˝ Hírek
Csókakoi
A polgármesteri hivatal lapja
2015. január, XIX. évfolyam 01. szám
Tisztelt Csókakőiek!
Eredményekben, sikerekben gazdag boldog új évet kívánok mindenkinek az elkövetkezendő 2015-ös
esztendőre!
Bizony a 2014. is elmúlt, és számos esemény emlékével lehettünk

gazdagabbak az elmúlt esztendőben. A közelmúltban az Adventi Vasárnapok eseménysorozata, a Falukarácsony, a Szent Donát Plébánia
Templomban megtartott kóruskoncertek és orgonakoncert okozott maradandó élményt mindenkinek, aki
részt vett a programokban. Itt jártak
a Lendvai Járásból, Völgyifalu, Pincehely és Kapca települések képviselői, a Muravidék Magyar Gazdáinak és Vállalkozóinak Egyesülete.
Egy nagyon szép kulturális élmény-

nek lehettünk részesei, jó volt együtt
lenni. Felemelő érzés volt részt venni a Karácsonyi Éjféli Szent Misén,
ahol újra együtt volt a község apraja-nagyja és a szervezésben élen járó
civilszervezeteink. Remélem jövőre
még többen leszünk rendezvényein-

ken, s közösségünk, községünk lakói egyre jobban egymásra találnak
majd. A 2015-ös esztendő is gazdag
lesz programokban. A terveink szerint a főbb községi rendezvényeket,
mint a Tavaszköszöntő Majálisunkat, 2015. május 16-án rendezzük
meg. a már hagyományos Kárpátia
koncertet 2015. július 25-én tartjuk
meg. A Szent Donát Napi Búcsú
2015. augusztus 9-én lesz, a XVII.
Csókakői Várjátékok 2015. szeptember 4–5–6-án szervezzük majd.
Azt a sok munkát, amit az elmúlt
időszakban a rendezvényeink sikerének érdekében önkénteseink, civilszervezeteink elvégeztek ezúton
is köszönöm! Továbbra is számítok
segítségükre.
Fűrész György
polgármester
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Önkormányzati hírek
Ezerszáz képviselo˝ vett részt a képzéseken
Befejeződött az a három hetes képzési sorozat, amelyet Székesfehérváron indított a Fejér Megyei Kormányhivatal november 18-án, a nemzetiségi
önkormányzati képviselők képzésével. E három hét alatt kilenc járási
székhelyen összesen 1100 képviselő,
köztisztviselő, jegyző, polgármester
jogszabályi, közigazgatási tájékozódását segítették a megyei kormányhivatal és az együttműködő társszervek
vezető szakemberei.
A helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek számára Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény írja elő, hogy 5 évente
egyszer, a képviselői ciklusuk alatt a
kormányhivatal által szervezett képzésen vegyenek részt az eskütételüket
követő 3 hónapon belül.
A kormányhivatali képzési sorozat befejező, székesfehérvári, kétnapos programját dr. Tanárki Gábor, a
megyei kormányhivatal igazgatója
nyitotta meg. A felkészítő első napján
a résztvevők a helyi önkormányzati
feladatokkal, a képviselő-testület és
szerveinek (polgármester, bizottság,
tanácsnok, jegyző, társulás) működésre vonatkozó szabályozással ismerkedhettek meg gyakorlati példák felhasználásával Hajnalné dr. Szecsődi
Zsuzsanna törvényességi felügyeleti

főosztályvezető előadásában. Majd
az önkormányzatok gazdálkodásának
törvényi lehetőségeiről és korlátairól
hallgathattak tájékoztatót Nagy Tamástól, a Magyar Államkincstár államháztartási irodájának vezetőjétől.
A törvényességi felügyeleti főosztály
referensei arra vonatkozóan nyújtottak
segítséget, hogy a helyi önkormányzati rendeletekben (temető, közterület-használat, hulladékgazdálkodás,
vagyongazdálkodás) mit és hogyan
szabad szabályozni.
A képzési sorozat második napján,
mind a kilenc helyszínen olyan szakterületekkel ismerkedhettek meg a résztvevők, melyek szorosan kapcsolódnak
az önkormányzatok tevékenységéhez,
gyakorlati bemutatásuk a képviselői
munkájuk ellátásához nyújthat segítséget. Ennek kapcsán megismerkedhettek Molnár István megyei igazgató
(Magyar Közút Nzrt. Fejér Megyei
Igazgatósága) előadásában az országos utak kezelésére vonatkozó szabályokról adott tájékoztatást, majd e
szabályozást a helyi utak viszonylatában Virág Gábor osztályvezető (Fejér
Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelőség) ismertette. A „Településfejlesztés, településrendezés”
témakörben Fakász Tamás állami
főépítész tartott előadást. A követke-

ző blokk a szociális, gyermekjóléti
ellátásokról, a várható változásokról
szólt Takács Jánosné dr. hivatalvezető
(Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal) előadásában.
Ezután a köznevelés témaköre került
napirendre, először az iskolákra vonatkozóan Török Szabolcs tankerület
vezető (KLIK Székesfehérvári Tankerülete), majd az óvodákra vonatkozóan Andavölgyi Ferenc főosztályvezető (Fejér Megyei Kormányhivatal
Oktatási Főosztály) előadásában. Érdekes tájékoztatót hallgathattak meg
a résztvevők Jankó Zoltán igazgatótól
(Fejér Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve) „a jogbiztonság a munka
világában a munkaügy és a munkavédelem terén” címmel.
Mind a kilenc helyszínen bemutatták a járási hivatalok feladatkörét,
tevékenységét a járási hivatalvezetők.
Végül a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szervének szakemberei közreműködésével az önkormányzatok egészségügyi alapellátást érintő feladatairól
volt szó. A kétnapos képzést követően
a képviselőknek vizsgát is kellett tenniük, ezt valamennyien sikeresen teljesítették.
(Fejér Megyei Kormányhivatal)

Sajtóközlemény
CSÓKAKŐ ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGRE NEVELŐ
ÉLETMÓD
PROGRAMOKAT
VALÓSÍTOTT MEG LAKOSAI
SZÁMÁRA, AZ ÚJ SZÉCHENYI

TERV TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM
TÁMOP-6.1.2-11/1 KÓDSZÁMÚ
KONSTRUKCIÓJÁNAK KERETÉBEN.

A TÁMOP-6.1.2/11/1 konstrukcióban kiírt pályázat célja az
„egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek
elterjedésének ösztönzése, az egész-
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ségfejlesztés színterein megvalósuló
közösségi programok elterjesztése,
az életminőség javítása”.
A Fejér megyei Csókakő lakosai
az egészséges életmóddal kapcsolatos rendezvényeken vettek részt a
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0911 azonosító számú projekt keretében.
Az egészséges életmód programok 10 hónapos projektidőszaka
2013. október 1-én kezdődött meg
és 2014. szeptember 30-án zárult.
A projekt keretében változatos
programok valósultak meg, melyek
a lakosság fizikai és szellemi, valamint közösségi állapotának javítását
szolgálták.
Az egészséges táplálkozás fontosságára és megoldásának min-
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dennapi technikáira a dietétika klub
világított rá, melynek alkalmai jó
hangulatban teltek, és a helyi közösségi életre is pozitív hatással voltak.
Az életmódtábor keretében a változatos aktív programok segítették a
község gyermekeinek regenerálódását.
Az egészségnapon számos előadás és program segítette a község
lakosainak kikapcsolódását és tájékozódását az egészséges életmóddal
kapcsolatban. A 3 fordulós csocsó
bajnokság izgalmas megmérettetésekre, kiváló közösségfejlesztő eseménysorozatra nyújtott lehetőséget.
Az egészségügyi állapotfelmérés
keretében a lakosság non-invazív
szűrésére került sor. Az egészséghé-

ten mélyreható előadások segítették
a hasznos ismeretek megszerzését.
A projekt keretében elkészült
Csókakő Község egészségterve,
mely a község lakosságának aktuális egészségállapotát mérte fel, és
számos hasznos ajánlása a jövő elvégzendő feladatait jelöli ki.
A projekt a község lakosságának megelégedésére eredményesen
megvalósult, pozitív hatással volt
nem csak a lakók egészségügyi állapotára, hanem a közösségi életre is.
A projekt az Új Széchenyi Terv
100%-os támogatásával 9,8 millió
Ft összegből valósult meg.
Csókakő
Községi Önkormányzat

Köszönet a véradásért!
A véradás nagyszerűsége az önzetlenségben rejlik, abban, hogy
erre a vérre bármikor bárkinek szüksége lehet, és ez egyben bármikor és
bárkinek az életét jelentheti!
Aki vérét adja, az saját magát
adja, hálát és köszönetet nem várva.
Példamutató teljesítmény, hogy
kis falunkban 32-en jelentkeztek
véradásra, amely bőven az országos
részvételi átlag felett van.
2014.10.13-án Csókakőn vért
adott véradóink:
Csizmarik György, Remete
Zsolt, Remete György, Bálint Ervin,
Váradi Tamás, Ács Imréné, Favári
Zoltán, Makk Márton, Kas József,
Szalai Nikolett, Dr Csontos Norbert, Kis Miklós, Steiner Anita, Lojt
Sándor, Győrfi József, Makk Imre,
Kaiser Imre, Bognár Lívia, Borosné
Szkok Anita, Varga Andrea, Király
Zoltán, Csikós Zoltán, Tuli Eleonó-

ra, Nyirő Attila, Csöngedi Lászlóné,
Preszter György, Csákvári József,
Fűrész Albert, Végh Attila, Tóth Tibor, Steiner Éva, Steiner lászló.
November 27. az ő napjuk. A
Véradóké. A Véradók Napja alkalmából Csókakőről Kis Miklós
kitüntetésben részesült. 82-szeres
Véradó!. Hozzájárulni 82 (a vér alkotórészekre bontása után) 246 be-

teg életéhez, gyógyulásához, az a
legnemesebb emberi tett.
Szeretettel Gratulálunk a követendő példához! Az önkéntes véradók méltán szolgálnak rá a társadalom megbecsülésére és szeretetére.
Köszönjük a segítséget! Jó egészséget kívánunk minden Véradónknak!
Magyar Vöröskereszt
Országos Vérellátó Szolgálat

A 246 betegen segítő Kis Miklós és felesége, Ibolya
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Borrendi hírek
Csókakőn járt a szlovéniai
Lendva küldöttsége, hogy bemutassa a magyar kisebbség szokásait,
ételeit, hagyományait és kultúráját,
melyet oly hűen ápol az egyre idegenebb környezetben is.
Bár két ország polgárai találkoztak a faluházban, mégis csak magyar
szót és magyar dalt lehetett hallani.
A házigazda Csókakő önkormány-

mestere, gazdag programmal várta
a szlovéniai magyarokat és a díszvendéget dr. Torda Márta államtitkár asszonyt, aki a Kárpát-medencei
Együttműködések Osztályát vezeti
a Földművelésügyi Minisztériumban. A kölcsönös köszöntés, után
magyaros reggeli következett, aztán
a társaság buszra ült, és meglátogatta a folyamatosan épülő csókakői

zata volt, de az egyre szorosabbá
váló kapcsolat alapjait a Szent Donát borrend fektette le, 2013 tavaszán, amikor a Balaskó József által
vezetett Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesületének
születésénél bábáskodott Lendván,
a szlovéniai magyarság kulturális
központjának számító Bánfi Központ Nagytermében.Bár a barátság
egyre szorosabb a települések között, a cél a gazdasági kapcsolatok
kialakítása és kiaknázása.
Fűrész György polgármester
és Bognár Gábor, a borrend nagy-

várat. Ezt követően, eleget téve dr.
Vécsei László, csákberényi polgármester meghívásának, meglátogatta
a delegáció a frissen felavatott Gróf
Merán Fülöp Vadász és Erdészeti
Múzeumot.
A következő megálló Orondpuszta volt, ahol helyben készült
sajtokat kóstolhattak az anyaországba látogatók. A sajthoz – mi
sem illik jobban – mint egy kiváló,
száraz, fehérbor, ezért a vendégeket
és vendéglátókat szállító busz meg
sem állt a móri Galambos Pincészet
présházáig.

Visszatérve a faluházba megváltozott a felállás, és a vendégek kényeztették el különleges ételeikkel
és meredek hegyoldalakon termett
szőlőből készült, kiváló boraikkal
vendéglátókat. Volt ott hajdinából és
annak lisztjéből köret és sütemény.
De nem jöttek el a méltán népszerű
kerek-perec és a nálunk ritka vágott
zsír nélkül. Ahol magyarok találkoznak, ott elmaradhatatlan a dal és
a tánc. Először a Lendvai Nótázók
késztették tapsra és dalra a közönséget, majd a néptáncegyüttes hölgykoszorúja mutatta meg, mit tudnak
a Lendva-környéki, magyar lányok
és asszonyok. A csókakőiek sem
maradtak szégyenben, hiszen egy
fergeteges, több korosztályt felvonultató, műsorral hálálta meg a Barkócaberkenye Néptánccsoport azt a
sok szeretetet, amit a szlovéniai magyaroktól kaptak.
A szakmai találkozók többsége
olyan, hogy csak jóval később derül
ki, hogy volt-e haszna vagy sem. Az
biztos, hogy Csókakőről mindenki
gazdagabban tért haza, ha mással
nem, egy kellemes nap emlékével.
Túl a gazdaságon és a kulturális
kapcsolatokon, tartunk egy szokásos
évzáró, batyus bált a Barkócaberkenye Néptánccsoporttal közösen.
Hogy mi fog történni a bálon, azt
csak sejtem, de tudni nem tudom.
Annyi bizonyos, hogy lesz ott sok finom húsétel, és mégtöbb sütemény.
Lesz nóta, tánc és nagyon valószínű,
hogy bor is, ezért többször is emeljük majd poharainkat a barátságra,
az új évre és Csókakőre. Tegyenek
önök s így!
Egészségükre!
palocsai jenő, krónikás
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Gyászhír
Búcsúzunk Csöngedi Jánostól
Elhunyt a Váralja SC Csókakő
egykori elnöke Csöngedi János, akit
2014. december 8-án temettek el a
csókakői temetőben. Vele temettek
el talán egy korszakot is, mely meghatározta Csókakő egykori sportját.
Csöngedi János 1950-től volt igazolt labdarúgója egyesületünknek. A
csapattal 1955-ben Járási bajnokságot nyert, majd 1958-ban a Megyei
II. osztályú bajnokságban a bronz
érmet is begyűjti. A Szpartakiad
versenyeken is jó eredményekkel
jeleskedik, a hatvanas években először a Járási Bajnokságban arany
érmet, majd a megyei bajnokságban bronz érmet szerez csapatban.
A Váralja SC Csókakő elnökségi
tagja lett 1960-tól, egészen 1998-ig,
így szolgálva 38 éven át az élen a
csókakői sport ügyét. Hamar elnök
lett, hiszen 1966-tól 1969-ig tölti be először az elnöki pozíciót. A
csókakői 1972-es Öregfiúk csapatának alapító tagja. Részt vesz a Téli
Kupa 1978-as elindításában. A Téli
Kupában az Öregfiúk csapatában
játszik 1985-ig. Az elnöksége alatt,
a fehérvárcsúrgói F.A. Kupán 1979-

ben a Csókakő csapata begyűjti első
kispályás labdarúgó bajnoki címét.
A sport iránti elkötelezettsége miatt 1976-tól 1984-ig, majd utoljára
1995-től 1997-ig újra az elnöki pozícióban találja magát, így 13 éven
át volt elnöki beosztásban. Ő alapította meg a tekeszakosztályt 1978ban, aminek 1978-tól 1987-ig szakosztályvezetője és aktív játékosa
volt. A tekében két bajnoki címet is
szerzett 1979-ben, majd 1984-ben. A
Területi Bajnokságban nyert bajnoki
címek megszerzése után, több éven
át NB III-ban játszottak a csókakői
tekések. A Malinovo-i kapcsolat
kezdeti szervezője volt 1985-ben,
s ekkor indítják útjára a würzburgi
kapcsolatokat is az Öregfiúk keretében. Második elnöksége után 1987ben a későbbi indulást megalapozó
serdülők a Móri November 7. Kupán aranyérmet szereztek, amiben
jelentős szerepet vállalt. A harmadik
elnökségének idején újra indul több
korábbi labdarúgó segítségével a
labdarúgás. Egy súlyos baleset miatt 1997-ben előbb elnöki pozíciójáról, aztán elnökségi tagságáról is

lemond, majd haláláig tagja a Váralja SC Csókakőnek. Játékosként
és sportvezetőként is kérlelhetetlen,
hitében megingathatatlan, törekvő
ember volt, aki sem tettekben, sem
anyagi áldozatokban nem volt szűkmarkú a csókakői sporthoz. Munkásságában szerencsére sok társat talált
maga mellé, akikkel mindig előrébb
tudták vinni a csókakői sport ügyét.
Csókakői Község egykori tanácstagjának és sportelnökének 2006-ban a
legmagasabb csókakői kitüntetést
szavazták meg. Az akkor már sokat
betegeskedő egykori vezetőnek a
munkásságát elismerték, s kitüntették, a Csókakői Érdeméremmel,
amit a Csókakői Várjátékokon ünnepélyes keretek között vehetett át.
Jancsi bácsi a szolgálat lejárt.
Köszönjük, hogy köztünk voltál,
köszönünk mindent, amit a sportért
és Csókakőért tettél. Nyugodj békében!
A családnak ezúton is őszinte
részvétem.
Fűrész György Csókakő
polgármestere

BUÉK Barkócaberkenye
A jó öreg Mikulás ismét megkezdte egész éves megfigyelő munkáját, azzal a titkos, mindent látó
távcsövével s az összes adventi
gyertya is lángra lobbant mindenütt.
A szeretet ünnepe – talán – megint
összehozott családokat, rég nem
látott rokonokat, barátokat. Kicsit
mindenki megpihent egy pillanatra

ebben a mai rohanó világban, hogy
gyönyörködjön a karácsonyfa fényeiben, a szoba közepén játszó gyerekek önfeledt játékában vagy csupán
egy gyertya lángjában. Elmúltak az
ünnepek, 2015-öt írunk már.
Ám pillantsunk egy kicsit vissza,
hiszen jó néhány program maradt
még említés nélkül. Mivel 2014-

ben nagyon jók voltak a Barkócás
gyerekek – kicsik és nagyok – ,
ezért ellátogatott idén is a Mikulás
mindegyikhez. Idén a „szarvasok”
már három pótkocsit húztak s ezt a
„szánt” bizony most is Bognár Gabi,
elnökünk hajtotta. Sőt! Egy fehér
„szarvas” pedig a borrend képviseletében érkezet, melyet Kaiser
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Tibi hajtott. A mi Mikulásunk pedig
minden gyereket a nevén szólítva
invitált erre a fura, nemzeti színben
pompázó, zeneszótól hangos, nem
mindennapi járatára. Nem volt akkora meglepetés, mint tavaly, hiszen
már a kapuban állva várták a gyerkő-

Barkócás gyerekekhez. Az adventi
műsorban, a harmadik gyertya meggyújtásánál pedig már egy hatalmas
együttessé hízott a Hollócska zenekar 7+1 fős csapata, hiszen a Barkócaberkenye ismét élő zenés dalokkal
készült. S hogy hűek legyünk táncos

mert. Köszönetképpen a kis és nagy
Barkócások lelkes tánca zárta az estét. Jó volt látni a régi barátokat, az
ismerős arcokat.
Reméljük, még szorosabbra fonódik a kapcsolat a Lendva környéki csapattal.

cök, mikor áll meg az Ő házuk előtt
ez a különleges „szán”. A hosszú út
után a faluházban pihenhettek meg
a kis és nagy utazók, ahol meleg tea,
kis harapnivaló és természetesen a
Mikulás ajándéka várt minden apróságot. Idén is a Hollócska zenekar
varázsolt egy cseppnyi meghittséget az estébe. Már a pici Lenke is
totyogócskává nőtte ki magát, bár
még mindig anyukája hátán pillogva vett részt a családi produkcióban.
Áron és Sára – a két ifjú zenészpalánta – is egyre közelebb kerül a

mivoltunkhoz, a fiúk kalapban, a lányok kendőben álltak színpadra...
illetve mellé.
Luca napján Lendváról érkezett
egy egész busznyi küldöttség, hogy
bemutassák a határon túlra szakadt
magyar barátaink az ottani ételeket,
szokásokat, néptáncokat. A megannyi finomság, a sokak számára
ismeretlen ízű, ám nagyon egészséges hajdina, vagy a tökmagolajjal
készült ételek mindenkinek különleges élményt nyújtottak, hiszen
számunkra ez az íz világ kevésbé is-

Nem maradhatott el az év végi
verses ajándékozás és a borrenddel
karöltve ünnepelt évzáró bulink. Ez
utóbbiak eseményeiről viszont csak
legközelebb számolhatok be.
Minden kedves támogatónknak,
csókakőinek, barátunknak és ellenségünknek szeretettel, gazdagsággal
és népzenével teli boldog új évet kíván: a Barkócaberkenye Egyesület!
Erdődi Orsolya
a tánccsoport firkásza
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˝
Tuzoltóhírek
Tisztelt Csókakőiek!
Az elmúlt hónapban szerencsére nem történt olyan esemény ahol
szükség lett volna a munkánkra.
Egyesületünk nagyon hasznos
ajándékot kapott Luxemburgból.
Egy kismotor fecskendőt és az azt
szállító utánfutót kaptunk. Már régóta szerettünk volna beszerezni egy
hasonlót, de az anyagi nehézségek
miatt nem tudtuk megvenni, ezért
a versenyeken mindig hátrányból
indultunk azokkal szemben, akik
már rendelkeztek ilyen szivattyúval.
Nekünk eddig egy 40-éves NDK
gyártmányú fecskendőnk volt, amit
a sörédiektöl kapott fecskendőből
kiszerelt alkatrészekből tettük használhatóvá. Hiába voltak a mi gyerekeink ügyesek,
gyorsak, ha mindig a szivattyúra
kellett várni, ami
nagyon gyenge
és már nehezen
nyomta a vizet.
Most ez megváltozik és mi is
egyenlő feltételekkel indulunk
a versenyeken.
Ezúton is szeretném megköszönni luxemburgi barátainknak
önzetlen segítségüket, akikre
eddig is mindig
számíthattunk
Az idei adventi vasárnapon, a
harmadik napon
szerepeltünk.
Idén is eljöttek

a Móri Edelweiss Fúvós Zenekar
tagjai és kísérték a mi éneklésünket.
Nagyban hozzájárultak műsorunk
sikeréhez.
Köszönjük nekik, hogy a hívó
szóra azonnal igent mondtak és eljöttek. Két ifjú tűzoltónk Makk Lili
és Weiger Soma szép verssel járult
hozzá a műsor sikeréhez.
Jönnek az ünnepek. Kérem, hogy
figyeljünk fokozottan a csillagszórók, gyertyák használatára sajnos
minden évben rengeteg tűzesetet
okoznak a nem megfelelően használt, tűz okozására alkalmas eszközök. Idetartoznak a szilveszteri tűzijátékok is.
A tüzelési szezon közepén vagyunk, eddig még nem történt baj,

de az elmúlt években ebben az időszakban mindig vonulnunk kellett
Csókakőn lakástűzhöz. Ezért kérek
mindenkit, hogy vigyázzunk saját és
mások értékeire.
A foci kupa ideje alatt folyamatosan működik a Téli Kupa melegedője a szertárban. Finom forralt borral próbáljuk felmelegíteni az ázott,
fázós sportolókat és szurkolókat.
Egyesületünk és a magam nevében is kívánok mindenkinek meghitt
áldott karácsonyt és boldog új évet!
Tisztelettel:
Weiger Lajos
Csókakői Önkéntes
Tűzoltóság elnöke
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Dunka Sándor cikkének hatodik része
˝
Megkezdodött
a világháború - Hadszínterek: a francia háború
A német iparnak a béke négy
évtizede alatt történt gyors fejlődése miatt számítani lehetett arra,
hogy ha a fejlődés üteme változatlan marad, akkor Németországnak
nemcsak Európában, hanem az
egész világon évszázadokig nem
lesz ellenfele. Természetesen ettől
elsősorban Franciaország és Oroszország rettegett, s nem lehet csodálkozni azon, hogy a francia kormány
és az orosz kormány között július
20–23-ban Szentpéterváron folytatott tárgyaláson a háborúra spekuláló diplomaták már megállapodtak
abban, hogy Németországot szét
kell zúzni! Ezt természetesen csak
háború útján lehet megoldani, tehát a szarajevoi merényletet ki kell
használni egy háború kirobbantására. Tudták, hogy a német háborús
terv a kétfrontos háború elkerülése
érdekében a lassú orosz mozgósításon alapul, ezért Oroszországnak
mielőbb mozgósítani kell, ami Németországot veszélyezteti háborús
céljai megvalósításában, s a robbanékony természetű II. Vilmos német
császárt elhamarkodott lépésre fogja késztetni, s nemcsak beugrik egy
háborúba, hanem ügyes diplomáciai fogással még azt is el lehet érni,
hogy a hadüzenetet a Központi hatalmak valamelyike mondja ki. Erre
Németország, hogy a háború megindításáért ne legyen felelős, hűséges
szövetségesét, - a Monarchiát - fogja utasítani. A franciák és az oroszok
terve – mint az előző fejezetben láttuk, – tökéletesen sikerült.
Most már csak az ingadozó Angliával kellett tisztába jönni. Az Anglia mögött álló pénzügyi körök óriási
jövedelemre tettek szert a Brit-biro-

dalom gyarmataiból. Németország
ezt a gyarmatbirodalmat is veszélyeztette, mert Afrikában vásárlás
útján megszerezte Kamerunt, DélNyugat Afrikában egy tartományt,
de a legkellemetlenebb Közép-Afrikában Kenya és Tanganyika megszerzése volt, mert ez beékelődött
az Afrika közepén végighúzódó
egységes brit gyarmatbirodalomba,
mely Kairótól Fokvárosig húzódott,
de a Közép-Afrikai német gyarmatszerzéssel ez a folyamatosság a
közepén megszakadt. Ez sértette a
brit birodalom mögött álló pénzügyi
köröket, s a német gyarmatszerzés
visszaszorítására biztatták Angliát,
amely a német flottafejlesztésen túl
veszélyeztette a birodalom tengeriés világhatalmát. Anglia tudatosan
semlegességet hirdetett, s kijelentette, hogy a birodalom háború esetén
az agresszorral szemben állók mellé
áll. Mivel ismerte Anglia is a német
támadás tervét, tudta, hogy a német
támadás sikere Belgium magatartásától függ, Belgium viszont hangoztatta semlegességét, ebben az
esetben pedig Németország kénytelen lesz támadást elkövetni Belgium
ellen, s ekkor Anglia, – mint semlegesség megőrzésének bajnoka, –
kénytelen lesz hadat üzenni az agresszor Németországnak Az antant
másik két tagja erre számított, s a
háborús szövetség is az antant tervei
szerint alakult.
A németek támadási terve az ifjabb Moltke, – német vezérkari főnök – által átdolgozott Schlieffen
terven alapult. Eszerint a németeknek hat hét alatt be kell keríteni
és meg kell semmisíteni a francia
hadsereget. Ezt a hat hetet feltétlen

be kell tartani, mert ezután már számolni kellett a lassabban mozgósítható orosz hadsereg támadásával is.
A tervet természetesen ismerte
az antant is, ezért a hat hétre tervezett német háborút a franciák meg
akarták hosszabbítani, ami a július
közepén megkezdett orosz mozgósítással sikerült is, mert a korábban
mozgósított és felvonult orosz hadsereg már augusztus 17-én átlépte a
német határt.
A Schlieffen terv eredetileg reális tényekre volt alapozva. Eszerint
9 német hadsereg állt a francia határon, ebből 1 hadsereg védi a Rajnánál a német határt, 2 áll az arcvonal
közepén az Ardennekben, 6 pedig
támad jobbszárnyon, a tengerparton Belgiumon keresztül. Ennek a
hat hadseregnek van döntő feladata,
mert ennek kell hat hét alatt az előtte
álló francia haderőt legyőznie, majd
keletre fordulva elfoglalni Párizst,
s a francia balszárnyat így bekerítve, –az Ardennekben harcoló és a
Rajna mellett támadó – hadseregeket hátba támadva, az egész francia
haderőt megsemmisítenie. Amint
írtam, a német tervnek volt reális
alapja, mert a franciák a 9 német
hadsereggel szemben csak 6 francia
hadsereget tudtak a háború elején
hadrendbe állítani. (Franciaország
lakossága a háború kezdetén 40 millió, a német birodalomé 65 millió
lélek volt.) Ebből 2 a Rajna mellett
támadott, 2 állt az Ardennekben a
két német hadsereggel szemben, s a
balszárny 2 hadserege védi a tengerparton Belgiumon át támadó 6 német hadsereggel szemben a határt.
Ezen a döntésre kijelölt arcvonalon
tehát a háború kezdetén 6:2 volt a
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hadseregek aránya a németek javára. A németek tengerparti hadjárata
azonban máris késedelmet szenvedett, amikor Belgium megtagadta a
németek azon kérését, hogy a tengerparton támadó hat hadseregük
szabadon átkelhessen az országon.
Mivel ez a németek háborús célját
akadályozta, Németország hadat
üzent a semleges Belgiumnak, ami
maga után vonta Anglia hadba lépését az antant oldalán.
A döntésre kijelölt jobbszárnyon
a németek augusztus 2-án megszállták Luxemburgot, augusztus 4-én
pedig átlépték a belga határt, (ekkor
lépett be Anglia a háborúba)
és megindultak
Liege erődrendszere felé.
A belgák a
német várakozásokkal ellentétben Leman tábornok vezetésével
augusztus 16.-ig
hősiesen védték
az erődrendszert,
csak az időközben bevetett 42es és 30,5-es mozsaraknak nem
tudtak az erődök
ellenállni. Az angolok háborúba
történt belépésük
után egy hadseregnyi expediciós
haderőt küldtek a
franciák segítségére, ezzel a döntésre kijelölt arcvonalszakaszon az erők aránya még
mindig 6:3 volt a németek javára.
A két háborús fél felszereltsége
nagyjából azonos volt. A Schlieffen
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tervvel szemben a franciák is kidolgoztak egy XVII. sz. támadó tervet.
A francia katonákat ennek a támadó
tervnek megfelelően csak támadásra képezték ki, a németeket viszont
mind támadásra és védekezésre.
A kezdeti német sikereket látva a
franciák hamar rájöttek, ha a támadásokat a XVII. terv alapján tovább
folytatják, akkor menthetetlenül elveszítik a háborút. Ekkor a XVII.
sz. tervet átdolgozták, s a katonákat
nemcsak támadásra, hanem védekezésre is kiképezték.
Moltke tartva a Rajna mellett
támadó két francia hadsereg erőfö-

portosított a döntésre kijelölt arcvonalszakaszról a rajnai arcvonalra.
Ezzel azonban a döntésre kijelölt
arcvonalon a hadseregek aránya
megváltozott, s már csak 5:3 lett a
németek javára.
Az arcvonal közepén levő ardenneki fronton az erők létszáma nem
változott, a 3. és 4. francia hadsereg
a háború első hónapjának legvéresebb csatáját vívta a 4. és 5. német
hadsereggel.
Amint korábban említettem az
oroszok már augusztus 17-én átlépték Kelet-Poroszországban a német
határt, mire Berlinben nagy lett az

A Schlieffen-terv
lényétől, mely legyőzve az ott védekező egyetlen német hadsereget,
– máris a rajnai német iparvidékre
támadhat, – egy hadsereget átcso-

ijedelem. Moltke ekkor a döntésre kijelölt tengerparti frontról két
hadtestet, – fél hadseregnyi erőt,
átirányított Berlin védelmére. Ez-
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zel azonban a német erőfölény ezen
a fronton ismét csökkent, s az erők
aránya már csak 4,5:3 lett a németek
javára. Ekkor a franciák fokozatosan Franciaországból és a gyarmatokból három hadsereget –főképpen
algériai zuávokból – állítottak fel,
s ezzel a fő arcvonalon az arány
4,5:6-ra változott, de már a franciák
előnyére!
Ennek ellenére a németek eddig még jól álltak a francia fronton, s a Moltke által módosított
Schlieffen terv valamennyi pontját
határidőre teljesítették. Pedig a belga erődrendszer és a belga lakosság
(franktirőrök = belga partizánok) ellenállása jelentősen hátráltatta a német hadműveleteket. Moltke ekkor
elkövetett egy taktikai hibát. Az 1.
német hadsereg (parancsnoka Kluck
tábornok) annyira előre haladt, hogy
az angol expediciós hadsereg oldalába kerülve azt könnyen bekeríthette és megsemmisítette volna.
Gyors előretörésével azonban olyan
messze került Bülow tábornok 2.
hadseregétől, hogy az összeköttetés
a két hadsereg között megszakadt.
Bülow tábornok reklamált, s Moltke
neki adott igazat, s parancsot adott
Klucknak az előretörés befejezésére. Az angol expediciós hadsereg
ezzel megmenekült. A németek még
elérték a Marne-t, de ott az újonnan
felállított hadseregek fokozatos bevetésével a franciák megállították
őket, s a németek nem tudták Párizs-t elfoglalni. Az 1. német hadsereg később ismét szembekerült az
angolokkal, de ekkor már nemcsak
nem tudta bekeríteni őket, hanem
az 1. és 2. német hadsereg közé benyomult az angolokkal együtt az 5.
francia hadsereg is, s az 1. német
hadsereget már három antant hadsereg támadta, s bekerítés fenyegette.
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A Schlieffen terv ezzel megbukott, a
francia hadsereget nem tudták megsemmisíteni, s a németek a kétfrontos háborút nem tudták elkerülni. A
háború gyors befejezésének reménye is elszállt.
Joffre tábornok, a francia hadsereg főparancsnoka szeptember 5-én
megindította az ellentámadást, s a
visszavonuló német csapatoknak
csak szeptember közepén sikerült
Compiégne–Soissons–Rheims–
Varennes–Verdun városok fölötti
vonalon szilárd védőállást kiépíteni,
s a francia ellentámadást megállítani. Joffre szeptember 18-án leállította az offenzívát, s ezzel véget ért
a háború gyors befejezésébe vetett
illuzió. A háború pedig az említett
városok határában változó hevességgel tovább folyt, – mint állóháború, – négy éven át, borzalmas véráldozattal.
A megbukott Schlieffen tervvel
együtt bukott Moltke vezérkari főnök
is, utódja Falkenheim tábornok lett.
Mivel a hadviselő nemzetek rövid
háborúra számítottak, hosszú időre
elhúzódó háborút végül az döntötte
el, hogy melyik fél rendelkezik háborús emberi és anyagi veszteségeit
kiegészítő utánpótlással. Már 1914
szeptemberében tudni lehetett, hogy
a központi hatalmak lehetőségei ezeken a területeken korlátozottak, míg
az antant hatalmaké végtelen, tehát
az első világháborút a központi hatalmak katonáinak vitézsége és hatalmas véráldozata ellenére, csak az
antant hatalmak nyerhetik meg, még
akkor is, ha a háború utolsó napján a
központi hatalmak katonái mindenütt az ellenség földjén álltak!
A Központi hatalmak teljes elszigetelése és utánpótlásának meghiúsítása érdekében az antant bevezette
a blokádot, mely döntő lett a háború

végső kimenetele szempontjából s
végül az antant hatalmak győzelmét
eredményezte.
Anglia a német partoktól távol,
az Északi tengeren – a skót partok
és a vele azonos szélességi fokon
fekvő norvég partok, valamint délen
– a La-Mache csatornán – a francia Bretagne és az angol Cornwall
szigetek között aknazárak telepítésével és őrhajók járőrözésével már
1914 augusztus 11-én záróvonalat
létesített. A Földközi tengert pedig a
franciák, majd az olaszok zárták le
az Adriai tengeren, az Otrantói szorosban létesített záróvonallal a Monarchia hajói elől. Ezzel a központi
hatalmakat hermetikusan elzárták a
korábban hadianyagot, később pedig élelmiszert szállító saját és semleges hajók elől. Az élelmiszerhiány
végül a központi hatalmak hátországaiban a lakosság elégedetlenségét,
lázadását, a fronton pedig a hadsereg összeomlását eredményezte.
A Központi hatalmak is létesítettek blokádot Oroszországgal szemben. A németek a Balti tengert, a
törökök pedig a két tengerszoroson,
– a Boszporuszon és Dardanellákon
keresztül – a Fekete tengert zárták
le az oroszok elől. Így az oroszok
csak az egyetlen fagymentes Északi tengeri kikötőn, – Murmanszkon
– keresztül, és a hosszú Transz-szibériai vasúton juthattak utánpótláshoz. A Murmanszk-Szentpétervár
közötti vasút még építés alatt volt, s
csak 1917-ben készült el. A Transzszibériai vasúton pedig a szállítás
hosszú és bizonytalan volt. Ezért az
1915. évi háborúban szenvedett vereségek miatt a fegyver- és lőszerhiányt az oroszok csak 1916-ban
tudták pótolni.
(következő újságunkban
folytatjuk)
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Sporthírek
˝
Tisztújítás a Váralja SC Csókakonél
A Váralja SC Csókakő közgyűlése 2014. november 29-én tisztújító közgyűlést tartott. Hartl István
elnök leköszönt, több elnökségi taggal együtt a vezetői beosztásából.
A közgyűlés a következő vállalkozó kedvű tagokat választotta meg
a sport elnökségébe: Rácz László
elnök, Szabó Szilárd szakosztályvezető, Weiger Balázs gazdaságvezető, Szabó Zsolt elnökségi tag,
Máhr Dávid elnökségi tag, Juhász
János elnökségi tag, Jelena László elnökségi tag. Az új Ellenőrzési
bizottság tagjai: Zsipi Gyula elnök,
Hartl István tag, Kadlecsik Tibor
tag. A megválasztott vezetőségnek
ezúton gratulálunk, sok sikert és jó
munkát kívánunk az elkövetkező
négy évben.
A Téli Kupa is elindult december
7-én az idei évben. A Felvidék csapata a címvédő. A kupasorozatra 6
csapat nevezett az idén. A harminc-

hetedik Téli Kupa csapatai: Felvidék, Öregfiúk, TBC, Titánok, Suhancok és a Vértesalja Gyermekei.
Az elmúlt két fordulóban a következő eredmények születtek:

A második játékrészben a Suhancok
sem egyenlíteni nem tudtak, sem
pedig megfordítani nem tudták az
eredményt. A Titánok pedig rutinosan őrizték meg a mérkőzés végéig
a három pontot.

I. forduló 2014. december 7.
Suhancok – Titánok 1–2 (1–2)
Gólszerzők: Répási Tamás (Suhancok) Szabó Szilárd, Zsolnai
Norbert (Titánok)
Kiállítva: Labádi Gábor 2 perc
(Titánok)
A 37. Téli Kupa nyitó mérkőzése
egyértelműen rangadó volt. A Suhancok kerültek először Répási Tamás góljával előnybe, majd később
a Titánok felébredve a téli álmukból
megrázták magukat és egyre jobban
uralták a mezőnyt. Ezt az előnyt aztán átváltották az első félidő előtt
gólokra, így fordultak 2-1-es vezetéssel a Titánok a második félidőre.

TBC – Öregfiúk 4–4 (0–1)
Gólszerzők: Magda István,
Hornich Tamás (2), Varga Tóth Sándor (TBC) Redolfi Dániel, Rabóczki
Zsolt (2), Stumpf Ferenc (Öregfiúk)
Többen a forduló legjobb mérkőzésének mondták a vasárnapi
meccsek után a két csapat találkozóját. A gólok alapján mindenképp
a legtöbb találatot érték el a csapatok a fordulóban. Két nyílt sisakkal
játszó csapatot láthatott a közönség,
akik szó szerint egymásnak estek a
sport legnemesebb értelmében. A
gólgyártást Redolfi Dániel kezdte,
ami egy kicsit meglepte a TBC-ét,
nem is tudtak ebből a görcsből ki-
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jönni egészen a második félidő második feléig. Aztán beindult a másik oldalon is a gólgyártás a nézők
nagy örömére. Igaz a másik oldalon
Rabóczki Zsolt két óriási bombája
jelezte, hogy az idén is számolni
kell az Öregfiúkkal, ha jó összeállításban áll össze a csapat. A végén
mindenki megegyezett abban, hogy
igazságos döntetlen született.
Vértesalja Gyermekei – Felvidék
1–2 (1–1)
Gólszerzők: Falusi József (Vértesalja Gyermekei) Elek Ramón,
Borkövi Norbert (Felvidék)
A Felvidék az idei bajnokság
címvédője. A „Királyi Gárda” természetesen az idén is a címre hajt,
így minden mérkőzésen kötelező a
győzelem. A Vértesalja a Felvidéknek kellemetlen ellenfél, ami meg
is mutatkozott a mérkőzésen. Két
erőfocit játszó csapatot láthattunk,
ahol a Felvidék volt a technikásabb.
A két csapat az első félidőt döntetlenre hozta, majd a második félidőben Borkövi Norbert megadta a kegyelemdöfést a Felvidék részéről a
Vértesaljának, így hozva a bajnok a
találkozót 2–1-es győzelemre.

Az Öregfiúk úgy tűnik, hogy az
utóbbi két fordulóban megtáltosodott. A mérkőzés fényében a TBC is
örülhet a döntetlennek. Végig magabiztosan játszottak az öregek, s ha
ilyen jól ki fognak állni a bajnokság
folyamán bizony számolni kell velük. A Suhancok vesszőfutása tovább folytatódott, nagyon későn
eszméltek fel, s a végére már nem
sikerült a rutinnal és fiatalokkal felvértezett Öregfiúk ellen a bravúr.

Felvidék – TBC 3–1 (1–0)
Gólszerzők: Haán Gergő, Elek
Ramón (2) (Felvidék) Balogh Károly Felvidék öngól (TBC)
Kiállítva: Haán Gergő 2 perc
(Felvidék)
A TBC épp hat emberrel állt fel,
a Felvidék viszont minden erejét
megmozgatva érkezett a találkozóra. Egyáltalán nem érződött a Felvidék létszámbeli fölénye. Végig
harcos volt a TBC, akik a védekezésre és az abból induló kontra támadásokra építettek. A Felvidék a
legelején mindjárt gólt szerzett, ám
a hatalmas nyomás ellenére nem
sikerült az első félidőben még egy
gólt elérniük. Egy védelmi hibából
Elek Ramón megszerezte a második
gólt. Már megnyugodni látszottak a
II. forduló 2014. december 17.
felvidékesek, amikor egy szögletből
Czira Levente lövése Balogh KárÖregfiúk – Suhancok 4–3 (2–0)
Gólszerzők: Redolfi Dániel, olyról a kapuba landolt, így 2-1 lett
Rabóczki Zsolt (2), Réti Patrik az eredmény. Innentől kezdve kitá(Öregfiúk) Preszter Balázs, Kutassy madott a TBC és sok kellemetlen
Barnabás, Szing András (Suhancok) pillanatot okozott a címvédőnek. Az

utolsó percben már a TBC-ből mindenki a Felvidék kapuját támadta,
amikor egy kontrából a Felvidék ki
tudott szabadulni a nyomás alól, és
újabb gólt értek el, ezzel állítva be a
3-1-es végeredményt.
Vértesalja Gyermekei – Titánok
0–11 (0–4)
Gólszerzők: Szabó Szilárd (3),
Kalauz László Vértesalja öngól,
Zsolnai Norbert (5), Stumpf Gábor,
Zsolnai Richárd (Titánok)
A Vértesalja Gyermekei Nógrád
Megyében egy túrán vettek részt
szombaton. Emiatt elég tartalékosan, illetve fáradtan álltak fel erre
a mérkőzésre. Hamar látszott már a
mérkőzés elején a Titánok fölénye,
akik friss játékkal könnyen vették
az első félidei akadályt. Az egyre
fáradtabban és nehézkesen mozgó Vértesalja, semmilyen erőt nem
képviselt ezen a napon, így nem
is volt más céljuk, mint a még nagyobb arányú vereség elkerülése. A
Titánok viszont egy jó kis gólarány
javító mérkőzést játszottak.
A Téli Kupa 2015. február 8-ig
tart visszavágós körmérkőzéses
rendszerbe. A Csókakői Általános
Iskola pályáján rendezzük a mérkőzéseket, minden vasárnap. A mérkőzések kezdési időpontja: 9 óra, 10
óra és 11 óra.
Minden érdeklődőt, drukkert szeretettel várjuk mérkőzéseinkre!
Fűrész György
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