
Csókakoi Hírek
A polgármesteri hivatal lapja

Az elmúlt böjti márciusban is voltak eseményeink. A 
labdarúgó bajnokság tavaszi szezonja elindult március kö-
zepén, így újra pattog a labda futballpályán. Megemlékez-
tünk március 16-án az általános iskolásaink segítségével 
az 1848/1849-es Forradalomról és Szabadságharcról. A 
megemlékezés mellett megkoszorúztuk az I. és II. Világhá-

dagógusok munkáját.

A böjt az idén március 26-án ért véget, s ezzel megkez-

miséken vehettek részt, megemlékezvén Jézus Krisztus 
keresztútjára, keresztre feszítésére. A Barkócaberkenye 
Néptánccsoport jóvoltából az idén is megrendezésre ke-

Március végén tovább folytatódik az építkezés a vár-

ban megpályázott 35.5 
millió forintot, ahogy ígér-
ték, sikerült megszerezni. 
A feltárt épületromok fölé 

ennek a beruházásnak 

forint lesz majd. Várható-
an áprilisban a vár utolsó 
feltáratlan területét tárják 
fel a régészek, ennek a 
költsége is 20.5 millió 
forint lesz. Az önkormány-
zatnak és a várbarátok-
nak nem kell ezekhez a 
beruházásokhoz sem biz-
tosítani önrészt, mivel a 
pályázat önrészét az MNV 

bályokat fokozottan legyenek szívesek betartani. A vasár-
napi napon és ünnepnapokon a helyi rendeletünk értel-

reggel 9 órától 17 óráig lehet tüzet gyújtani. Kérem, hogy 

község belterületén tüzet gyújtani szigorúan tilos lesz. Ez 

zett munkákat a kertben, szezonális korlátozás nélkül reg-
gel 8 óra és este 20 óra között lehet végezni vasárnap és 
ünnepnapok kivételével. Kérem, hogy tartsuk be az erre 
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100%-os létszámnövekedést és soha nem tapasztalt át-

a - 2016. évben a Magyarok IX. Világkongresszusa társ-
rendezvényeként  is megtartott - Vértes 71 Emléktúrán a 
Vértesben. A (címben hivatkozott honlap bejegyzésben 

A Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete 
és a Fejér Szövetség által 3. alkalommal megrendezett em-

-

-

Atilla Király Gimnázium legénykórusa minden síremléknél 
két katonadallal emlékezett az elesett honvédekre, majd 

-
ti imádságunk, himnuszunk éneklésével zárták az egyes 

-

aki neve napján szívünket, lelkünket töltötte meg meleg-

végén az otthon és az étek melegségét is megérezve zár-
hattuk megemlékezésünket.

Székesfehérvár, 2016. március 24.

Nagycsütörtök olyan mélysége-

érzésvilágát, de még a testét is, hogy 
ne is merjen vállalkozni senki se pap-

anélkül, hogy bele ne merült volna a 
mai estén és éjszakán megnyilatkozó 
misztikus szerelembe, annak a titok-
nak végtelen gazdagságába, hogy a 
mi Urunk, Jézus szeretetének legna-
gyobb jelét adta. Az Úr vacsorájának 

haláltusa magánya összetartozik. Ez 
az igazi szeretet ára, s ha a szerete-

vagy szerzetes, házas vagy egyedül-

álló, ha életedben nincs jelen ez a 
felbonthatatlan szeretetszövetség és 

hagyatottság és a vérrel verítékezés 

tartasz a Krisztus-követésnek. Jó azt 
tudatosítanunk magunkban, hogy 
a gyertyafényes, meghitt templomi 
virrasztás mögött valójában életünk 
legsötétebb órái húzódnak. Mosni 
kezdte tanítványainak a lábát. Szel-
lemünk és szívünk mindig lemarad 

-
séges nagyságához, drámaiságához 

az Úr Jézus halottaiból való feltáma-

dása után visszatekintve érezhette át 
ennek az estének és történéseinek 
egyedülálló voltát. Így vagyunk mi is 
mindannyian. Csak halálunk után, 

-
ség világossága, fogjuk megpillanta-
ni földi életünk eseményeit, többek 
között ezt a mai napot is, és látjuk, 
hogy Isten szent Fia nem a lábunkat, 
hanem a szennyes lelkünket, legben-

-
tunk és szentgyónásunk óta, és ho-
gyan mosta utolsó gyónásunkig, és 
mi még csak nem is szabadkoztunk, 

A második világégés honvéd hoseire  
és áldozataira emlékeztünk

Egyházi hírek - Liturgikus elmélkedés

Húsvét Szent Háromnapja

Nagycsütörtök – Esti szentmise
Kiv 12,1-8.11-14; 1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15
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amit a világ nem ismer, hiszen csak 
az önfelmentés hazug ideológiáiról 
és pszichológiai praktikáiról tud. „Ezt 

Egyedül te ismered Isten mélységeit 
és az én mélységeimet is. A mai nap 
legszebb titka éppen a két mélység 
találkozása. Itt most a végtelen iste-
ni mélység az emberi mélységet, az 
én elesettségem mélységeit hívja, 
szólítja. Segíts, Szentlélek, hogy meg 
tudjam köszönni mindazt, amit ezen 
az estén kapott az Anyaszentegyház: 
az apostolok utódait, a püspököket 
és a papokat, a szentmisét, a szent-
áldozást, és a megmaradó krisztusi 
jelenlétet az oltáriszentségben. Nin-
csenek szavak megköszönni azt a 
végtelen, szerelmes isteni gyöngéd-
séget, melyet ez a legszentebb szent-
ség jelent. Emiatt otthon nekem ez a 

szentségimádásaim oltárai – gyer-
mekkoromtól mostanáig. Micsoda 

-
ért nem ismeri föl ezt a titkot az em-
beriség? Majd felismeri az utolsó nap 
éles ragyogásában mint elszalasztott 
legnagyobb kegyelmet, és akkor, és 
éppen ezért „sírásunk mégegyszer 

-

állhatatosabban imádkozott: verej-
téke mint megannyi vércsepp hullott 
a földre. Megfosztják az oltárokat dí-

véres veríték borítja. Az apostolok 
alszanak, míg az Isten Fia szenved. 

elviselni, felfogni Isten szenvedését, 

ártatlan emberi akarata is vérrel verí-
tékezés árán igazítható az Atya akara-
tához, hát akkor hogyne lenne nekem 
is nehéz egész vallási életem, hitem 

legnagyobb feladatát megvalósítani: 
Isten szent akaratába belevetni aka-
ratomat? Jézus azonban kiérdemelte 
nekem, hogy ne legyen olyan nehéz. 

-

és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne 

egy és ugyanaz. A test imádsága a vir-
rasztás, a lélek virrasztása az imád-
ság. Testestüllelkestül kell megnyílni 

kísértés felett. A mai éjszakán a leg-
nagyobb kegyelmet kérem: a mindha-
lálig tartó állhatatosságot. Azt kérem, 
hogy amikor elérkezik az én magam-

órája, Olajfák hegyi éjszakámban ra-
-

tus, és vele tudjam mondani: „Atyám, 
legyen meg a te akaratod… Bocsáss 
meg nekik, mert nem tudják, mit cse-

-
kedésemben, hanem arra, hogy milyen emberi magatar-

-
lis alapállást, hogy egyáltalán helyesen hallgathassam 
Isten Igéjét. Elnémulva leborulni. Ma a papság a szent 
szertartások kezdetén leborul, lefekszik a földre a nyitott 

beszéd. A nyitott tabernákulum Jézus megnyitott oldala. 
A szent Kereszt alatt vagyunk most. Itt a Szentlélek meg-

-

Így kellene elnémulva minden áldott nap leborulni a ke-

lélekben – minden teológiai fakultásnak, minden püspöki 
irodának, minden katolikus intézménynek, kolostornak és 
családnak. Nincs igazabb emberi helyzet. A megújulás, a 

teljesen magányos és mégis együttes leborulásból épül-
het föl. A kezdetek kezdete nem az igehallgatás, nem a 
hangos imádság, hanem a néma leborulás. Ezt ma sze-
retném megtanulni a szent pátriárkáktól, a prófétáktól és 

szent Evangélium, a János-passió és a szent kereszt lelep-
-

kintsek az Úr keresztjére: „Íme, a keresztnek fája, melyen 

az üdvösség forrása. Aki a keresztre feszített Isten sebeire 
-

nek, beteljesülésének forrásaira, az üdvözül. A szentírás 
minden kijelentése csakis is itt, a Kálvária hegyén lesz 

-

Nagypéntek
Iz 52,13–53,12; Zsid 4,14-16;5,7-9; Jn 18,1-19,42
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dicsekedni, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjé-
ben... Bizonyos értelemben az egyházi év legmagasabb 
hegycsúcsára jutottunk fel. Jézus titokzatos jelenlétében 

-
-

ra: arra, hogy honnét, hová. Minden, ami van, és minden-
ki, aki létezik, és minden esemény, ami eddig megtörtént 
és meg fog történni, csakis innét látható helyes aránya-
iban és igaz valóságában. A szinoptikus evangéliumok-
ban arról olvasunk, hogy Jézus keresztre feszítésének 
órájában sötétség borult a földre. Ez a sötétség fölidézi 
a teremtés kezdetét, amikor a föld puszta volt és üres, 
sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett 

szeretetét visszautasította az ember. Jézus halálának pil-
lanatáig, vagyis addig a pillanatig, amikor a megváltás 
megtörtént,  és ítélet helyett a megbocsátás szentsége 

-
ja borult az emberiségre. Szent János evangélista viszont, 
akinek passiója a mai napon elhangzik, már az isteni irga-

-
nyira elkápráztatta az új világ ragyogása, az a fény, mely 
Krisztus halálából áradt szét az egész világra, mindent és 
mindenkit bearanyozva az isteni irgalom sugaraival, és 

-

a teremtés ártatlansága Fia kereszthalálának végtelen ér-
-

sötétséget, mert attól az órától fogva házába fogadta azt, 
akiben a világosság soha nem vált sötétséggé. Miközben 

-
ival a szeretett tanítvány anyjául rendeli Máriát, s utolsó 

Testét, az Egyházat. Ezért áll fényben a mai napon a Gol-
-

testesült. Ezért ragyog fel ma még fényesebben az Egyház 

-

áldozatbemutatás, szentmise, hiszen 

szentmiséje, és így nincs evangéli-
umolvasás sem. Amikor éjszaka fel-

-
vét napját jelzi. Ezen a napon a csend 
által szól hozzám az én Istenem, és 
Jézus sírban fekvésének képe, ikonja 
által... Jézus számára is volt üzenete 

szólt hozzá utoljára a földön, amikor 
Jézus lelke megrendült a szenvedé-

-
varon, amikor Atyja nevének megdi-

szavával, amely az örökkévalóság 

éneke az Atya és a Fiú között: „Én 

-
való, átistenült test lesz. A két szó 
között azonban ott van a csönd. Meg 
kell tanulnom ezt az édes-rettenetes 
csöndességet. Két isteni ige, két pré-
dikáció, két szentírásolvasás, két ta-
lálkozás között ott van a kereszthalál-

csöndet: ez a szeretet ára. Ez maga a 
bizalom, hogy nem azért hallgat Isten, 
mert elfelejtett, hanem azért, mert 
isteni életébe akar belenöveszteni 
engem. Az emberi szeretet két jele 
között ott van a rémséges és gyönyö-

-

élünk: a két jel között mi marad? A 
jel emléke és a várakozás az új jelre: 
mint Krisztus két eljövetele között az 

a szentmise, és a várakozás a máso-
dik eljövetelre, amely a keresztény lét 

-
retet emlékét jelenvalóvá teszi, és így 

között is ott van valami hasonló a két 
jelzés között: jelenbe hozó emlékezés 
és titokzatos eljövetel. Az emberi sze-
retet csöndje is csak a Szentlélekben 

hanem csak egy, amióta Isten em-
berré lett és kiárasztotta szívünkbe 
szeretetét a nekünk adott Szentlélek 
által. 

Nagyszombat – napközben



XX. évfolyam 4. szám 5

mindannyian, akik már megkeresztelkedtünk, ezen az 
éjszakán még egy összefoglaló oktatásban részesülünk. 
Az olvasmányok közül egyik-másik elhagyható, vannak 
azonban olyanok, amelyeknek mindenképpen el kell 

az éjszakán a föltámadt Jézusban a világ újjáteremtését, 

kellene hallanunk, hiszen az új Ádámban, Krisztusban is-
-

lanunk kell az egyiptomi szabadulás történetét, nemcsak 
-
-

nak, hanem mert Isten korábbi nagy tetteit nem szabad 
elfelednünk. Az Egyház Izrael megszabadulásáért is hálát 
ad, és azt is ünnepli. Olvasni kell a próféták jövendöléseit 

-

-

emmauszi tanítványok, és vehetjük az élet kenyerét, ma-
gát a föltámadt Krisztust. A mai éjszaka olvasmányrendje 

Szent Ágoston: a hittanulóknak mindent meg kell tanítani 
-

tette értünk az Isten. Igazából ez a mai éjszaka egy titok-
zatos emmauszi út, ahol nem egyetlen szentírási szöveg 
ragyog fel az éjszakában lámpásként, hanem egyszerre 
az egész ószövetségi szentírás fénybe borul a feltámadt 

-
-

la szól. Az emmauszi tanítványoknak nem csupán az ér-
telmük világosult meg, hanem szívük is lángolni kezdett, 

-

korábbi isteni ígéretet, mert nyilvánvalóvá lesz számukra, 

hogy Jézus Krisztus Isten Fia, valóságos Isten és valósá-
gos ember. A mai éjszaka tanít meg minket elmélkedni a 
szentírásról, amely csak a Krisztusba vetett hit fényénél 

-

a megkereszteltek, megbérmáltak és a hittel áldozók „ért-

Jézus Krisztusban vannak, aki
az írások Alfája és Omegája, kulcsa, világossága, értel-

-
áld az Egyház, jelképezi a nekünk adott Szentlelket, aki 

hit által („Istenünk, te szent Fiad által isteni fényességed 

húsvéti gyertyát, amely  a Feltámadott jelenlétének látha-
-

inkat is, mert bennünk is él és világít a Jézust feltámasztó 
-

zus feltámadott létmódjára olvassuk végig nagy vonalai-
ban az egész szentírást – majd szenteljük meg a keresz-

-

ülhetünk asztalhoz az éjszaka közepén az emmauszi ta-

-
jessé vált a hitvallás. Minden szentmise rövidítve ezt az 
utat járatja be velünk, mert abba akar beavatni minket 
a liturgia Szentlelke, ami a mi igaz történetünk: hogy mi 

-
rúan e világ útjaira, de hozzánk társul az élet Ura, az Isten 
szent Fia, a föltámadt Krisztus, és igéjével megvilágosít, 

már nem a régi Jeruzsálembe, hanem az újba, ahol angya-
lok és szentek sokasága vár bennünket. 

Húsvét vigíliája
Ter 1,1–2,2; Kiv 14,15–15,1; Ez 36,16-17a.18-28; Róm 6,3-11; Mt 28,1-10
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Húsvétvasárnap, C évben
ApCsel 10,34a.37-43; 1Kor 5,6b-8; Jn 20,1-9

Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal

Tel: 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu, e-mail: bodajkiplebania@t-online.hu

-

viszont olyan emberi látást, szemlélést jelöl, amely képes 
a dolgok felszíni megjelenésén keresztül mintegy intuíci-

-

-

virág kedvesednek, a frissen vasalt ing, amit édesanyád 
kikészít vasárnapra, vajon nem hordoz üzenetet? A leplek 

annak számára, aki nem csak testi szemével lát. Itt a régi 
világnak bizonyos szempontból totális túlhaladásáról van 

-

lenti, hogy nem számítanak a nemek, hanem hogy Jézus 

-
gességébe. Az ember képes Istenre, azaz teljes mérték-
ben képes túllépni önmagán. Ennek példája a szeretett 
tanítvány. Nincs szüksége angyali híradásra, még a Feltá-
madott megjelenésére sem, hogy higgyen: elég belelátnia 
a tényekbe azzal a tudattal, hogy végtelenül szeretve van, 
örökkévaló, isteni szeretettel. Az tehát, hogy a magunk 

-

az életre. Egyedül az segít túllépni ezen a világon – a hit 
-

szeretettel. 

plébános
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A második félév is tartalmas lesz számunkra, 
elindultak a versenyek.

Terematlétika verseny Bakonycsernye                                                                                                                   

Magda Milán 4. helyezés távolugrásból, 
Szatzger Martin 3. helyezés, futásból.
Körzeti tornaverseny (Kiss Evelin 3.  

 

 

Bozsik- foci
Kézilabda

 

Kaán Károly országos természet- és  
környezetvédelmi verseny iskolai forduló 
(Varga Barnabás 1. helyezés tovább jutott a  

Megyei német nyelvi versenyre továbbjutott 

 

 

A versenyekre Rozsnyai Attila szállította a di-
-

szönjük neki a segítséget és a versenyeken ké-
szült fotókat.

Buzás- Volenter Ábel 1. osztály
Nyerges Réka 1. osztály
Balogh Brigitta 2. osztály
Magda Milán 2. osztály
Appel Maja 3. osztály

Király Eszter 4. osztály
Varga Barnabás 5. osztály
Szabó Balázs 6. osztály

Szatzger Martin 8. osztály

5. osztály
7. osztály
2. osztály

-
leik iskolaváró foglalkozáson vettek részt Udvariné 

-

Március 16-án megemlékeztünk az 1848-
 

akiket Wajzer Sarolta magyar-történelem szakos 
tanár készített fel.

szervezünk.
Március 23-án játékos foglalkozások keretében 

ünnepeljük a Víz Világnapját. 

Ökoprogramjaink:
Víz Világnapja
Facsemetéket ültetünk az iskola hátsó ud-
varára
Szelektív hulladéktárolók készítése

Föld Napja megünneplése.

Áprilisi programok:
-
-

csoportos óvodások szüleinek
Április 8. péntek 17 óra Kulturális Gála
Rajzpályázat a Föld Napjára

Német nemzetiségi nap

Iskolaélet hírei
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Elkészültek a 2014/2015-ös tanév kompe-
tencia- mérésének az eredményei, melyek  

6. osztály

Általános 
Iskola

Orszá-
gos

Városi 
Ált. 
Iskolák

Községi 
iskolák

matematika 1544 1497 1480 1448
szövegértés 1540 1488 1471 1424

8. osztály

Általános 
Iskola

Orszá-
gos

Városi 
Ált. 
Iskolák

Községi 
iskolák

matematika 1713 1618 1593 1555
szövegértés 1647 1567 1542 1494

-

folyik, tanulóink felette teljesítettek az országos és a 

-
ton iskolánk 16 számítógépet nyert 3 millió forint ér-
tékben, így az informatika eszközpark teljes mérték-
ben megújult. Tanulóink márciustól már ezeken az új 
gépeken dolgozhatnak.

Felhívás
ál lá s s l e ás

e ásh s s es e
A gyermek nevére kiállított személyi azonosító
A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló ha-
tósági igazolvány
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség el-
érését tanúsító igazolás

 

Borrendi Krónika
Mire ezek a sorok napvilágra kerülnek, addig-
ra már túl lesznek a borosgazdák a borverse-
nyen. A hegyközségi rendszer átalakulása után 

összes szakmai rendezvényt. Jó eredményekre 
-
-

bárki visszakóstolhatja, akit érdekelnek a csó-

A borrend ebben az évben ünnepli tizenötödik 

a nagymesteri és a gazdasági beszámoló is. 
Mindhárom felszólaló elégedett volt az elmúlt 
évvel és az elmúlt öt évvel is, hiszen öt éve ve-

zeti a borrendet a nagytanács ebben a felállás-
ban. Mandátuma az elnökségnek lejárt, de jól 

hogy csupán egy személyi változást történt  a 
tisztújítás során. A másik négy poszton a régi-

-

István pedig kancellárként látja el feladatát a 

-

vette a harc a gyomok, gomba betegségek, a 
rovarok és a jég ellen. A gyomok nagy ellensége 
a kapa, de a felszívódó gyomirtó hosszabb távú 
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hatást érhet el. A gombák ellen, ahogy eddig 
is, az új csodaszereket kombinálni kell a hagyo-
mányos, jól bevált rézzel és kénnel. A rovarok 
ellen a piretroid hatóanyag meggátolja a kitin-
váz növekedését, ami a rovar számára végze-

az anyagokkal a molyok seregei.

Az utolsó és egyben legszeszélyesebb ellenség 
a jégverés. Bárhol, bármikor beüthet és letarol-

ez nem olyan nagy probléma, mert nem kell 
mást tenni, mint elmormolni egy-két imát és 

 
vagyunk túl, ami jelzi, hogy elindult a tavaszi 
idény. Eltiltások, sérülések is tizedelték a 
csapatot, több kulcsjátékos sem tudta vállalni 
a játékot, ám ennek ellenére az újoncok,  
tartalékok jól helyettesítették a hiányzókat, 

is szépen sikerült a tavaszi bemutatkozás, 

Magyaralmás ellen, akiket sikerült 4-0-ra  

Megyei III. osztályú Bajnokság 2016. márci-
us 13. vasárnap 12. forduló

Megyei III. osztályú Bajnokság 2016. márci-
us 19. szombat 13. forduló

-
runk szombaton a hazai, vasárnap az idegen-

Elindult a tavaszi idény
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szomszédainknak  hazánk ellen annyi valótlanságot  és  
-
-

sát véglegesen elhatározták, ha nem is teljesen a rabló 

ítéletét  azonban  már a békediktátum  véglegesítésekor  
kimondták, mert elképzelhetetlennek  tartották, hogy ez 

-

hogy ez a  nemzet  még rendelkezik azzal  az Ázsiából 

nyugati  és keleti  ellenségével  szemben,   -  keresztény 
Istenében  bízva, -  megvédte  nemcsak  Kárpát-meden-

 Az évszázadokon át  általunk  védett galád szom-
szédok,  -  akik   nálunk nélkül nem léteznének,  -    kö-

államok közvéleménye  is  elfogadja.   Ekkorra beérett 
az  az aknamunka, amit a  XIX. században  francia  tá-
mogatással  nemzetünk  és  hazánk ellen  folytattak.   
Tudomásul vették  új  államok  megalakulásának dek-
larálását,  idegen országok  területének  megszállását,  
hogy  Trianonban  már  kész tényekre támaszkodjon  a 

vált  ki a Magyar Korona országai  közül.   1918   novem-

-

megszállása  az antant csapatokkal egyesült  szerbek ál-
tal,  s  kimondták  a  Baranyai  Köztársaság  csatlakozá-

Magyarország tökéletes szétdarabolása.  A  gyalázatos 
területrabló  szomszédok   követelése  tehát elvben már 
teljesült. Csehszlovákia megszerezte a  Felvidéket,   már  

-
köz közötti Csehszlovák-Jugoszláv  korridor  létrehozása  
volt  hátra.    A románok  a gyalázatos  Berthelot   fran-

már  majdnem a Balatonig terjeszkedett   Míg  a  terület-
rabló  szomszédok   mind  offenzívában   voltak, akkor a  
degenerált  gróf  Károlyi  Mihály, a  Magyar Köztársaság 

szélnek  eresztette a   magyar  hadsereg  -   még hazája  
megvédésére  kész  -  honvédeit,  majd gyáván  átenged-
te a  Magyarország   feletti  hatalmat a kommunistáknak.  
A trianoni   békediktátum  alkotói pedig hagyták  dühön-
geni  Magyarországon  a vörös terrort, a  Tanácsköztár-

-
ha az  ország lakosságának ellenállása  és  a  Magyar  

 Ausztria  számára a Békekonferencia  végül    ked-
-

tomány Ausztriához  került, Karinthiában  népszavazás 
döntött  Jugoszláviával  szemben  Ausztria javára.  Bur-
genlandban  pedig elvetették a csehszlovák-jugoszláv  
korridor kialakítását,  s a tartományt, -  mint német több-

cseh  Benes és Masaryk - miatt nem lehetett  sok  jóra 
számítani  a  Béketárgyalásokon.,  Franciaország  sem  
tagadta meg magát,  s  azt a magyar  nemzet elleni 
irtóhadjáratot,  amit  a XVI.  és   a XVII.  században  -  po-
gány  szövetségese,  a török  által  -  ellenünk  folytatott,  
most  rábízta  három olyan államra,  melyek korábban 
nem  is léteztek,  s melyek  fennmaradásukat   nemze-
tünknek köszönhették,  s  most  nyíltan  hangoztatták,  
hogy   ezt az  ázsiai  népet, - a mongolokat  -  ki   fogják  

tárgyalására,  be szeretnék mutatni egy táblázatot,  mely 
hazánk Trianonban  történt  megcsonkítását  ábrázolja  
számokban,  a feldarabolt  ezeréves  országból  terület-
rabló  szomszédainknak juttatott  területet  és lakossá-
got:

lakosságából 
részesedett:

Terület 
(km2 Összesen

magyar         
%

Ausztria 3.967 291.000 26.000             8,9

Csehszlovákia  62.198 3.591.000          1.089.000            30,3

Románia 102.724             5.257.000          1.661.000            31,6

Jugoszlávia 20.913 1.510.000             458.000            30,3

Összesen 
elrabolva:

189.802          10.649.000          3.324.000            30,4 

Csonka  
Magyaror-
szág: 

93.073             7.615.000

Magyarország  
1910-ben 

nélkül:

282.875 18.264.000         9.945.000             54,5

-
-

szerepeltek  Európa  térképén,  s akik  soha semmi áldo-
zatot nem hoztak  a keresztény  Európáért.  Mert  vegye 
tudomásul  az egész  világ,  hogy  Magyarország  törté-
nelme és kultúrája  nélkül nem lenne  európai  kultúra és 

folytatott  a  nomád,  pogány  népekkel  a keresztény 
-

-
másul,  hogy  Magyarország  déli  és keleti  határainál  

-
ra.

Dunka Sándor cikkének folytatása



Felhívás

Az iskolánk, melyben 
évezrede
folyamatosan épül, szépül, megfelelve 

a kor követelményeinek.

akosság 

bocsát ki 500 Ft, 1000 Ft, 5000 Ft,  
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megvásárolható a Polgármesteri 
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Bócz Éva
Tagintézmény
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