ß Hírek
Csókakoi
A polgármesteri hivatal lapja
2016. április XX. évfolyam 4. szám
EDQ$9iUpStWŊ3URJUDP
ban megpályázott 35.5
millió forintot, ahogy ígérték, sikerült megszerezni.
A feltárt épületromok fölé
YpGŊWHWŊW IRJQDN pStWHQL
ennek a beruházásnak
D]pUWpNHHEEŊOPLOOLy
forint lesz majd. Várhatóan áprilisban a vár utolsó
feltáratlan területét tárják
fel a régészek, ennek a
költsége is 20.5 millió
forint lesz. Az önkormányzatnak és a várbarátoknak nem kell ezekhez a
beruházásokhoz sem biztosítani önrészt, mivel a
pályázat önrészét az MNV
ÀQDQV]tUR]]DPDMG

7LV]WHOW&VyNDNŊLHN
Az elmúlt böjti márciusban is voltak eseményeink. A
labdarúgó bajnokság tavaszi szezonja elindult március közepén, így újra pattog a labda futballpályán. Megemlékeztünk március 16-án az általános iskolásaink segítségével
az 1848/1849-es Forradalomról és Szabadságharcról. A
megemlékezés mellett megkoszorúztuk az I. és II. VilágháERU~V HPOpNPŤYHLQNHW D 0LOOHQHXPL HPOpNPŤYHW QHP
IHOHGYHDYLOiJKiERU~NYpJpWMHOHQWŊPiUFLXVLGiWXPRNDW
VHP7LV]WHOHJWQNDKŊVŊNpVD]iOGR]DWRNHPOpNHHOŊWW
(]~WRQLVN|V]|Q|PDJ\HUHNHNPŤVRUiWDIHONpV]tWŊSH
dagógusok munkáját.
A böjt az idén március 26-án ért véget, s ezzel megkezGŊG|WWD+~VYpWLLGŊV]DN$6]HQW'RQiW3OpEiQLD7HPS
ORPEDQ D KtYHN 1DJ\FVW|UW|NWŊO +~VYpW +pWIŊLJ V]HQW
miséken vehettek részt, megemlékezvén Jézus Krisztus
keresztútjára, keresztre feszítésére. A Barkócaberkenye
Néptánccsoport jóvoltából az idén is megrendezésre keUOW+~VYpW9DViUQDSD+~VYpWL/RFVROyEiO
Március végén tovább folytatódik az építkezés a vár-

%HN|V]|QW|WWDWDYDV]NpUHPKRJ\DWŤ]J\~MWiVLV]D
bályokat fokozottan legyenek szívesek betartani. A vasárnapi napon és ünnepnapokon a helyi rendeletünk értelPpEHQWŤ]J\~MWiVLWLODORPYDQV]RPEDWRQpVKpWN|]QDS
reggel 9 órától 17 óráig lehet tüzet gyújtani. Kérem, hogy
IRNR]RWWDQJ\HOMQNDWŤ]YpGHOPLV]DEiO\DLQNUDpVOHKH
WŊOHJDWŤ]J\~MWiVHOŊWWDV]RPV]pGRNNDOLVHJ\H]WHVVQN
$WHOMHVWŤ]J\~MWiVLWLODORPPiMXVpQOpSpOHWEHHNNRUD
község belterületén tüzet gyújtani szigorúan tilos lesz. Ez
DWLODORPV]HSWHPEHULJWDUWPDMG$IŤQ\tUiVW
IŤUpV]HOpVWNDSiOyJpSSHOYDJ\EiUPLO\HQNLVJpSSHOYpJ
zett munkákat a kertben, szezonális korlátozás nélkül reggel 8 óra és este 20 óra között lehet végezni vasárnap és
ünnepnapok kivételével. Kérem, hogy tartsuk be az erre
YRQDWNR]yV]DEiO\DLQNDW
&VyNDNŊPiUFLXV
)ŤUpV]*\|UJ\
SROJiUPHVWHU
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A második világégés honvéd hoseire
és áldozataira emlékeztünk
5HQGNtYOIHOHPHOŊYROWD]HOP~OWNpWpYKH]NpSHVWLV
100%-os létszámnövekedést és soha nem tapasztalt átODJpOHWNRUFV|NNHQpVWKR]yHPOpNH]ŊVHUHJJHOUpV]WYHQQL
a - 2016. évben a Magyarok IX. Világkongresszusa társrendezvényeként is megtartott - Vértes 71 Emléktúrán a
Vértesben. A (címben hivatkozott honlap bejegyzésben
PHJWHNLQWKHWŊ NpSHNPDJXNpUWEHV]pOQHN

DNRV]RU~NHOKHO\H]pVHXWiQDUpV]WYHYŊNHJ\HJ\QHP]Hti imádságunk, himnuszunk éneklésével zárták az egyes
KHO\V]tQHNHQDWLV]WHOHWDGiVW$]HPOpNW~UDD+HUNHSRUWD
YHQGpJOiWiViEDQDVDMiWNpV]tWpVŤHEpG VWEHQIŊWWPDUKDJXO\iV NHPHQFpEHQ VOW E~]DOHSpQ\ pV D UpV]WYHYŊN
VDMiWWHUPHOpVŤERUDL HOIRJ\DV]WiViYDOpUWYpJHW
.|V]|QMNDIŊV]HUYH]ŊQHN)yUL]V-y]VHIWDJXQNQDN
aki neve napján szívünket, lelkünket töltötte meg melegA Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete
VpJJHOpVDKi]LJD]GiNQDN.DQL]VD\=VROWQDNSiUMiQDN
és a Fejér Szövetség által 3. alkalommal megrendezett em+HUNH=LWiQDNpVQpSHVFVDOiGMiQDNKRJ\D]HPOpNW~UD
OpNW~UiQPLQWHJ\IŊYHWWUpV]W$W~UD&ViNEHUpQ\.ivégén az otthon és az étek melegségét is megérezve zárSROQDSXV]WD .ŊKiQ\iVSXV]WD 9iUJHV]WHV 9pUWHVNR]PD
hattuk megemlékezésünket.
pV.DV]DSWHWŊKHO\V]tQHLWKŊVLKRQYpGVtUHPOpNHLWpVHPOpNPŤYHLWpULQWHWWH$)HMpU6]|YHWVpJIpUÀNDUDpVD]$EDL
Székesfehérvár, 2016. március 24.
Atilla Király Gimnázium legénykórusa minden síremléknél
0DJ\DURN9LOiJV]|YHWVpJH)HMpU0HJ\HL6]HUYH]HWH
két katonadallal emlékezett az elesett honvédekre, majd
)HMpU6]|YHWVpJ6DMWyV]ROJiODWD

Egyházi hírek - Liturgikus elmélkedés
%DUVL%DOi]V±7HOHN3pWHU3iO0DJDVViJpVPpO\VpJ±6]HQWLGĘN
Húsvét Szent Háromnapja
Nagycsütörtök – Esti szentmise
Kiv 12,1-8.11-14; 1Kor 11,23-26; Jn 13,1-15
Nagycsütörtök olyan mélységeVHQ PHJMHO|OL D .ULV]WXVKtYŊ OHONpW
érzésvilágát, de még a testét is, hogy
ne is merjen vállalkozni senki se papViJUDVHV]Ť]LpOHWUHVHKi]DVViJUD
anélkül, hogy bele ne merült volna a
mai estén és éjszakán megnyilatkozó
misztikus szerelembe, annak a titoknak végtelen gazdagságába, hogy a
mi Urunk, Jézus szeretetének legnagyobb jelét adta. Az Úr vacsorájának
EHQVŊVpJHV pGHVVpJH pV D YpUHV
haláltusa magánya összetartozik. Ez
az igazi szeretet ára, s ha a szereteWpDNNRUD]HPEHUVpJpLV/pJ\SDS
vagy szerzetes, házas vagy egyedül-

álló, ha életedben nincs jelen ez a
felbonthatatlan szeretetszövetség és
XJ\DQDNNRU D YpJVŊNLJ YDOy PDJiUD
hagyatottság és a vérrel verítékezés
OHKHWŊVpJH PpJ QDJ\RQ D] HOHMpQ
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. Szellemünk és szívünk mindig lemarad
D] LJD]iQ MHOHQWŊV W|UWpQpVHN I|Qséges nagyságához, drámaiságához
NpSHVW3pWHUpVDW|EELDSRVWROFVDN
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,
DPLNRU HOiUDV]W EHQQQNHW D GLFVŊség világossága, fogjuk megpillantani földi életünk eseményeit, többek
között ezt a mai napot is, és látjuk,
hogy Isten szent Fia nem a lábunkat,
hanem a szennyes lelkünket, legbenVŊpQQNHWPRVWDPHJ/iWQLIRJMXN
KRJ\DQ NH]GWH PRVQL HOVŊ EŤQWXGDtunk és szentgyónásunk óta, és hogyan mosta utolsó gyónásunkig, és
mi még csak nem is szabadkoztunk,
PLQW 3pWHU 6]LQWH WHUPpV]HWHVQHN
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YHWWNKRJ\YDQV]DEDGXOiVDEŤQWŊO
amit a világ nem ismer, hiszen csak
az önfelmentés hazug ideológiáiról
és pszichológiai praktikáiról tud. „Ezt
FVHOHNHGMpWHND]pQHPOpNH]HWHPUHµ
-|MM HO 6]HQWOpOHN pV VHJtWV UDMWDP
Egyedül te ismered Isten mélységeit
és az én mélységeimet is. A mai nap
legszebb titka éppen a két mélység
találkozása. Itt most a végtelen isteni 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 szentáldozást, és a megmaradó krisztusi
jelenlétet az oltáriszentségben. Nincsenek szavak megköszönni azt a
végtelen, szerelmes isteni gyöngédséget, melyet ez a legszentebb szentség jelent. Emiatt otthon nekem ez a
YLOiJ (OYRQXOQDN OHONL V]HPHLP HOŊWW
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szentségimádásaim oltárai – gyermekkoromtól mostanáig. Micsoda
J\|Q\|UŤVpJHVEHOVŊW|UWpQHWH]0Lért nem ismeri föl ezt a titkot az emberiség? Majd felismeri az utolsó nap
éles ragyogásában mint elszalasztott
legnagyobb kegyelmet, és akkor, és
éppen ezért „sírásunk mégegyszer
I|OV]DEDGtWMDDWHQJHUWPLHOŊWWDV]WDOKR] OQpQNµ 3LOLQV]N\ -iQRV   0DMG
KDOiOIpOHOHP YHWW HUŊW UDMWD pV PpJ
állhatatosabban imádkozott: verejtéke mint megannyi vércsepp hullott
a földre. Megfosztják az oltárokat díV]HLWŊOPHUW,VWHQROWiUiW-p]XVDUFiW
véres veríték borítja. Az apostolok
alszanak, míg az Isten Fia szenved.
(]D]DOYiVMHOOHP]ŊUiQNQHPEtUMXN
elviselni, felfogni Isten szenvedését,
pV IpOQN ,VWHQ V]HUHWHWpWŊO -p]XV
ártatlan emberi akarata is vérrel verítékezés árán igazítható az Atya akaratához, hát akkor hogyne lenne nekem
is nehéz egész vallási életem, hitem

legnagyobb feladatát megvalósítani:
Isten szent akaratába belevetni akaratomat? Jézus azonban kiérdemelte
nekem, hogy ne legyen olyan nehéz.
ŉ HJ\HGO V]HQYHGHWW ² pQ QHP YDJ\RN HJ\HGO Ŋ PDJD YDQ YHOHP
EHQQHPeGHVWLWRNH]Å9LUUDVV]DWRN
és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne
HVVHWHNµ 9LUUDV]WDQL pV LPiGNR]QL
egy és ugyanaz. A test imádsága a virrasztás, a lélek virrasztása az imádság. Testestüllelkestül kell megnyílni
,VWHQHOŊWWH]DJ\Ŋ]HOHP~WMDPLQGHQ
kísértés felett. A mai éjszakán a legnagyobb kegyelmet kérem: a mindhalálig tartó állhatatosságot. Azt kérem,
hogy amikor elérkezik az én magamUD KDJ\DWRWWViJRP pV J\|WUŊGpVHP
órája, Olajfák hegyi éjszakámban raJ\RJMRQD]pQIpQ\OŊFVLOODJRP.ULV]tus, és vele tudjam mondani: „Atyám,
legyen meg a te akaratod… Bocsáss
meg nekik, mert nem tudják, mit cseOHNV]HQHN«µ

Nagypéntek
Iz 52,13–53,12; Zsid 4,14-16;5,7-9; Jn 18,1-19,42
0DQHPDQQ\LUDDV]HQWtUiVV]|YHJHLUHÀJ\HOHNHOPpOkedésemben, hanem arra, hogy milyen emberi magatarWiVW NpU WŊOHP D OLWXUJLD 6]HQWOHONH PLO\HQ HJ]LV]WHQFLilis alapállást, hogy egyáltalán helyesen hallgathassam
Isten Igéjét. Elnémulva leborulni. Ma a papság a szent
szertartások kezdetén leborul, lefekszik a földre a nyitott
WDEHUQiNXOXPHOŊWW1LQFVpQHNQLQFVKDQJ]yV]yQLQFV
beszéd. A nyitott tabernákulum Jézus megnyitott oldala.
A szent Kereszt alatt vagyunk most. Itt a Szentlélek megWDQtWMDDEŤQ|VHPEHUDODSKHO\]HWpW,VWHQYpJVŊPHJMHOHQpVHNLQ\LODWNR]WDWiVDHOŊWWH]D]DGRUiFLyDODSKHO\]HWH
Így kellene elnémulva minden áldott nap leborulni a keUHV]WUHIHV]tWHWW6]HUHWHWHOŊWWKRVV]~SHUFHNLJ²OHJDOiEE
lélekben – minden teológiai fakultásnak, minden püspöki
irodának, minden katolikus intézménynek, kolostornak és
családnak. Nincs igazabb emberi helyzet. A megújulás, a
IHONHOpVD]LJH~MIOOHOW|UWpQŊKDOOJDWiVDHJ\V]HEEpV
V]HUHWŊEEN|]|VVpJOpWUHM|WWHFVDNLQQpWIRUUiVR]KDW.pW

HPEHU PpO\VpJHV V]HUHWHWH V]|YHWVpJH LV FVDN HEEŊO D
teljesen magányos és mégis együttes leborulásból épülhet föl. A kezdetek kezdete nem az igehallgatás, nem a
hangos imádság, hanem a néma leborulás. Ezt ma szeretném megtanulni a szent pátriárkáktól, a prófétáktól és
,VWHQPLQGHQV]HQWMpWŊO+LWWHOIHOQp]QLDNHUHV]WUH$PDL
szent Evangélium, a János-passió és a szent kereszt lelepOH]pVHD6]HQWOpOHNPŤYHDNLD]WDNDUMDKRJ\KLWWHOIHOWHkintsek az Úr keresztjére: „Íme, a keresztnek fája, melyen
DYLOiJGY|VVpJHIJJ|WWM|MMHWHNLPiGMXNµ$OHOHSOH]HWW
IHV]OHWQHNH]DQpPDKLWWHOW|UWpQŊQp]pVHV]HPOpOpVH
az üdvösség forrása. Aki a keresztre feszített Isten sebeire
I|OWHNLQW PLQW GY|VVpJpQHN pOHWH YpJVŊ PHJPHQWpVpnek, beteljesülésének forrásaira, az üdvözül. A szentírás
minden kijelentése csakis is itt, a Kálvária hegyén lesz
HJ\pUWHOPŤ$NHUHV]WKLWWHOW|UWpQŊV]HPOpOpVHD]tUiVRN
PHJpUWpVpKH]YH]HWQHPDNDGpPLNXVKDQHPHJ]LV]WHQFLiOLVPHJpUWpVKH]DPHO\EŊOD](J\Ki]LJD]LpOHWHIDNDG
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(]pUWtUMD6]HQW3iO7ŊOHPD]RQEDQWiYROOHJ\HQPiVEDQ
dicsekedni, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjében... Bizonyos értelemben az egyházi év legmagasabb
hegycsúcsára jutottunk fel. Jézus titokzatos jelenlétében
KLV]HQŊPLQWIHOWiPDGRWWPiU|U|NUHMHOHQYDQ D.iOYiULDKHJ\pUŊOOHKHWUiWHNLQWHQLpOHWHPWLWRN]DWRVYRQXODWDLra: arra, hogy honnét, hová. Minden, ami van, és mindenki, aki létezik, és minden esemény, ami eddig megtörtént
és meg fog történni, csakis innét látható helyes arányaiban és igaz valóságában. A szinoptikus evangéliumokban 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
DYL]HNI|O|WW'HPHJMHOHQtWLDEŤQEHHVHWWPHJYiOWDWODQ
HPEHUiOODSRWiWLVH]WDQHPOpWH]pVV|WpWMpQpOLVVŤUŤEE
V|WpWVpJHWPHO\I|O|WWQHPOHEHJ,VWHQ/HONHPHUW,VWHQ
szeretetét visszautasította az ember. Jézus halálának pillanatáig, vagyis addig a pillanatig, amikor a megváltás
megtörtént, és ítélet helyett a megbocsátás szentsége
OpWHVOWDYpJVŊpUWHOPHWOHQVpJiWKDWROKDWDWODQpMV]DNija borult az emberiségre. Szent János evangélista viszont,
akinek passiója a mai napon elhangzik, már az isteni irgaORPEyOV]OHWHWW~MYLOiJUyOEHV]pOD]~MWHUHPWpVUŊOPHO\

I|O|WW LVPpW RWW OHEHJ D] ,VWHQ /HONH D SQN|VGL /pOHN
(J\HWOHQHYDQJpOLVWDVHPiOOWDNHUHV]WDODWWFVDNŊVDQ\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
PHO\KH] NpSHVW D WHUHPWpV KDMQDOiQ V]OHWŊ YLOiJRVViJ
FVDNKDOYiQ\GHUHQJpVYROWKRJ\DV|WpWVpJUŊOŊÅPHJLV
IHOHGNH]HWWµ3HUV]HKRJ\QHPEHV]pOV|WpWVpJUŊOKLV]HQ
0iULiYDO-p]XVDQ\MiYDODV]HSOŊWHOHQOIRJDQWDWRWWNHJ\HOHPPHOWHOMHV6]Ť]DQ\iYDOiOOWDNHUHV]WDODWWDNLEHQ
a teremtés ártatlansága Fia kereszthalálának végtelen érGHPpUHYDOyWHNLQWHWWHOOpWH]pVpQHNHOVŊSLOODQDWiWyOIRJYDHUHGHWLIpQ\pEHQWQG|N|OW3HUV]HKRJ\QHPHPOtWLD
sötétséget, mert attól az órától fogva házába fogadta azt,
akiben a világosság soha nem vált sötétséggé. Miközben
UXKiLW V]pWRV]WMiN HJ\ GDUDEEyO V]ŊWW N|QW|VpUH 0iULD
NH]HPXQNiMiUDVRUVRWYHWQHND]hGY|]tWŊXWROVyV]DYDival a szeretett tanítvány anyjául rendeli Máriát, s utolsó
VyKDMiYDOiWDGMDQHNLN/HONpWtJ\V]ŊYHHJ\EH7LWRN]DWRV
Testét, az Egyházat. Ezért áll fényben a mai napon a GolJRWD$-p]XVKDOiOiEyOV]OHWŊpOHWPiUMHOHQYDQPHJtestesült. Ezért ragyog fel ma még fényesebben az Egyház
PLV]WpULXPD D 6]HSOŊWHOHQ 6]Ť]QHN pV D]RNQDN DNLNHW
-p]XVV]HUHWD6]HQWOpOHNWŊOIRJDQWDWRWW|U|NN|]|VVpJH

Nagyszombat – napközben
,VWHQ LJpMH QpONOL QDS ,JD] YDQ
V]HQWtUiVROYDViV D UHJJHOL /DPHQWiFLyEDQ -HUHPLiV VLUDOPDL  GH QLQFV
áldozatbemutatás, szentmise, hiszen
D] pMV]DNDL YLJtOLDPLVH PiU +~VYpW
szentmiséje, és így nincs evangéliumolvasás sem. Amikor éjszaka felKDQJ]LN D] (YDQJpOLXP D] PiU +~Vvét 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
D]pJEŊOM|YŊFV|QGQHN$]$W\DDNNRU
szólt hozzá utoljára a földön, amikor
Jézus lelke megrendült a szenvedéVHNNHVHUŤiUQ\pNiWyODWHPSORPXGvaron, amikor Atyja nevének megdiFVŊOpVpW NpUWH eV PDMG V]yO KR]]i
DPRVWN|YHWNH]ŊpMV]DNDD]VROWiU
szavával, amely az örökkévalóság

éneke az Atya és a Fiú között: „Én
ÀDPYDJ\WHpQPDV]OWHOHNWpJHGµ
²pVHUUHDV]yUDDVtUEDQIHNYŊWHVW
PHJGLFVŊO URPROKDWDWODQ |U|NNpvaló, átistenült test lesz. A két szó
között azonban ott van a csönd. Meg
kell tanulnom ezt az édes-rettenetes
csöndességet. Két isteni ige, két prédikáció, két szentírásolvasás, két találkozás között ott van a kereszthalálEyOUpV]HVtWŊFV|QG.LNHOOEtUQLH]WD
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 gyönyöUŤVpJHV KDOOJDWiV RO\DQ D] PLQWKD
QHP pOQpQN PLQWKD pOŊKDORWWDN OHQQpQNPHUWFVDNLVDV]HUHWHWMHOHLEŊO

élünk: a két jel között mi marad? A
jel emléke és a várakozás az új jelre:
mint Krisztus két eljövetele között az
HPOpNH]pV DQDPQp]LV DPHO\PDJD
a szentmise, és a várakozás a második eljövetelre, amely a keresztény lét
PpO\pQOHYŊ$GYHQW'HDV]HQWPLVHD
6]HQWOpOHN WHUHPWŊ HUHMH iOWDO D V]Hretet emlékét jelenvalóvá teszi, és így
D] ÓU YpJVŊ HOM|YHWHOpW HOŊYpWHOH]L
.pW HJ\PiVW YDOyEDQ V]HUHWŊ HPEHU
között is ott van valami hasonló a két
jelzés között: jelenbe hozó emlékezés
és titokzatos eljövetel. Az emberi szeretet csöndje is csak a Szentlélekben
YLVHOKHWŊHOPHUWQLQFVNpWV]HUHWHW
hanem csak egy, amióta Isten emberré lett és kiárasztotta szívünkbe
szeretetét a nekünk adott Szentlélek
által.
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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

$ NHUHV]WVpJUH NpV]OŊN D KLWWDQXOyN pV YHON PL
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
KDQJ]DQLXN2OYDVQLNHOODYLOiJWHUHPWpVpUŊOPHUWH]HQ
az éjszakán a föltámadt Jézusban a világ újjáteremtését,
D]~MHJHWpV~MI|OGHWV]HPOpOMNÉGiPEŤQEHHVpVpUŊOLV
kellene hallanunk, hiszen az új Ádámban, Krisztusban isWHQJ\HUPHNLpOHWHWQ\HUWQNHQJHGHOPHVVpJHUpYpQ+DOlanunk kell az egyiptomi szabadulás történetét, nemcsak
D]pUWPHUWH]HOŊNpSHD.ULV]WXVYpUpEHQYpJEHPHQWV]DEDGXOiVQDNpVDYpJVŊYLOiJYpJLHJ\HWHPHVV]DEDGXOiVnak, 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
D WLV]WD Yt]UŊO DPHO\ OHPRVVD D EŤQW H] D NHUHV]WVpJ 
D]~MOHKHOHWUŊOPHO\HWD)HOWiPDGRWWN|]|OYHOQN H]D
6]HQWOpOHN D]~MV]tYUŊO DPHJNHUHV]WHOWHPEHU~MWHUHPWPpQ\ D]~MW|UYpQ\UŊODPHO\D]~MV]tYEHOHV]tUYD H]D
V]HUHWHW $NHUHV]WHOpVV]HUWDUWiVDXWiQD]WiQD](YDQJpOLXPYpJVŊYLOiJRVViJiEDQÅDV]WDOKR]OKHWQNµPLQWD]
emmauszi tanítványok, és vehetjük az élet kenyerét, magát a föltámadt Krisztust. A mai éjszaka olvasmányrendje
WNU|]LD]ŊVLKLWRNWDWiVWDPHO\QHNDQ\DJiUyOD]WPRQGMD
Szent Ágoston: a hittanulóknak mindent meg kell tanítani
DYLOiJWHUHPWpVpWŊONH]GYH.ULV]WXVLJGHFVDNQDJ\YRQDODNEDQ pV DUUD UiPXWDWYD KRJ\ PLQGH]W V]HUHWHWEŊO
tette értünk az Isten. Igazából ez a mai éjszaka egy titokzatos emmauszi út, ahol nem egyetlen szentírási szöveg
ragyog fel az éjszakában lámpásként, hanem egyszerre
az egész ószövetségi szentírás fénybe borul a feltámadt
.ULV]WXV MHOHQOpWH PLDWW KLV]HQ Ŋ 0y]HVHQ NH]GYH YDODPHQQ\LSUyIpWiQiOPHJPDJ\DUi]WDDPLD]ÌUiVRNEDQŊUyla szól. Az emmauszi tanítványoknak nem csupán az értelmük világosult meg, hanem szívük is lángolni kezdett,
PHUW LWW QHPFVDN |VV]HIJJpVHN PHJpUWpVpUŊO YDQ V]y
KDQHP HJ\ SiU SHUF P~OYD W|UWpQŊ EHOREEDQiVUyO DPLNRUIHOLVPHULNŊWDNHQ\pUW|UpVQpOPLQGHQWPHJpUWHQHN
YDJ\LVDWHUHPWpVWDW|UWpQHOPHW,]UDHO~WMDLWD]|VV]HV
korábbi isteni ígéretet, mert nyilvánvalóvá lesz számukra,

hogy Jézus Krisztus Isten Fia, valóságos Isten és valóságos ember. A mai éjszaka tanít meg minket elmélkedni a
szentírásról, amely csak a Krisztusba vetett hit fényénél
pVDNHQ\pUW|UpVV]HQWPLVpVYDOyViJiEDQpUWKHWŊXJ\DQDNNRU D] tUiVRN D] ÐV]|YHWVpJ  .ULV]WXVUD YHWQHN IpQ\W
Å+iWQHPH]HNHWNHOOHWWHOV]HQYHGQLHD0HVVLiVQDNKRJ\
EHPHKHVVHQGLFVŊVpJpEH"µ&VDNDÅEHDYDWRWWDNµYDJ\LV
a megkereszteltek, megbérmáltak és a hittel áldozók „értKHWLNPHJµDPDJXNWHOMHVVpJpEHQD]tUiVRNDWPHUWD]RN
Jézus Krisztusban vannak, aki
az írások Alfája és Omegája, kulcsa, világossága, értelPHpVEHWHOMHVtWŊMH(EEHQD]pMV]DNDLQDJ\EHYRQXOiVEDQ
KR]]iQNWiUVXOD)HOWiPDGRWWKLV]HQDWŤ]DPHO\HWPHJáld az Egyház, jelképezi a nekünk adott Szentlelket, aki
IHOWiPDV]WRWWD-p]XVWDVtUEyO7HKiWXJ\DQD]RQ/pOHNEHQ
YDQ-p]XVHPEHUVpJHPLQWDPHO\/pOHNEHQQQNYDQD
hit által („Istenünk, te szent Fiad által isteni fényességed
W]pW D]D] D 6]HQWOHONHW DGWDG KtYHLGQHNµ ² KDQJ]LN D
WŤ]V]HQWHOpVLN|Q\|UJpVEHQ (UUŊODWŤ]UŊOJ\~MWMXNPHJD
húsvéti gyertyát, amely a Feltámadott jelenlétének láthaWyMHOH.ULV]WXVYLOiJRVViJDGHPHJJ\~MWMXNVDMiWJ\HUW\iinkat is, mert bennünk is él és világít a Jézust feltámasztó
/pOHNÌJ\D6]HQWOpOHNWŊOPHJYLOiJRVtWYDpVI|OHPHOYH-pzus feltámadott létmódjára olvassuk végig nagy vonalaiban az egész szentírást – majd szenteljük meg a kereszWHOHQGŊNV]iPiUDDYL]HW$WŤ] D/pOHND]pJŊK~VYpWL
J\HUW\D EHOHHUHV]NHGLNDYt]EHPHUWYt]EŊOpV6]HQWOpOHNEŊO V]OHWLN ~MMi D] HPEHU ,VWHQ LJpMH iOWDO &VDN H]XWiQ
ülhetünk asztalhoz az éjszaka közepén az emmauszi taQtWYiQ\RNEROGRJpVPHJUHQGtWŊIHOLVPHUpVpYHOGHPRVW
PiUD]DSRVWROLN|]|VVpJEHQDKRO3pWHUYH]HWpVpYHOWHOjessé 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
PLQG-HUX]ViOHPEŊO D3DUDGLFVRPNHUWEŊO M|YQNV]RPRrúan e világ útjaira, de hozzánk társul az élet Ura, az Isten
szent Fia, a föltámadt Krisztus, és igéjével megvilágosít,
V]HQWWHVWpYHOpVYpUpYHO~MpOHWHWDGpVYLVV]DYH]HWGH
már nem a régi Jeruzsálembe, hanem az újba, ahol angyalok és szentek sokasága vár bennünket.
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Húsvétvasárnap, C évben
ApCsel 10,34a.37-43; 1Kor 5,6b-8; Jn 20,1-9

Å6LPRQ3pWHUOiWWDD]RWWKDJ\RWWOHSOHNHWpVDNHQGŊW$
WDQtWYiQ\LVDNLHOŊV]|UpUWDVtUKR]OiWWDPLQGH]WpVKLWWµ
6LPRQ3pWHUOiWiViWQp]pVpWD]HUHGHWLJ|U|JV]|YHJD]]DO
D]LJpYHOMHO|OLPHO\D]DEV]RO~WREMHNWLYLWiVUDW|UŊHPEHUL
PHJÀJ\HOpVWMHOHQWLFVDNVHPPLEHOHROYDViVDGROJRNOiWKDWyYDOyViJiED$V]HUHWHWWWDQtWYiQ\OiWiViWNLIHMH]ŊLJH
viszont olyan emberi látást, szemlélést jelöl, amely képes
a dolgok felszíni megjelenésén keresztül mintegy intuíciyYDO EHOHOiWQL D OpQ\HJEH $] HOŊEEL D IpUÀDNUD MHOOHP]Ŋ
KR]]iiOOiVD]XWyEELLQNiEEDQŊNUH$IpUÀD]REMHNWLYLWiVHPEHUH+DÉGiPQHPYpWNH]HWWYROQDDNNRUH]D]
REMHNWLYLWiVDIpUÀWiOODQGyDQ.ULV]WXVKR]YH]HWWHYROQDD
YpJVŊWpQ\KH]pVYDOyViJKR]'HÉGiPYpWNH]HWWVH]]HO
OiWiVDEHV]ŤNOWpVD]REMHNWLYLWiVUDW|UHNYpVEŊOLGHROyJLD OHWW PHO\ U|YLGHQ tJ\ IRJODOKDWy |VV]H D NOVŊ YLOiJ
MHOHQVpJHL QHP KRUGR]QDN EHOVŊ ]HQHWHW 'H HJ\ V]iO
virág kedvesednek, a frissen vasalt ing, amit édesanyád
kikészít vasárnapra, vajon nem hordoz üzenetet? A leplek
HOKHO\H]NHGpVHD]UHVVtUEDQXJ\DQFVDN]HQHWpUWpNŤ
annak számára, aki nem csak testi szemével lát. Itt a régi
világnak bizonyos szempontból totális túlhaladásáról van
V]y .ULV]WXVEDQ QLQFV W|EEp IpUÀ pV QŊ (] QHP D]W MH-

lenti, hogy nem számítanak a nemek, hanem hogy Jézus
.ULV]WXVpVD]ŊIHOWiPDGiVDQHPOHKHWEH]iUYDDIpUÀUD
YDJ\ QŊUH MHOOHP]Ŋ OiWiV YLV]RQ\ODJRVViJiED pV HVHWOHgességébe. Az ember képes Istenre, azaz teljes mértékben képes túllépni önmagán. Ennek példája a szeretett
tanítvány. Nincs szüksége angyali híradásra, még a Feltámadott megjelenésére sem, hogy higgyen: elég belelátnia
a tényekbe azzal a tudattal, hogy végtelenül szeretve van,
örökkévaló, isteni szeretettel. Az tehát, hogy a magunk
IpUÀDVYDJ\QŊLPyGMiQV]HUHWMN-p]XVWMyGHQHPHOpJVpJHVDKKR]KRJ\iWYLJ\HQEHQQQNHWHEEŊODYLOiJEyOD
PiVLN YLOiJED D] LGŊEŊO D] |U|NNpYDOyViJED D KDOiOEyO
az életre. Egyedül az segít túllépni ezen a világon – a hit
PHJV]OHWpVHH]²KDKLVV]NpVHOIRJDGMXN+~VYpWOHJQDJ\REE]HQHWpWD]WKRJ\ŊHOŊEEV]HUHWHWWEHQQQNHW
pVV]HUHWPDLVWHUHPWŊKDORWWDNDWGLFVŊVpJUHWiPDV]Wy
szeretettel.
&VyNDNŊ
0yURF]7DPiV
plébános

Irodai szolgálat: Bodajki Plébánia Hivatal
+pWIŊNHGGV]HUGDFVW|UW|N]iUYDSpQWHN
Tel: 22/410-039, www.segitoszuzmaria.hu, e-mail: bodajkiplebania@t-online.hu
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Iskolaélet hírei
A második félév is tartalmas lesz számunkra,
elindultak a versenyek.
)HEUXiUKyQDSEDQDN|YHWNH]ŊN|QYHWWQNUpV]W
 Terematlétika verseny Bakonycsernye
.LVV (YHOLQ  KHO\H]pV WiYROXJUiVEyO
Magda Milán 4. helyezés távolugrásból,
Szatzger Martin 3. helyezés, futásból.
 Körzeti tornaverseny (Kiss Evelin 3.
KHO\H]pV/DNL%DOi]VKHO\H]pV.|UPHQGL
$WWLOD  KHO\H]pV FVDSDWEDQ .LVV (YHOLQ
3HVWL %RUEiOD  KHO\H]pV .|QQ\Ť ÉNRV
.LV]HO\9LQFH/DNL%DOi]VKHO\H]pV
 Bozsik- foci
 Kézilabda
 &VyNDNŊL
$V]WDOLWHQLV]
%DMQRNViJ
6]DEy %DOi]V  KHO\H]pV 3iOÀ 7tPHD
KHO\H]pV%RNRU7DPiVKHO\H]pV
 Kaán Károly országos természet- és
környezetvédelmi verseny iskolai forduló
(Varga Barnabás 1. helyezés tovább jutott a
PHJ\HLG|QWŊEH.|UPHQGL$WWLODKHO\H]pV
0DNN.DWDOLQKHO\H]pV
 Å,WWKRQ2WWKRQYDJ\µRUV]iJRVI|OGUDM]YHUVHQ\
6]DW]JHU0DUWLQWRYiEEMXWRWWDPHJ\HLG|QWŊUH
 Megyei német nyelvi versenyre továbbjutott
.LV]HO\.LQFVŊ
 0HJ\HL =UtQ\L PDWHPDWLND YHUVHQ\HQ
OHJMREEHUHGPpQ\WpUWHO0DNN3pWHU
 +HO\HVtUiVL YHUVHQ\ 0yU UpV]W YHWW 0DNN
/LOLiQDpV.LUiO\(V]WHU
*UDWXOiORNWDQXOyLQNQDNDV]pSHUHGPpQ\HNKH]
A versenyekre Rozsnyai Attila szállította a diiNRNDW D &VyNDNŊL 3ROJiUŊUVpJ NLVEXV]iYDO .|szönjük neki a segítséget és a versenyeken készült fotókat.
+yQDSWDQXOyL
 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
.LV]HO\.LQFVŊRV]WiO\
/yGHUHU'RUNDRV]WiO\
Szatzger Martin 8. osztály

+yQDSRV]WiO\D
 5. osztály
 7. osztály
 2. osztály
)HEUXiUpQDOHHQGŊRV]WiO\RVRNpVV]leik iskolaváró foglalkozáson vettek részt Udvariné
+RUYiWK$QQDWDQtWyQŊYH]HWpVpYHO0iUFLXViQ
IpUÀ NROOHJiLQN pV D 3ROJiUPHVWHU ~U HJ\ V]iO YLUiJJDON|V]|QW|WWHNEHQQQNHW1ŊQDSDONDOPiEyO
Március 16-án megemlékeztünk az 1848DV IRUUDGDORPUyO DKRO PŤVRUW DGWDN  WDQXOyLQN
akiket Wajzer Sarolta magyar-történelem szakos
tanár készített fel.
0iUFLXV pQ K~VYpWL Np]PŤYHV IRJODONR]iVW
szervezünk.
Március 23-án játékos foglalkozások keretében
ünnepeljük a Víz Világnapját.
Ökoprogramjaink:
 Víz Világnapja
 Facsemetéket ültetünk az iskola hátsó udvarára
 Szelektív hulladéktárolók készítése
 7(6=(''RUV]iJRVV]HPpWJ\ŤMWŊDNFLy
 Föld Napja megünneplése.
Áprilisi programok:
 ÉSULOLVNHGGRV]WiO\EDQ8GYDULQp+RUYiWK$QQDWDQtWyQŊQ\tOWQDSRWWDUWDQDJ\csoportos óvodások szüleinek
 Április 8. péntek 17 óra Kulturális Gála
 Rajzpályázat a Föld Napjára
 3DStUJ\ŤMWpV
 Német nemzetiségi nap
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Felhívás

Elkészültek a 2014/2015-ös tanév kompetencia- mérésének az eredményei, melyek
DN|YHWNH]ŊN
6. osztály
&VyNDNŊL
Városi
OrszáÁltalános
Ált.
gos
Iskola
Iskolák
matematika
1544
1497 1480
szövegértés
1540
1488 1471

$]álWDláQRsLsNRlDLEeLUDWNR]ásLGŊSRQWMD
 iSULOLV FVW|UW|N yUDN|]|WW
 iSULOLV SpQWHN yUDN|]|WW

Községi
iskolák
1448
1424

8. osztály
&VyNDNŊL
Városi
OrszáÁltalános
Ált.
gos
Iskola
Iskolák
matematika
1713
1618 1593
szövegértés
1647
1567 1542

Községi
iskolák



$EeLUDWNR]áshR]s]NspJesGRNXPeQWXPRN
 A gyermek nevére kiállított személyi azonosító
 A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

L yYRGDLV]DNYpOHPpQ\

LL WDQNHUOHWLV]DNpUWŊLEL]RWWViJV]DNYpOHPpQ\H

LLL VDMiWRVQHYHOpVLLJpQ\ŤJ\HUPHNHVHWpEHQ
D6]DNpUWŊL%L]RWWViJV]DNpUWŊLYpOHPpQ\H

1555
1494

%yF]eYD
7DJLQWp]PpQ\YH]HWŊ

$] iWODJHUHGPpQ\HNEŊO MyO OiWKDWy KRJ\ D FVyNDNŊLiOWDOiQRVLVNROiEDQV]tQYRQDODVPLQŊVpJLRNWDWiV
folyik, tanulóink felette teljesítettek az országos és a
YiURVLLVNROiNiWODJiQiO*UDWXOiORNGLiNMDLQNQDN
7,23LQIRUPDWLNDLHV]N|]EHV]HU]pVLSiO\i]Dton iskolánk 16 számítógépet nyert 3 millió forint értékben, így az informatika eszközpark teljes mértékben megújult. Tanulóink márciustól már ezeken az új
gépeken dolgozhatnak.

Borrendi Krónika
Mire ezek a sorok napvilágra kerülnek, addigra már túl lesznek a borosgazdák a borversenyen. A hegyközségi rendszer átalakulása után
D6]HQW'RQiW%RUUHQGERQ\ROtWMD&VyNDNŊQD]
összes szakmai rendezvényt. Jó eredményekre
V]iPtWXQNGHH]HNUŊOFVDNDN|YHWNH]ŊV]iPEDQV]iPROKDWXQNEH+iURPKHO\HWWQpJ\SDODFNERUWNpUQNDQHYH]ŊNWŊOPLQWiQNpQW(]W
D SOXV] SDODFNRW D 7DYDV]N|V]|QWŊ 0DMiOLVRQ
bárki visszakóstolhatja, akit érdekelnek a csóNDNŊLERURN
A borrend ebben az évben ünnepli tizenötödik
V]OHWpVQDSMiWHQQHNPHJIHOHOŊHQDPiUFLXVL
N|]J\ŤOpV HJ\EHQ WLV]W~MtWy QDJ\J\ŤOpV LV YROW
$ N|]J\ŤOpV NHUHWpEHQ HOKDQJ]RWW D] HOQ|NL
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 felállásban. Mandátuma az elnökségnek lejárt, de jól
PXWDWMDDN|]J\ŤOpVWDJMDLQDNHOpJHGHWWVpJpW
hogy csupán egy személyi változást történt a
tisztújítás során. A másik négy poszton a régiHNEŊOOHWWHND]~MDN
=VLSL*\XODHOQ|NNpQW%RJQiU*iERUQDJ\PHVWHUNpQW.LQGOHU-y]VHINLQFVWiUQRNNpQW3LVFK
István pedig kancellárként látja el feladatát a
ERUUHQGHWYH]HWŊQDJ\WDQiFVEDQ$JD]GDViJL
YH]HWŊLSRV]WRQOHJ~MDEEWDJWiUVXQN9DVXWiQp
/iV]Oy0iULDIRJMHOHVNHGQLDN|YHWNH]Ŋ|WpYEHQ.LWDUWiVWpVMyPXQNiWNtYiQXQNQHNL
$ WŊNpN PHWV]pVH PLQGHQ PŤYHOW V]ŊOŊEHQ
PHJW|UWpQW PiU tJ\ ÅKLYDWDORVDQµ LV NH]GHWpW
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 hagyományos, jól bevált rézzel és kénnel. A rovarok
ellen a piretroid hatóanyag meggátolja a kitinváz növekedését, ami a rovar számára végzeWHV H]pUW VLNHUHVHQ PHJWL]HGHOKHWŊN H]HNNHO
az anyagokkal a molyok seregei.
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Az utolsó és egyben legszeszélyesebb ellenség
a jégverés. Bárhol, bármikor beüthet és letarolKDWMDD]HJpV]pYHVPXQNiQNDWGH&VyNDNŊQ
ez nem olyan nagy probléma, mert nem kell
mást tenni, mint elmormolni egy-két imát és
LQQLHJ\MySRKiUERUW6]HQW'RQiWQHYpEHQ
(JpV]VpJNUH

Elindult a tavaszi idény
(J\ LGHJHQEHOL pV HJ\ KD]DL PpUNŊ]pVHQ
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,
KLV]HQ-HQŊEHQLGHJHQEHQHWMiWV]RWWXQN
VDNiUDJ\Ŋ]HOPHWLVHOpUKHWWNYROQD,WWKRQ
is szépen sikerült a tavaszi bemutatkozás,
KLV]HQ PDJDEL]WRV J\Ŋ]HOPHW DUDWWXQN D
Magyaralmás ellen, akiket sikerült 4-0-ra
OHJ\Ŋ]QQN
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-HQŊ²9iUDOMD6&&VyNDNŊ² ²
*yOV]HU]ŊN  6FKZDUF] 7DPiV · &VyNDNŊ 
.RUPiQ\7LERU· -HQŊ

9iUDOMD6&&VyNDNŊ²0DJ\DUDOPiV² ²
*yOV]HU]ŊN5yWK7DPiV·.ROOHU*iERU·
6]iQWy *HUJHO\ · .XWDVV\ %DUQDEiV ·
&VyNDNŊ
&VyNDNŊMHOHQOHJDKHO\HQiOOSRQWWDO
0LQGHQ pUGHNOŊGŊW GUXNNHUW V]HUHWHWWHO Yirunk szombaton a hazai, vasárnap az idegenEHOLPpUNŊ]pVHLQNUH
&VyNDNŊPiUFLXV
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Dunka Sándor cikkének folytatása

.pW pY   DODWW D]WiQ VLNHUOW
szomszédainknak hazánk ellen annyi valótlanságot és
KD]XJViJRW HOIRJDGWDWQL  D J\Ŋ]WHV iOODPRN ODNRVViJiYDO pV YH]HWŊLYHO DPHOO\HO 0DJ\DURUV]iJ PHJFVRQNtWisát véglegesen elhatározták, ha nem is teljesen a rabló
iOODPRN N|YHWHOpVpQHN PHJIHOHOŊHQ  +D]iQN KDOiORV
ítéletét azonban már a békediktátum véglegesítésekor
kimondták, mert elképzelhetetlennek tartották, hogy ez
DPLQGHQHUŊIRUUiViWyOPHJIRV]WRWWRUV]iJQpSHHEEŊODKHO\]HWEŊOIHOWXGMRQiOOQL1HPJRQGROWDNDUUD
hogy ez a nemzet még rendelkezik azzal az Ázsiából
KR]RWWŊVHUŊYHODPHOO\HOH]HUpYHQNHUHV]WOV]iPRV
nyugati és keleti ellenségével szemben, - keresztény
Istenében bízva, - megvédte nemcsak Kárpát-medenFHLKD]iMiWKDQHPH]]HOHJ\WW(XUySiWLV
Az évszázadokon át általunk védett galád szomszédok, - akik nálunk nélkül nem léteznének, - köYHWHOpVHL~J\YROWDN|VV]HiOOtWYDKRJ\D]RNDWDJ\Ŋ]WHV
államok közvéleménye is elfogadja. Ekkorra beérett
az az aknamunka, amit a XIX. században francia támogatással nemzetünk és hazánk ellen folytattak.
Tudomásul vették új államok megalakulásának deklarálását, idegen országok területének megszállását,
hogy Trianonban már kész tényekre támaszkodjon a
EpNHGHOHJiFLy    +RUYiWRUV]iJ    RNWyEHU pQ
vált ki a Magyar Korona országai közül. 1918 novemEHUiQ3LWWVEXUJEDQ $PHULNiEDQ NLNLiOWRWWiND]
|QiOOy&VHKV]ORYiNiOODPRW'HFHPEHUpQ*\XODIHKpUYiURQURPiQQHP]HWJ\ŤOpVEHQNLPRQGWiN(UGpO\
FVDWODNR]iViW  5RPiQLiKR]  (]W N|YHWWH  D 'pOYLGpN
megszállása az antant csapatokkal egyesült szerbek által, s kimondták a Baranyai Köztársaság csatlakozáViW3pFVV]pNKHOO\HO-XJRV]OiYLiKR](]]HOEHIHMH]ŊG|WW
Magyarország tökéletes szétdarabolása. A gyalázatos
területrabló szomszédok követelése tehát elvben már
teljesült. Csehszlovákia megszerezte a Felvidéket, már
FVDN1\XJDW0DJ\DURUV]iJKDWiUiQD3R]VRQ\0XUDköz közötti Csehszlovák-Jugoszláv korridor létrehozása
volt hátra. A románok a gyalázatos Berthelot franFLDNOJ\LRV]WiO\YH]HWŊpVWiERUQRNYH]HWpVpYHOPiU
D7LV]DEDOSDUWMiQiOOWDN-XJRV]OiYLD3pFVWŊOpV]DNUD
már majdnem a Balatonig terjeszkedett Míg a területrabló szomszédok mind offenzívában voltak, akkor a
degenerált gróf Károlyi Mihály, a Magyar Köztársaság
HOQ|NHGHIIHQ]tYiEDYRQXOYDVSDFLÀ]PXVWKtUGHWYH
szélnek eresztette a magyar hadsereg - még hazája
megvédésére kész - honvédeit, majd gyáván átengedte a Magyarország feletti hatalmat a kommunistáknak.
A trianoni békediktátum alkotói pedig hagyták dühöngeni Magyarországon a vörös terrort, a TanácsköztárVDViJOHYHUpVpWSHGLJVDMiWPŤYNQHNWDUWRWWiNPLQWha az ország lakosságának ellenállása és a Magyar
1HP]HWL+DGVHUHJQHPOpWH]HWWYROQD
Ausztria számára a Békekonferencia végül kedYH]ŊHQKDWiUR]RWW9DODPHQQ\LQpPHWDQ\DQ\HOYŤWDUtomány Ausztriához került, Karinthiában népszavazás
döntött Jugoszláviával szemben Ausztria javára. Burgenlandban pedig elvetették a csehszlovák-jugoszláv
korridor kialakítását, s a tartományt, - mint német több-

VpJŤWHUOHWHW²$XV]WULiKR]FVDWROWiN
0DJ\DURUV]iJQDNiWNR]RWWV]RPV]pGDLHOVŊVRUEDQD
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 - pogány szövetségese, a török által - ellenünk folytatott,
most rábízta három olyan államra, melyek korábban
nem is léteztek, s melyek fennmaradásukat nemzetünknek köszönhették, s most nyíltan hangoztatták,
hogy ezt az ázsiai népet, - a mongolokat - ki fogják
LUWDQL

0LHOŊWWUiWpUQpNU|YLGHQDWULDQRQLEpNHGLNWiWXP
tárgyalására, be szeretnék mutatni egy táblázatot, mely
hazánk Trianonban történt megcsonkítását ábrázolja
számokban, a feldarabolt ezeréves országból területrabló szomszédainknak juttatott területet és lakosságot:
/pOHNV]iP IŊ
+D]iQN
WHUOHWpEŊOpV
lakosságából
részesedett:
Ausztria

Terület
(km2

Összesen

(EEŊO
magyar

%

3.967

291.000

26.000

8,9

62.198

3.591.000

1.089.000

30,3

102.724

5.257.000

1.661.000

31,6

20.913

1.510.000

458.000

30,3

Összesen
elrabolva:

189.802

10.649.000

3.324.000

30,4

Csonka
Magyarország:

93.073

7.615.000

Magyarország 282.875
1910-ben
+RUYiWRUV]iJ
nélkül:

18.264.000

9.945.000

54,5

Csehszlovákia
Románia
Jugoszlávia


0HJG|EEHQWŊ  V]iPRN  PHO\HN P|J|WW HJ\ H]HUpYHV RUV]iJ  W|UWpQHOPH NXOW~UiMD  PŤYpV]HWH  QpSpQHNPXQNiMDKŊVLN]GHOPHUHMWŊ]LNVH]WWpSLNV]pW
RO\DQVHQNLQpSHNDNLNV]i]pYYHOH]HOŊWWPpJQHP
szerepeltek Európa térképén, s akik soha semmi áldozatot nem hoztak a keresztény Európáért. Mert vegye
tudomásul az egész világ, hogy Magyarország történelme és kultúrája nélkül nem lenne európai kultúra és
PŤYpV]HW0HUWNLHVQH(XUySDDP~J\LVV]HJpQ\HV
pVFVDNHJ\PiVWJ\LONROyQpSHLQHNW|UWpQHOPpEŊO
D]D]H]HUpYHVKŊVLN]GHOHPDPLWDPDJ\DUQHP]HW
folytatott a nomád, pogány népekkel a keresztény
(XUySDYpGHOPpEHQ $NLNHWpSSHQH]DJDOiG)UDQFLDRUV]iJWiPRJDWRWWDNLPDtWpOQLPHUHKŊVQHP]HW
IHOHWW eVYHJ\HPiU(XUySDYDODPHQQ\LQpSHWXGRmásul, hogy Magyarország déli és keleti határainál
PHJV]ŤQLNDURPiQDJyWLNXVDUHQHV]iQV]DEDURNN
DURNRNyDV]HFHVV]LypVDPRGHUQPŤYpV]HWpVNXOW~ra.
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dŝƐǌƚĞůƚƐſŬĂŬƅŝĞŬ͊
Az iskolánk, melyben ůĂƐƐĂŶŶĞŐǇĞĚ
évezredeƚĂŶƵůŶĂŬĂĐƐſŬĂŬƅŝĚŝĄŬŽŬ͕
folyamatosan épül, szépül, megfelelve
a kor követelményeinek.
DŽƐƚĂƚĞƚƅĨĞůƷũşƚĄƐĄŶĂŬũƂƚƚĞůĂǌ
ŝĚĞũĞ͕ĞŚŚĞǌŬĠƌũƺŬĂůakosság
ƚĄŵŽŐĂƚĄƐĄƚ͊
ǌƂŶŬŽƌŵĄŶǇǌĂƚĐƐĞƌĠƉũĞŐǇĞŬĞƚ
bocsát ki 500 Ft, 1000 Ft, 5000 Ft,
ϭϬϬϬϬ&ƚͲos címletekben, mely
megvásárolható a Polgármesteri
,ŝǀĂƚĂůďĂŶ͘







sĄƌũƵŬƚĄŵŽŐĂƚĄƐƵŬĂƚ͊
Köszönettel:

Bócz Éva
TagintézményͲǀĞǌĞƚƅ

&VyNDNĘQ
-RUGiQ3DUNHUGĘEHQ

pQV]RPEDWRQ

 )Ę]ĘYHUVHQ\LQGtWiV
RR 3ROJiUPHVWHULN|V]|QWĘ

%iQKLGDL6]ORYiN1HP]HWLVpJL1\XJGtMDV.yUXV
R )Ę]ĘYHUVHQ\HUHGPpQ\KLUGHWpVH
 &VyNDNĘL1\XJGtMDV.OXEIHOOpSpVH
RR 6DNNV]LPXOWiQNH]GHWH
 +ROOy&VDEDGLV]NRV]YHWĘEHPXWDWyMD
R ..XW\DLVNRODEHPXWDWyMD
 $PDQGLQD/RYDVXGYDUEHPXWDWyMD
RR &ViNEHUpQ\L&VLNyVRN
R ÈOWDOiQRV,VNRODPĦVRUD
RR 0HVHYiUÏYRGDPĦVRUD
R +ROGNĘHJ\WWHV
RR &VyNDNĘ±&ViNEHUpQ\%DMQRNLPpUNĘ]pV
RR 6]DW]JHU&HFtOLDILWQHVV]
 ÈOWDOiQRV,VNRODL5HWUR.yUXV
R IDO~%DQGD,QWHUDNWtY1pSPHVH
 %DUNyFDEHUNHQ\H1pSWiQFFVRSRUWIHOOpSpVH
RR *HUL%HWOL'Xy
RRR 9,.,1*

,QJ\HQHV8JUiOyYiU1pSLIDMiWpNRN.p]PĦYHVIRJODOR]iV
6SRUWIRJODONR]iV7L]HQHJ\HVUXJyYHUVHQ\
.|V]|QWVNHJ\WWDWDYDV]W
$SURJUDPYiOWR]iVMRJiWIHQQWDUWMXN&VyNDNĘ.|]VpJLgQNRUPiQ\]DW

ß Hírek – A polgármesteri hivatal lapja
Csókakoi
.iaGja &syNaNĘi gQNormáQ\]at  &syNaNĘ 3etĘ¿ X  7eleIoQIa[ 
)elelĘs NiaGy )Ħrps] *\|rg\ polgármester
0egjeleQiN  pplGáQ\EaQ  yta
.|vesspN ¿g\elemmel a reQGe]vpQ\eNet IpQ\NppeiQNet &syNaNĘ .|]spg )aFeEooN olGaláQ
valamiQt a ZZZFsoNaNohX iQterQetFtmeQ is olvashatjáN lapXQNat

