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      Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok. 

 
                               Visszapillantó 

 

Április 14-15-én voltunk portyázni a Börzsöny-hegységben. A 

távolsági buszról Bernecebarátiban szálltunk le és elsőnek 

felkerestük Sisa Pista nógrádi betyár sírját. Ő  arról volt nevezetes, 

hogy kegyelmet kapva 20 év börtön után szabadult és ezután egy 

pártfogó segítségével jó útra tért. Élete végéig vadőrként dolgozott. 

Egy esőházban éjszakáztunk az esti beszélgetés és szalonnázás után. 

Ne felejtsük el, hogy a délutáni bigézésben versenyen kívül Brumi 

óriásit ütött kb. 45 métert. Másnap utunkat két irányba folytatva 

Drégely várába tartottunk. A várban Anikó  néni jóvoltából 

felolvastuk a „Szondi két apródja” című költeményt Arany 

Jánostól. 

Az ebédidőt egy forrásnál töltöttük el, innen indultunk haza egy 

látványos vonatúton Vácig, onnan haza. Tízen voltunk együtt ezen a 

jól sikerült portyán. 

Április 28-án volt az újoncpróba, melyen hárman bizonyították 

rátermettségüket. 

                                     A hónap gondolata 

Érdekességként közöljük a hónapok ősmagyar és keresztény 

elnevezését. 

 

I. hó: Förgeteg hava         Boldogasszony hava 

II. hó: Jégbontó hava       Böjtelő hava 

III.hó: Kikelet hava          Böjtmás hava 

IV.hó: Szelek hava            Szent Gyögy hava 

V.hó: Ígéret hava              Pünkösd hava 

VI. hó: Napisten hava       Szent Iván hava 

VII. hó: Áldás hava           Szent Jakab hava 

VIII. hó: Újkenyér hava   Kisasszony hava 

IX. hó: Földanya hava      Szent Mihály hava 

X. hó: Magvető hava         Mindenszentek hava 

XI. hó: Enyészet hava       Szent András hava 

XII: Álom hava                  Karácsony hava 

 

Gratulálunk Gábor atyának, plébánosunknak a protonotárius 

kanonokká történő kinevezéséhez! 
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Cserkész Csapat 
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Májusi programok 

 

Május 19-én főpróba a 

templomban. 

 

Május 19-én MÉTA. 

Gyülekező 14 órakor a 

templom előtt. 

 

Május 20-án fogadalom újítás 

és avatás a 9 órai Szentmisén. 

 

Május 28-án tábori szülői 

értekezlet lesz 18 órakor a 

közösségi teremben. 

Szeretettel várjuk a szülőket! 

Az előleget- 5000 Ft-ot- a 

helyszínen lehet befizetni. 
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                                Mátyás király élete és cselekedetei 
 

Prágai fogsága 

Hunyadi János 1456-os halála után László állt az ország akkor 

legnagyobb hatalmú családja, a Hunyadi-család élére és azonnal 

súlyos konfliktusba keveredett V. László királlyal és az ellenlábas 

főúri családokkal. A vitában Hunyadi László híveivel hatalmába 

kerítette és meggyilkolta Cillei Ulrikot, majd megeskette a királyt, 

hogy emiatt nem fog bosszút állni. Néhány hónap múlva azonban a 

király, Garai László és Újlaki Miklós főurak és híveik segítségével 

csapdát állítottak a Hunyadi testvéreknek. Rávették Lászlót, hívja 14 

éves öccsét a fővárosba. Bár apjuk annak idején meghagyta fiainak, 

hogy együtt soha se tartózkodjanak a király udvarában, és az utazást 

Szilágyi Erzsébet is ellenezte, Mátyás engedelmeskedett bátyjának. A 

király 1457. március 14-én letartóztatta a két Hunyadi fivért és a 

híveiket. Március 16-án kivégezték Hunyadi Lászlót, Mátyást pedig a 

király előbb bécsi, majd prágai udvarába vitte fogolyként. A 14 éves 

Mátyás tíz hónapot töltött külföldi fogságban. A Hunyadi család 

elleni támadás során azonban az összeesküvők nem vették figyelembe 

azt, hogy ellenfeleik vagyona és kipróbált hadereje érintetlen maradt. 

Szilágyi Mihály és Szilágyi Erzsébet megszervezték az ellenállást és 

csaknem egész Erdélyt elfoglalták, annak ellenére, hogy Mátyás túsz 

volt a király kezében. 1457 vége felé patthelyzet állt elő és 

fegyverszünetet lehetett kötni. A 17 éves V. László azonban 1457. 

november 23-án váratlanul elhunyt Prágában, valószínűleg 

leukémiában. Ezzel új helyzet állt elő. 

Királyválasztás 

A váratlanul elhunyt fiatal uralkodó jogos örökösei nővérei lettek 

volna. Közülük Anna III. Vilmos szász herceg felesége volt, Erzsébet 

pedig IV. Kázmér lengyel királyé, akinek elődje, I. Ulászló 1440–1444 

közt már ült a magyar trónon. III. Frigyes német császárnak ugyan 

nem lehetett vérségi igénye a magyar trónra, de Erzsébet, V. László 

anyja neki zálogosította el a magyar Szent Koronát, valamint több 

nyugat-magyarországi várat és várost, ezért volt bizonyos utódlási 

esélye.Magyarországon a legfontosabb belső erőket Szilágyi Mihály, 

Garai László, Újlaki Miklós familiárisai, valamint a Felvidék nagy 

részét törvénytelenül uralmuk alatt tartó cseh szabadcsapatok 

alkották, utóbbiak Jiskra Jánossal az élükön, akik később a fekete 

sereg gerincét alkották. A magyar főúri csoportosulások számára 

ebben a helyzetben logikusnak látszott Hunyadi Mátyás 

megválasztása királynak, mivel úgy vélték, hogy a gyermek-király 

könnyen irányítható lesz. III. Kallixtusz pápa is Mátyás 

megválasztását támogatta, mivel nagy tisztelője volt Hunyadi János 

törökellenes harcainak, és abban bízott, hogy fia folytatni fogja ezt a 

küzdelmet. 
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         Júniusi előzetes 

 

Június 1-jén tábori 

vezetőségi értekezlet a 

cspk.-nál 19 órától. 

 

Június 3-án Úr napi 

körmenet. 

 

Június 10-én Te Deum a 9 

órai Szentmisén. 

 

FONTOS TÁBORI              

INFORMÁCIÓK: 

Táborunk időpontja: július 

27-augusztus 4-éig lesz. 

Közöld a szüleiddel, hogy a 

szabadságukat ezek szerint 

tudják megszervezni! 

Táborunk helyszíne:a 

Zempléni-hegységben, 

Telkibánya közelében lesz. 

Tábori keretmese: 

Szent László lovagkirály és 

kora- lovagok és 

kisasszonyok a résztvevők. 

Részvételi díj: 20.000 Ft. 

Jelentkezési részletfizetés a 

cspk.-nál 5000 Ft előleggel. 

Az éves tagdíjakat (2500 Ft) 

kérjük az őrsvezetőknek 

leadni! 
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