Kazinczy Híradó

2018. Április

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

2018.
Áprilisi programok
Április 14-15-én portya a
Börzsöny hegységben kint
alvással.
Gyülekező és indulás: 7
órakor a metrópótló busz
KÖKI parkolójából.
Az utazás ára: 3000 Ft a
felnőtteknek, diákoknak 1500
Ft.
Hozni kell: nyakkendőt,
alváshoz felszerelést, öt
étkezéshez enni és innivalót.
Hazaérkezés: kb. este 18
órára.

Visszapillantó
Március 14-én koszorúztunk kispesti Kossuth-téren. Este
ünnepélyes csapatgyűlésen megemlékeztünk az 1848-as
forradalomról és vezetőiről. Velis Márk cspkh. és őrse rendezte a
vetélkedőt és a megemlékezést. Rendhagyó módon
forgószínpadszerűen került sor az ismeretek átadására és a
vetélkedésre.
Március 24-én volt a métázás. Összesen 25-en jöttünk össze három
csapatból. Tőlünk 12-en. A legfiatalabb, B. László, a legidősebb
pedig Guszti bá’ volt.
Március 31-én a Szentsírt őriztük 21-en a csapatból. Köszönet a
szolgálatot végzőknek!
A hónap gondolata
„Adj hálát a reggelnek és hagyd, hogy a nap úgy induljon, hogy
Isten örök békéje, öröme legyen benned.
Fogadd el az áldást, amit a mai napra mért neked, és hagyd, hogy
szeretete szívedbe hatolhasson.
Isten bátorságot ad az erősnek és a fásultnak egyaránt azzal a
reménnyel, hogy egy jobb élet felé vezet és segít, hogy a tőlünk
telhető legjobbat cselekedjük.”

Április 28-án újoncpróba 10
órakor a közösségi teremben.

Feltámadt! Alleluja! Örvendezzünk!

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

Májusi előzetes
Május 19-én 10-11 óráig
főpróba a templomban a
fogadalomtételhez.
Ugyanezen napon MÉTA.
Gyülekező 14 órakor a
templom előtt.

Mátyás király élete és cselekedetei
A katonai kiképzését bizonyára apja is felügyelte; a későbbi
feljegyzések szerint Mátyás korán jártasságot szerzett a korabeli
hadművészetekben, fizikailag is jól szerepelt és képes volt akár egy
folyót is átúszni. Első tanítója Szánoki Gergely lengyel humanista
lehetett, aki I. Ulászló magyar király nevelőjeként került
Magyarhonba. A király halála után, 1444-ben vette át a Hunyadi
fiúk, illetve akkor még csak László tanítását. Azonban már 1451-ben,
Mátyás nyolc éves korában elhagyta az országot, mert ilyvói érsek
lett. Széles körben feltételezik, hogy Vitéz János, Hunyadi fő
tanácsadóinak egyike is Mátyás nevelője lehetett, de a püspök
egyházi és politikai feladatai valószínűtlenné teszik tényleges nevelői
szerepét.
Mátyás humanista nevelőitől mindenesetre a korban szokatlanul
széles körű ismereteket szerzett, többek között az egyház- és
államjog, művészetek területén. Kitűnően megtanult latinul, beszélt
németül, csehül vagy valamely szláv nyelven, valószínűleg románul
is.

Május 20-án fogadalomtétel
A kor arisztokratái, nemesei közül szintén kirívó módon szeretett
és újítás a 9 órai
olvasni, főként klasszikus latin szerzőket, ezeken belül is a
Szentmisén.
hadtudományi munkákat. Latinul olvasott Nagy Sándor
bátorságáról, Hannibál ravaszságáról szóló elbeszéléseket.
FONTOS TÁBORI
Műveltsége lehetővé tette, hogy király korában olasz humanistákkal
INFORMÁCIÓK:
is tudós beszélgetéseket folytathasson. Gyakorlatilag
Táborunk időpontja: július
gyermekkorában alapozta meg tudását, hiszen még nem töltötte be
27-augusztus 4-éig lesz.
tizenötödik évét, amikor királlyá választották, ezután pedig aktívan
Közöld a szüleiddel, hogy a
részt vett az uralkodás nehéz feladataiban, ezért rendszeres
szabadságukat ezek szerint
tanulásra már nemigen juthatott ideje.
tudják megszervezni!
Táborunk helyszíne:a
A későbbi király még 12 éves sem volt, amikor a kor szokásainak
Zempléni-hegységben,
megfelelően apja már menyasszonyt szerzett számára. Hunyadi
Telkibánya közelében lesz.
János és Cillei Ulrik megegyeztek, hogy Mátyás feleségül veszi majd
Tábori keretmese:
az akkor 10 éves Cillei Erzsébetet, a hatalmas Cillei-vagyon egyedüli
Szent László lovagkirály és
várományosát. A tervezett házasság előnyös rokoni-politikai
kora- lovagok és
kapcsolatokkal is kecsegtetett. Cillei Garai László nádor unokaöccse,
kisasszonyok a résztvevők.
Brankovics György szerb despota veje volt. A kor szokásainak
Részvételi díj: 20.000 Ft.
megfelelően Erzsébet a jövendőbelije családjához költözött, míg
Jelentkezési részletfizetés a
Mátyás a királyi udvarba került, gyakorlatilag túszként. Az esküvőre
cspk.-nál 5000 Ft előleggel.
végül Cillei Erzsébet halála miatt nem kerülhetett sor.
Az éves tagdíjakat (2500 Ft)
kérjük az őrsvezetőknek
leadni!
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