,
Köszönöm tört szívű édes anyámat,
Fiatalságomat és bűneimet,
Köszönöm a kétséget, a hitet,
A csókot és a betegséget.
Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek
Másnak, csupán néked, mindenért néked.
Napsugarak zúgása, amit hallok,
Számban nevednek jó íze van,
Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, Istenem, Istenem,
Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott,
Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm
S hogy te leszel a halál, köszönöm.

Jó munkát! – Légy résen!
Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok.
301-es Kazinczy Ferenc
Cserkész Csapat

Az elmúlt év Szent László éve volt, most, ebben az évben a magyar
történelem egyik nagy királyát, Mátyás királlyá koronázásának
(1458) évfordulóját ünnepeljük.

Mátyás király élete és cselekedetei
I. Mátyás – gyakran Corvin Mátyás, születési nevén Hunyadi Mátyás,
hivatalos latin uralkodói nevén Mathias Rex; neve németül, latinul,
angolul: Matthias Corvinus, olaszul: Mattia Corvino, románul: Matei
Corvin, csehül: Matyáš Korvín, horvátul Matija Korvin – (Kolozsvár,
1443. február 23. – Bécs, 1490. április 6.) Magyarország királya 1458 és
Márciusi előzetes
1490 között. Hivatalos uralkodói címe eredetileg Magyarország,
Március 14-én csapatgyűlés Dalmácia, Horvátország, Ráma, Szerbia, Galícia, Lodoméria, Kunország
és Bulgária királya volt, ehhez csatlakozott 1469 után, cseh királlyá
lesz a forradalom és
szabadságharc tiszteletére. választásától a Csehország királya cím is. Corvinus, azaz Hollós
A műsort Velis Márk cspkh melléknevét a Hunyadi-család hollót ábrázoló címeréről kapta.
és az újonc őrs tagjai
Apja Hunyadi János erdélyi vajda, majd magyar kormányzó, anyja
készítik.
magyar köznemesi család lánya, Szilágyi Erzsébet. Bár 1458-tól
Március 15-én lesz a
uralkodott, királlyá koronázására Székesfehérvárott csak 1464-ben került
koszorúzás a kispesti
sor. Cseh királlyá 1469-ben, Ausztria főhercegévé 1486-ban választották.
Kossuth téren.
Március 24-én tavaszkezdő A magyarok, de számos más környező nép hagyománya is az egyik
legnagyobb királyként tartja számon, akinek emlékét sok népmese és
métázás.
monda őrzi. Mátyás nevének népszerű díszítő jelzője (epitheton ornansa)
Gyülekező 14 órakor a
az Igazságos. A szakirodalom és a köznyelv egyaránt leginkább sorszám
templom előtt.
nélkül, egyszerűen Mátyás királynak nevezi.
Március 31-én lesz a
Uralkodói teljesítménye már kortársai körében nagy vitákat váltott ki, az
Szentsír őrzése.
utókor történészei pedig máig sem jutottak egyetértésre. A kritikus nézet
szerint Mátyás elhanyagolta a török veszélyt, és értelmetlen nyugati
FONTOS TÁBORI
hódító hadjáratokra fecsérelte a rendelkezésére álló katonai, illetve az azt
INFORMÁCIÓK:
Táborunk időpontja: július megalapozó, az ország kíméletlen adóztatása révén gyűjtött gazdasági
potenciált. A másik nézet szerint viszont belátta, hogy az akkori
27-augusztus 4-éig lesz.
Közöld a szüleiddel, hogy a Magyarország önmagában képtelen volt ellenállni a török veszélynek és
szabadságukat ezek szerint ezért nagyobb államhatalom létrehozására törekedett. Eszerint felismerte,
hogy korában a fejlődés Kelet-Közép-Európában a perszonáluniókba
tudják megszervezni!
tömörült államszövetségek irányába haladt. Ezt a tervet megvalósítani
Táborunk helyszíne:a
azonban nem tudta teljesen, ilyen szövetségi rendszer kiépítésére utóbb
Zempléni-hegységben,
csak a Habsburgok voltak képesek.
Telkibánya közelében lesz.
Tábori keretmese:
Szent László lovagkirály és
kora- lovagok és
kisasszonyok a résztvevők.
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