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Tisztelt Csókakőiek!

Megkezdődött szeptember ele-
jén az óvoda és az iskola is. A reg-
geli tumultusban kérem figyeljenek 
a gépjárművezetők a buszforduló 
szabadonhagyására. Az elmúlt idő-
szakban reggel és délután az utcá-
inkat sok esetben figyelmetlen gyer-
mekek töltik meg. Kérem az autóve-
zetőket, hogy fokozottan figyeljük 
a gyerekekre, és óvatosan, lassan 
vezessünk ebben az időszakban. 
Tartsuk be a sebességkorlátozásokat, 
lassan hajtsuk autóinkat. Köszönöm!

Szeptember 2-án, szeptember 
3-án és szeptember 4-én három na-
pon át zajlott a Csókakői Várjáté-
kok. Sikeres rendezvényen vagyunk 
túl, ami rengeteg önkéntes munkával 
járt. Ezúton is köszönöm minden-
kinek, akik idejüket, erejüket nem 
sajnálva rengeteg munkával hozzá-
járultak a rendezvényünk sikeréhez. 
Köszönöm!

Októberben népszámlálás kezdő-
dik. Október 1. és október 16. között 
online lehet kitölteni a kérdőívet. 
Akinek ez nem sikerül az se kesered-
jen el, hiszen a számlálóbiztosaink 

menni fognak és segítik a népszám-
lálási feladatok elvégzését. 

Ha október, akkor Csókakői 
Szüreti Felvonulás. Az idei évben a 
Csókakői Szüreti Felvonulást 2022. 
október 9-én vasárnap délután 14 
órakor indítjuk el a Csókakői Mű-
velődési Háztól. A hagyományos 
rendezvényünk este 19 óráig tart 
és a menet a kiindulópontra, azaz a 
Művelődési Házhoz ér vissza. Min-
denkit szeretettel várunk!

Csókakő, 2022. szeptember 30.                        
Fűrész György polgármester

           2022. október, XXVI. évfolyam 10. szám
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Amit a 2022. évi népszámlálásról 
tudni érdemes

A népszámlálás egy mindannyiunkat 
érintő, általában tízévente ismétlődő 
adatgyűjtés. Az egész országban egy 
időben, azonos tartalommal és egysé-
ges módszertani alapon hajtják végre, 
kiterjed minden lakásra és személyre. A 
népszámlálás révén pontos és részletes 
képet kaphatunk hazánk népességének 
nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, 
egészségi állapotáról, iskolázottságáról, 
foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és 
vallási összetételéről, élet- és lakáskö-
rülményeiről.

A népszámlálás eredményei számos 
területen hasznosulnak:
• Adatai megbízható alapot nyújtanak a 
településünket és a szűkebb lakókörnye-
zetünket érintő legfontosabb gazdasági, 
szociális és területfejlesztési döntések 
előkészítéséhez.
• Fontos információval szolgálnak a he-
lyi ellátási, szolgáltatási igényekről.
• Láthatóvá teszik társadalmunk kisebb 
csoportjait, például a fogyatékossággal 
élőket, a nemzetiségi, vallási közössé-
geket.
• A népszámlálásból nyert információk 
segítik a vállalkozásokat is, ezek isme-
retében biztosabban tervezhetik például 
egy új üzlet megnyitását, vagy a helyi 
szolgáltatásaik bővítését.
• A népszámlálás adatai alapul szolgál-
nak tudományos kutatásokhoz, elemzé-
sekhez is.
• A magyarországi népszámlálás egy 
globális program része, hiszen a világ 
valamennyi országában tartanak közel 
egy időben népszámlálást. A népszám-
lálási adatok segítségével adunk pontos 
képet magunkról a szomszédos orszá-
goknak, az Európai Uniónak, az egész 
világnak.

 
A népszámlálás időtartama
Október 1. és 16. között önállóan 

online lehet kitölteni a kérdőíveket.
Október 17. és november 20. kö-

zött számlálóbiztosok keresik fel azo-
kat a háztartásokat, amelyek október 16-
ig nem töltötték ki online a kérdőívet.

November 21. és 28. között a tele-
pülés jegyzőjénél tehetnek ennek eleget 
adatszolgáltatási kötelezettségüknek 
azok, akik november 20-ig ezt nem tet-
ték meg.

A népszámlálás eszmei időpontja 
2022. október 1-je 0 óra, azaz az ekkor 
fennálló állapotot alapul véve kell a kér-
dőív kérdéseit megválaszolnunk.

A népszámlálás résztvevői
A népszámlálás akkor eredményes, 

ha pontos képet ad hazánk lakosságáról. 
Ezért is fontos, hogy a népszámlálásban 
mindannyian részt vegyünk, ami egyéb-
ként a népszámlálásról szóló 2018. évi 
CI. törvény szerint kötelességünk is.

Kérdőívet kell kitölteni
• mindenkiről, aki Magyarországon él;
• azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál 
rövidebb ideig külföldön tartózkodnak;
• a külföldi állampolgárokról is, ha leg-
alább 3 hónapja Magyarországon tartóz-
kodnak.

A népszámlálás során a lakáskörül-
ményekről is nyilatkozunk. A lakásada-
tok segítségével pontos képet kaphatunk 
a háztartások lakáskörülményeiről. Ösz-
szeírásra kerül az ország területén minden
• lakás,
• lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
• közösségi éjszakai elhelyezést szolgá-
ló intézmény.

Fontos, hogy az üresen álló lakások-
ról is ki kell tölteni a kérdőívet.

Postai felkérőlevél
A KSH minden magyarországi lak-

címre postai felkérőlevelet küld szept-
ember utolsó napjaiban.

A népszámlálás nem a bejelentettség 
szerinti, hanem a tényleges élethelyze-
tet méri fel. Az, hogy kik élnek az adott 
lakcímen, a kitöltött kérdőívekből derül 
majd ki, előzetesen nem ismert, ezért a 
felkérőlevél nem névre szól, csak a la-
kás címe (házszámig) szerepel a cím-
zésben.

Annak érdekében, hogy a 
felkérőlevelek minden háztartásba el-

jussanak, kérjük, még a népszámlálás 
előtt gondoskodjanak arról, hogy házuk 
falán vagy a kerítésen látható legyen a 
házszám. Ezzel nagymértékben meg-
könnyítik a felkérőleveleket kézbesítők 
munkáját.

Kérjük, őrizze meg a felkérőlevelet!
A felkérőlevélben a népszámlálás-

ról szóló hasznos információk mellett 
egy 12 jegyű belépési kód is található, 
ennek segítségével tudja minden ház-
tartás önállóan, interneten kitölteni a 
kérdőívet.

A szociális, felsőoktatási vagy más 
bentlakásos intézményben lakók az 
intézmény vezetőjétől kapják meg a 
felkérőlevelet, míg a fedél nélkül élőket 
szociális munkások segítik a népszámlá-
lásban való részvétel során.

A kérdőív kitöltése
A népszámlálási kérdőívet önállóan, 

interneten keresztül október 1. és 16. 
között lehet kitölteni.

Egy erre a célra létrehozott zárt 
rendszerű, online felületen, amelybe a 
felkérőlevélben szereplő egyedi, 12 je-
gyű belépési kóddal lehet belépni.

Mindazok, akik október 16-ig online 
kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nye-
reményjátékban vehetnek részt, amely-
nek keretében az online kitöltési időszak 
alatt naponta 5 db 100 000 forint értékű 
ajándékutalványt sorsolunk ki a kitöltők 
között. Minderről bővebben itt olvashat.

Azokat a háztartásokat, amelyek 
október 16-ig nem töltik ki interneten a 
kérdőívet, számlálóbiztosok keresik fel 
október 17. és november 20. között.

Akik november 20-ig nem teljesí-
tik adatszolgáltatási kötelezettségüket, 
november 21. és 28. között a település 
jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek 
eleget.

A népszámlálási kérdőív kitöltése 
egy átlagos háztartásban körülbelül 30 
percet vesz igénybe.

Töltse ki online a népszámlálási kér-
dőívet 2022. október 1–16. között!

Csókakő, 2022. szeptember 25.             
www.nepszamlalas2022.hu

Hivati Hírek
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XXIII. CSÓKAKŐI VÁRJÁTÉ-
KOK 2022

Szeptember 2-án, szeptember 3-án 
és szeptember 4-én megrendeztük a 
XXIII. Csókakői Várjátékokat. A pén-
teki napon, megnyitottuk a Borutcát, és 
összeálltak a régi csibészek, s így meg-
rendezésre került a Viking 40 koncert 
ami a várakozáson felül jól sikerült. A 
Viking Zenekart és annak frontemberét 
Csöngedi Attilát polgármesteri elisme-
résben részesítettem. Fogadtuk lengyel 
testvértelepülésünk küldöttségét és 
lengyel barátainkat, akik szép szám-
mal 28-an képviselték Byczyna városát 
Csókakő ünnepén. A motorosklub tag-
jaiból és a lovagokból álló küldöttség a 
Nagy-Magyarország téren táborozott le, 
a sportöltözőben biztosítottunk további 

szállást, és fürdési lehetőséget, vala-
mint a Jordán Parkerdőnél verték fel a 
motorosok a táborukat. Másnap a tervek 
szerint megrendeztünk minden progra-
mot, átadtam a képviselő-testület által 
odaítélt Csókakői Érdemérmet Molnár-
né Bognár Mónikának, illetve Csókakő 
Legszebb Portája címet pedig Sztrakay 
Gábor Zsoltnak. A tűzijáték a szárazság, 
és az érvényben lévő tűzgyújtási tilalom 
miatt elmaradt, de ezt a programot nem 
is hirdettük meg, látva a kialakult helyze-
tet. Szeptember 4-én a vasárnapi napon 
a gyermekeké volt a tér, és bár kissé már 
elromlott az idő, ettől függetlenül sokan 
feljöttek, ahol a népi játékok mellett, in-
teraktív mesejátékban is részt vehettek, 
a térzenét pedig a Gorsium Zeneisko-
la On Beat nevű zenekara biztosította.  

A rendezvény három napja alatt, em-
lítésre méltó rendkívüli esemény nem 
történt, a korábbi évekhez hasonlóan 
rendben lezajlott a rendezvény. Ezúton 
köszönöm a Csókakői Polgárőrség, és a 
Token Kft. biztosítási munkáját, a par-
koltatás lebonyolítását. A takarításban a 
Csókakői Nő Klub és a Csókakői Nyug-
díjas Klub munkáját. A Barkócaberke-
nye Néptánccsoport nívós műsorát is 
köszönjük, köszönöm továbbá a hivatal 
munkatársainak, önkéntes rendezvény-
szervezőink, a képviselők részvételét 
segítségét, a Várbarátok Társaságának 
és a Szent Donát Borrendnek az aktív 
segítő részvételét, és mindenkinek a sok, 
sok munkát, amit itt nem soroltam itt fel.

Csókakő, 2022. szeptember 25.                                                    
Fűrész György

Önkormányzati Hírek

Csókakőért Érdemérem 2022

Molnárné Bognár Mónika 
8074 Csókakő, Kossuth L. u. 64.

Molnárné Bognár Mónika Móron 
született, csókakői szülők gyermeke-
ként, tősgyökeres csókakői. Már kis 
korától fogva a közösségi élet központi 
szereplője volt a korosztályában. Hatá-
rozottsága, ének-zenei tehetsége hamar 
kiemelte a kortársai közül, nagyon szé-
pen énekelt, és középiskolai tanulmá-
nyait is ebbe az irányba folytatta. Az 
általános iskolai és községi rendezvé-
nyeken már gyerek korától nagyon so-
kat szerepelt, mindig számíthattak rá. 
A közösségi élet iránti elkötelezettsége 
szülei, nagyszülei példáin keresztül csa-
ládi indíttatásból jött. Zenei tehetségét, 
egyértelműen zenész nagypapájától örö-
költe. A sütés, főzés tudományát is ha-
mar, már gyerekkorában szüleitől, nagy-
szüleitől elsajátította, s a családi gazda-
ságon keresztül, nemcsak a turizmus, 
hanem a rendezvényszervezés minden 
örömét, és buktatóját is megismerhette. 
A civil élet aktív részese volt, és ma is 
az. Segítségére, aktív hozzáállására több 
civil szervezet is számíthat. Fontos se-
gítője a Szent Donát Borrendnek, tagja 
a Csókakői Polgárőrségnek, a Csókakői 
Önkéntes Tűzoltóságnak, és alapítótagja 

a Csókakői Barkócaberkenye Néptánc-
csoportnak, de nincs olyan civil szer-
vezet, ahol ne fordult volna már meg 
bármilyen rendezvénnyel, vagy segít-
séggel kapcsolatban, beleértve az önkor-
mányzatot is. A Csókakői Majálisnak, a 
Szent Donát Napi Búcsúnak, a Csókakői 
Várjátékok, a Csókakői Advent rendezé-
sének, és ünnepeinknek aktív önkéntes 
szervezője. A Szent Donát Borünnep 
és Kárpát-medencei Borlovagok és 
Borkirálynők Országos Találkozójának 
egyik önkéntes motorja, szervezője. A 
borrend a bormustrák, borversenyek 
lebonyolításában és megszervezésé-
ben is számíthattak és számíthatnak rá. 
Csókakő hírnevét öregbítette, amikor 
Móron a bornapon csókakői lányként a 
Móri Borkirálynői címet megszerezte és 
elnyerte. A helyi általános iskola meg-
mentésén is sokat fáradozott, mint az 
iskola egykori tanulója, majd az élet úgy 
hozta, hogy iskola titkárként már hiva-
tása is lett ez a feladat. Munkahelyén a 
tagintézményvezetés, a gyerekek és szü-
lők mindig számíthattak rá, még olyan 
dolgokban is, ami már inkább az önkén-
tes munka és civil élet szervezésnek a 
feladata lett volna, ám szabad idejének 
terhére is segített. A szüreti felvonulások 
szervezője volt, a néptáncokat maguk 
tanulták meg, majd ebből az önkéntes 
munkából, egy évtizeddel ezelőtt meg-

alakult a Barkócaberkenye Néptánccso-
port, aminek megszervezésében orosz-
lánrészt vállalt. Néptánc rendezvények, 
bálok, Márton Napi Libavacsora, ha-
gyományteremtő és megélő rendezvé-
nyek sora, mint a Halszálka Fesztivál, 
a Csókakői Szüreti Felvonulás és bál, 
különböző zenei programok, gálák. A 
környékbeli települések rendezvénye-
in sorra léptek fel a fiatalok, felnőttek, 
majd a néptáncosok külföldre is mentek, 
ezeknek az utazásoknak, fellépéseknek 
a megszervezésében, lebonyolításában 
rengeteg önkéntes munkaórája van. A 
Szent Donát Borrendnek és a Barkóca-
berkenye Néptáncsoportnak is számos 
pályázatának írásában is részt vett, en-
nek köszönhetően több fellépőruha, 
eszközbeszerzés fűződik a nevéhez, és 
a Barkócaberkenyeház megszerzésé-
nek csapatmunkájában is fontos szere-
pe volt. Jelentős mennyiségű önkéntes 
munkát és feladatot végez és végzett 
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el az elmúlt években, amivel Csókakő 
hírnevét erősítettük, mindezt mindig 
úgy tette, hogy soha nem sorolta fel az 

elvégzett munkát, végezte a dolgát, tet-
te, amit tennie kellett és még mai nap 
is teszi. A javaslattevők úgy gondolják, 

hogy a leírtak alapján az elismerésre 
érdemessé vált, alkalmas a Csókakőért 
Érdemérem elnyerésére!

Csókakő Legszebb Portája 2022

Sztrakay Gábor Zsolt 
8074 Csókakő, Ady E. u. 8.

A múlt században épült parasztház 
több átalakításon esett át az elmúlt évti-
zedben, ám a legutóbbi felújítás a gazda 
keze munkáját dicséri, hogy nem csak 
a ház, hanem a körülötte lévő udvar is 
teljes megújításra került. Igényesen lett 
kialakítva a régi udvarház megtartotta 
a gazda a formát, a hozzátartozó kert 
kisfalusi hangulatát. Az ingatlant szá-
mos növény dísziti, a régi fű helyére pe-
dig gyep került, ami pedig a gazda gon-

dosságát mutatja. A régi beton helyére 
igényes térkő került, és a ház frontján a 
kerítés is megújult, a híd felújítása sem 
maradt el a közterületen, új arculatot 
adva az ingatlannak. A hátsó kert mely 
igen gazos volt, a feltöltést követően 
lényegében az első udvar meghosszab-
bítása díszkertje lett. A régi és az új ta-
lálkozása a hagyományaink fenntartása, 
a jövőbe vetett hitet és a lakóhely iránti 
szeretetet hirdeti, itt Csókakő egyik fon-
tos, a kerékpárturizmus által kedvelt ut-
cájában, az Ady Endre utcában, ezzel is 
segítve a Csókakőről kialakított pozítiv 
település képet. Mindezen érvek mellett 
a képviselő-testület az ingatlan tulajdo-

nosának 2022-ben a Csókakő Legszebb 
Portája címet adományozza.

Csókakő, 2022. szeptember 3.
Fűrész György polgármester

Borrendi Hírek

Csókakői Kálvária története
 A Csókakői Kálváriát 1885-ben 

szentelték fel 137 évvel ezelőtt. Az ere-
deti Csókakői Kálvária a Rákóczi Fe-
renc utcában állt, és a temetői keresztnél 
végződött. A régi kálváriából ma már 
csak,Horváth József és Bognár Julianna 
által állítatott temetői kereszt van meg. 
A községi temetőt 1884. május 22-én 
Stehl Alajos plébános szentelte be, s 
már ekkor elhatározták egy temetői ke-
reszt és egy hozzákapcsolódó kálvária 
megépítéséta hívek. Az Isten dicsőségé-
re állítatott keresztet a Csókakői Kálvá-
ria utolsó elemeként még ma is láthat-
juk, amit Kovács Alajos csókakői plébá-
nos szentelt fel. A kereszt a kálvária ré-
szeként épült meg, amit igazol a kereszt 
felirata is. Érdekessége, hogy csak egy 
bizonyos nap állásnál, fényszögnél lehet 
elolvasni a szöveget. „Ki engem szeret, 

vegye fel keresztem és kövessen en-
gem.” A szovjet tankok a temetői úton, 
a mai Rákóczi Ferenc utcában sorakozó 
kálvária stációkat 1945. március 18-án a 
hadi cselekmények közben lerombolták. 
A helyiek megpróbálták helyreállítani, 
ám annyira megrongálódtak a kőből ké-
szült stációk, hogy csak egy pár stációt 
tudtak felállítani. Ezek a hatvanas évek 
végéig, a hetvenes évek elejéig álltak, 
vagy a füves részen feküdtek még az 
út mellett, az utcában élők elmondása 
szerint, ám a balesetveszély miatt az ak-
kori községi tanács elbontatta azokat. A 
Csókakői Kálváriát azóta sem sikerült 
helyreállítani, politikai, anyagi, fejlesz-
tési okok miatt, ám a kereszt ma is itt áll, 
ahol minden évben Mindenszentekkor 
litániát mondanak a csókakőiek a teme-
tőben nyugvó halottakért, bízva abban, 
hogy lesz majd újra Kálvária emlékmű 

Csókakőn. Imáik 2022-re meghallga-
tásra találtak, mert közadakozásból új 
Csókakői Kálvária épült a Csókakői Vár 
felé vezető Zrínyi Miklós utcában, amit 
2022. október 22-én szentelnek fel, és 
adnak át a község és az egyházközség 
nagy örömére.

Csókakő, 2022. szeptember 25.                                                               
Fűrész György

ret, a pincét, a járatokat. Ha a pincében 
képződő gáz szén-dioxid tartalma eléri, 
vagy meghaladja a 10 térfogat %-ot, 
akkor azt belélegezve a rosszullét és az 
eszméletvesztés nagyon gyorsan, szinte 
észrevétlenül következik be, így a pin-
cében lévő személyben nem tudatosul, 
hogy nincs elég oxigén a levegőben, és 
segítség híján fulladás következik be.

A legveszélyesebb időszakban a pin-
cébe merészkedés előtt fontos az elővi-

gyázatosság, mellyel megelőzhető a baj.
A legegyszerűbb megelőzési lehe-

tőség a gyertyapróba: a mustot tartal-

VIGYÁZAT A PINCÉKBEN JE-
LEN VAN A MUSTGÁZ!

A szüret után nagyon óvatosnak 
kell lennünk a borospincékben! Ha 
forr a must, az erjedés közben – már 
viszonylag csekély erjedő anyagból is 
igen nagy mennyiségű - szén-dioxid 
gáz szabadul fel.

A szén-dioxid színtelen, szagtalan, 
nehezebb a levegőnél, így alulról föl-
felé, a padozattól kiindulva tölti ki a te-
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mazó pincét, térdmagasságban elöl tar-
tott égő gyertyával érdemes megközelí-
teni, ha az elalszik, akkor ott feltehetően 
nagy koncentrációban mustgáz van je-
len. A szakemberek azonban úgy vélik, 
hogy e megbízhatónak vélt módszerrel 
sem árt vigyázni. Ugyanis ha a gyertya 
elalszik, akkor már többnyire az illető 
belélegzett annyi szén-dioxidot, amitől 
elveszítheti az eszméletét. Elég egyetlen 
mély szippantás, ami megüli a tüdőt.

Tehát óvatosan kell tartózkodni a 
pincében a gyertyával is!

A legjobb védekezés a járatok ala-
pos kiszellőztetése vagy a ventillátoros 
megoldás, illetve gázérzékelő felszere-
lése, mely nem igényel nagy ráfordítást.

A segítők is bajba kerülhetnek: tehát 
senki ne próbáljon egyedül ájult ember 
segítségére sietni, mert nagyon könnyen 
ő is mozgásképtelenné válhat, ha nincs 
rajta légzőkészülék! Ilyen esetben a tűz-
oltók tudnak segítséget nyújtani, akik 
megfelelő légzőkészülék segítségével 
biztonsággal tudják kimenteni a mérge-
zést szenvedő embereket.

A mustgáz-mérgezés lehetősége mi-
att nem árt még néhány óvintézkedést 
tenni: ha lehetséges, ebben az időszakban 
egyedül ne menjenek a pincébe, várják 
ki azt a néhány hetet, amikor - ismételve 
a szellőztetés fontosságát - már lényege-
sen csökken a halálos mérgezés veszélye.

Gyakori probléma, hogy sokan meg-
felelő védelem nélkül próbálnak az ösz-
szeesett, ájult emberek segítségére siet-
ni, és segítségnyújtás közben maguk is 
belélegzik a veszélyes gázt.

Így a segítők is könnyen bajba kerül-
hetnek, ezért

Senki ne próbáljon egyedül ájult 
ember segítségére sietni! 

Amennyiben ilyen esetet észlel, 
hívja a 112-es segélyhívó számot, mi-
vel a mustgáz-mérgezést szenvedő 
embereket csak a tűzoltók tudják biz-
tonsággal kimenteni a pincékből!

Csókakő, 2022. szeptember 25.                                 
 Szent Donát Borrend

Barkócaberkenye Hírek

KÁLVÁRIA HÍREK
LASSAN A KÁLVÁRIÁNK VÉ-

GÉRE ÉRÜNK
A Csókakői Kálvária helyreállítását 

célozta meg több szervezet és magán-
személy. Az egykori Csókakői Kálvá-
riát, ami a Rákóczi Ferenc utcában állt 
a Szovjet tankok 1945 márciusában 
rombolták le. Egyesületünk vezetése 
úgy döntött, hogy a kezdeményezés-
nek szervezeti keretet adva megkezdjük 
a gyűjtést a helyreállítás költségeinek 
közadakozásból történő finanszírozásá-
ra. Az új Csókakői Kálváriát, azonban 
nem a Rákóczi Ferenc utcában, hanem a 
vár felé vezető úton a Zrínyi Miklós ut-
cában építjük fel. Az áthelyezésnek két 
oka van, egyrészről a Rákóczi utcában 
az elmúlt évek beépítései és a kialakult 
forgalom miatt már szűk lenne a hely 
egy ilyen műemlékegyüttes visszaállí-
tására. Másrészt, a Zrínyi utcában több 
hely áll rendelkezésre, valamint itt halad 
el a Mária út, és a Kék túra útvonal is és 
a kálvária fel fogja vezetni a kirándulót, 
a hívőt, a zarándokot a Csókakői Várba, 
ezen belül pedig a Várkápolnába. A kál-
vária 14 stációból áll aminek felépítési 
költsége 250 000 Ft/darab lesz. Szeret-
nénk megköszönni az eddig beérkezett 
támogatásokat, a múltkori cikk után, 
néhány napon belül elkeltek a stációk, 
így örömmel jelenthetem, hogy ezek 
anyagi fedezete már rendelkezésre áll. 
Továbbra is várjuk a támogatást, hiszen 
még a felállításnak is jelentős költségei 

vannak, illetve szeretnénk világítást is 
kiépíteni a fülkékbe, s lesznek egyéb ki-
fizetni valók a megvalósítás során. Vár-
juk a kisebb és nagyobb adományokat 
is, tehát továbbra is összefogást kérünk 
a támogatók és a lakosság részéről, hogy 
a tervünk megvalósulhasson. Örömmel 
tájékoztatjuk a Csókakői Hírek olvasóit, 
hogy megérkeztek a stációk a csókakői 
Előadó térre, innen június hónapban ki-
kerültek elhelyezésre a Zrínyi utcába. 
Mindegyik stáció áll már. Terveinket 
teljesítettük mely szerint május 9-től a 
felállítási munkálatok előkészítését dél-
előttönként és délutánonként elvégez-
tük. Sokan mellé álltak az ügyünknek, 
aminek eredményeképpen a Zrínyi ut-
cában már állnak a stációk oszlopai, és 
a sziklákon is elkészültek a talapzatok, 
ahová felkerültek a fülkék. A stációk 
oszlopait sikerült kőporral bepucolni, 
majd kőhalmokkal rejtettük el a betonta-
lapzatot, elhelyeztük a fülkékben a fából 
készült stációkat, és felállításra kerültek 
a lépcsők is. A terveink szerint 2022. 
október 22-én 11 órakor avatjuk fel és 
a helyi egyházközséggel egyeztetve, az 
új kálváriát végig imádkozva járjuk be a 
stációkat. A közeli dátum, és az időpont-
választás nem véletlen, hiszen Brindisi 
Szent Lőrinc szerzetes1601. október 24-
én a törökök felett aratott magyar győ-
zelemért, és Csókakő felszabadulásáért 
hálaadó körmenetet vezetett Bodajkról 
Csókakőre, s a mai Várkápolnában, 16 
órakor hálaadó szent misét is tartott a 

csodáiról is méltán híres Lőrincz ba-
rát.Ezúton is köszönöm mindenkinek, 
aki idáig segített a munkában. Kérem, 
hogy ne veszítsünk a lendületből, hiszen 
most kezdődik a munka legszebb része, 
amikor tartalommal kell megtöltenünk 
a majdnem kész kálváriát. A kiegészítő 
elemek és a szépítés munkálatai követ-
keznek. Aki esetleg fizikai munkával 
tud segíteni, azokat is szeretettel várjuk, 
oldalainkon a facebookon meghirdetjük 
a munkák időpontját. Kérjük, hogy aki 
adományával szeretné segíteni vállalá-
sunkat a következő bankszámlára törté-
nő utalással teheti meg támogatását a cél 
érdekében. 

CSÓKAKŐI BARKÓCABER-
KENYE EGYESÜLET 

B A N K S Z Á M L A S Z Á M : 
11736044-20014115

KÖZLEMÉNY: CSÓKAKŐI 
KÁLVÁRIA  HELYREÁLLÍTÁSÁRA 

Segítségüket előre is köszönjük, és 
várjuk közösségünk adományait, hogy 
Csókakőnek legyen újra kálváriája!

Csókakő, 2022. szeptember 20.                                              
Bognár Gábor elnök
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Mogyoró

Ha valaki csak a címet látja, aligha 
találja el, miről is szól az alábbi írásom.

Ugyanis Mogyoró egy szamár, a 
szomszédunk egyik állata. Ritkán adó-
dott lehetőségem arra az eddigi életem-
ben, hogy ennyire közelről figyeljek 
meg egy csacsit. Nagyon érdekes és ta-
nulságos volt, amit láttam!

Először is a szőre sokkal finomabb, 
mint gondoltam. Aztán ahogy a  nagy 
szemeivel rám nézett, mikor egy kis 
zöldet vagy finomságnak egy-egy darab  
almát kapott, egészen megkapó volt!

Tudtátok, hogy ugyanúgy szereti az 
almát, mint a lovak? No és az már eszé-
be jutott valakinek – hogyan kell adni 
neki az almát? Képzeljétek el, cikkek-
re kellett törnünk vagy vágnunk, mert 

egészben nem tudott vele mit kezdeni – 
pedig jókora fogai vannak!

A legizgalmasabb megfigyelésemet 
is megosztom veletek, kedves olvasó-
im: én valósággal meghatódtam tőle.  
Mogyoró legjobb barátja egy bikaborjú 
volt. Az ember nem szívesen megy közel 
egy bikához, de ez a borjú mindig jött 
Mogyoróval, csodálatos bociszemeivel 
és kifejezetten puha szőrével nem is 
tűnt félelmetesnek. Kicsivel volt csak 
nagyobb , ugyanis a két állat egyszerre, 
egyidőben „gyerekeskedett”. 

Gyakorlatilag egyszerre születtek, 
egy helyen éltek,  együtt nőttek fel.

Mogyorót először egy szép, nagy be-
kerített legelőn láttam, ahol boldognak 
látszott, nyargalászott, a borjú-barátja 
meg csak követte a szemével, nehogy 
elveszítse. 

mogyoró

Környezetvédelmi Hírek

Megmutattuk a nálunk vendégeskedő kisunokánknak is – valósággal elbűvölték 
egymást!

Aztán egy jóval kisebb helyen kellett élnie, együtt a kecskékkel. Nehezen viselte. 
Ugyanis a kecskék furcsa jószágok, minden zöldet, bokrot fát lerágnak, szinte siva-
tagi tájat képesek „varázsolni” bármilyen területből két nap alatt. A csacsi viszont 
szeret legelészni, szinte ugyanúgy, mint a lovak. 

Mikor „meglátogattuk”  az állatokat, szinte hihetetlen volt, mennyire örült nekünk 
és szemlátomást megismert bennünket. Boldogságát játékos hengergőzéssel fejezte ki 
néha, amit soha nem láttam azelőtt ilyen viszonylag nagyméretű élőlénynél. 

Egyszer aztán történt valami. Mogyoró – akinek a hangját addig nem is hallottuk 
– messze hangzó keserves bőgéssel adta tudtunkra bánatát.  A bikaborjút elvitték! 
Kezdett felnőtté válni. Ezt persze Mogyorónak senki sem magyarázta el, így csak 
barátja elvesztését tapasztalta. Olyan fájdalmasan és sokat bőgött , hogy valósággal 
szívszaggató volt. Most értettem csak meg, mi is az a „szamárbőgés”! Komolyan 
mondom, nagyon sajnáltam szegényt! Tudom én, hogy ez az állatok sorsa, de annyi 
valódi érzelmet tapasztaltam a két állat között, hogy nem lett volna szívem soha 
elszakítani őket egymástól. Merje valaki azt állítani, hogy az állatoknak nincsenek 
érzelmeik! Én már tudom, hogy van bennük szeretet, ragaszkodás, emlékezés – és 
nem csak a fajtársaik vagy az ember, a gazdájuk iránt! 

mogyoró barátja

Kép és szöveg: Farkas Klára  

Ovi Hírek
Szeptemberben 58 gyermekkel elin-

dult az óvodai nevelési év. 
Néhány gondolattal azonban még 

szeretnék a tavaszi időszakra utalni.  Két 
kirándulást is szerveztünk gyermekeink-
nek.

A kispesti Szivárvány Óvoda látta 
vendégül iskolába készülő ovisainkat. 
Nagyszerű élményben volt részünk ezen 
a napon. Részt vettünk egy lovagkorral 

kapcsolatos múzeumpedagógiai és egy 
kézműves foglalkozáson a Nemzeti Mú-
zeumban. A foglalkozások érdekesek 
voltak, nagyon élvezték a gyerekek.

A múzeum után a Szivárvány oviban 
ebédeltünk, játszottunk, majd közel két 
órát töltöttünk a kispesti vizes játszó-
téren. Szerencsére a ragyogó napsütés 
kedvezett ennek a programnak, így ked-
vükre pancsolhattak a gyerekek. Azt, 
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hogy mennyire élvezték, mi sem jelezte                                                                                                                                          
jobban, mint hogy mindenki vizes lett, 
tetőtől-talpig. Ez azonban nem volt 
probléma, mert váltóruhával, törölköző-
vel készültünk.

Köszönjük a Szivárvány Ovinak ezt 
a nagyszerű napot!

A másik kirándulásra, Tímárpusztára, 
elvittük valamennyi ovis kisgyermekün-
ket. A kirándulást, és annak programjait 
egyik óvodásunk szülei, Nagy Rená-
ta és Hunyadvári Krisztián szervezték 
nekünk. Köszönjük a lehetőséget, az 
élményeket, a lovaskocsizást és a ven-
déglátást!

Szintén Hunyadvári Krisztiánnak 
tartozunk köszönettel azért, hogy régi, 
elkorhadt udvari asztalainkat és padjain-
kat munkatársaival együtt kicserélték új, 
akácfa padokra és asztalokra.

Köszönjük szépen, hogy ilyen érté-
kes segítséget nyújtottak óvodánknak!

Tavasz végén elkészült az épület 
előtti kiskert. Ismét szebb, esztétikusabb 
lett óvodánk környezete.

Köszönjük szépen Kalincsák László-
nak, Kalincsák- Csöngedi Veronikának, 
Makk Róbertnek és Makkné Csöngedi 
Gyöngyinek, hogy elvégezték ezt a 
munkát. Nagyon szép lett.

A nyár folyamán a szülői összefo-
gásnak és támogatásnak köszönhetően 
elkészült a Katica csoport falburkolatá-

nak cseréje.
Nagyon nagy köszönettel tartozunk 

Véninger Csabának, aki ezt az egész 
munkát felvállalta úgy is, hogy gyerme-
kei szeptembertől már iskolások lettek!

Köszönjük Csaba az óvodáért vég-
zett önzetlen munkádat!

Szerencsére, amikor nagyon nagy 
szükség volt rá, lett segítség is.

Köszönjük szépen Agg Péter, Gubic-
za János, Lojt Sándor, Kadlecsik Péter, 
Mike Károly, Mondovics László, Né-
meth Gergő és Tomcsik Bence segítsé-
gét is.

Köszönjük Hartl Istvánnak, hogy 
anyagárban elvégezte a falburkolat sze-
gélyezését.

A szükséges anyagokat a báli bevé-
telből és az alapítványunk támogatásá-
ból fedeztük, kb. 430. 000 Ft értékben.

A nagyobb munkák mellett, a min-
dennapi életben is sok segítséget kapunk 
a szülőktől.

Köszönjük szépen Blaskovics-
Kelemen Mónikának a virágládák beülte-
tését, gondozását,  Kiss Tamásnénak a sok 
virágot, Zsindely Árpádnak a villanysze-
relést, Somogyi Lászlónak és Kadlecsik 
Péternek a napvitorlák karbantartását, 
szerelését, Bakosné Fábián Hajnalká-
nak a jelek festését, Jakab Andrásnak és 
Csöngedi Rolandnak a mosdóba elkészí-

tett és felszerelt függönytartó rudat, Háhn 
Mihálynak a teherautó homokot.

Köszönjük Tomcsik-Nagy Dórának 
és Tomcsik Bencének, hogy a tavalyi 
évhez hasonlóan az idén is biztosították 
a szüretelés lehetőségét Katica csopor-
tosainknak. Köszönjük a kedves fogad-
tatást, a színes és élvezetes kalauzolást 
és a vendéglátást is. Jól éreztük magun-
kat!

Kedves Szülők!
Az óvoda gyermekei és dolgozói nevé-
ben nagyon szépen köszönjük az óvo-
da  közösségéért végzett munkátokat!

 Tóthné Giczi Ildikó
tagóvoda-vezető

Pályázati Hírek

Pályázati Felhívás
„Lakossági napelemes rendszerek 

támogatása és fűtési rendszerek elekt-
rifikálása napelemes rendszerekkel 
kombinálva”   2. ütem

RRF-6.2.1
A támogatás formája: 100% Vissza 

nem térítendő támogatás
Ki pályázhat?

1.Aki az ingatlanban (legalább rész)
tulajdonnal rendelkezik (2021.08.30-i 
állapot) 
2. Aki megfelel a jövedelem előirásoknak 
(nyugdijas is)   
3. Az ingatlanban tulajdonos szemé-
lyek 2020.évi 1 főre jutó jövedelme
0.- Ft és  4 850 000.- Ft között volt

Támogatható tevékenységek:
1. Tetőszerkezetre helyezett, saját 

fogyasztás kiváltását célzónapelemes 

rendszer (szaldó elszámolással)
max. bruttó 2 900 000.- Ft

2. a Tetőszerkezetre helyezett  a 
tervezett fűtési rendszer ellátását 
célzó napelemes rendszer létesitése ( 
max 5 kwp) fűtési rendszer elektrifi-
kálása levegő-levegő, vagy levegő-víz 
hőszivattyúval villamosenergia tároló 
beépitése, nyilászáró csere

max. 11 300 000.- Ft

2. ütem 
Fejér, Győr-Moson-Sopron, 

KomáromEsztergom, Vas, Veszprém 
és Zala megye 2022.11.28. 17:00 órá-
tól 2022.12.16. 24:00 óráig 

Baranya, Bács-Kiskun, Békés, 
Csongrád-Csanád, Somogy és Tol-
na megye 2022.11.28. 17:00 órától 

2022.12.16. 24:00 óráig

 Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-
Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, 
Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megye 2022.12.05. 17:00 órától 
2022.12.23. 24:00 óráig 

Budapest és Pest megye 2022.12.05. 
17:00 órától 2022.12.23. 24:00 óráig

A Kormány úgy döntött, hogy az 
energiaárak emelkedése miatt a jövő 
tavaszra hirdetett beadást előrehozza, 
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és novembertől a pályázat ismét bead-
ható.

Keressenek bennünket már most!

Kisházy Béláné Erzsi pályázatíró  
belane.kishazy@gmail.com
30/4973343

Takács Zoltán   pályázatíró
zoltan1takacs@gmail.com
20/6692636

Mezőgazdasági kisüzemek támo-
gatása    VP2-6.3.1-20

ÚJRA NYITOTTÁK!

Fő tudnivalók:
1. A támogatás összege 15 000 EUR 
kb. 5 400 000 Ft két részletben 
(75%+25%)
2. Önerő nem szükséges
3. Vissza nem térítendő támogatás
4. A  támogatás teljes összege szabadon 
felhasználható.
5. A rendelkezésre álló tervezett keret-
összeg 32,5 milliárd forint
6. A támogatott támogatási kérelmek 
várható száma: 7 222 db.

Kik pályázhatnak?
1. Mezőgazdasági őstermelő
2. Mezőgazdasági főtevékenységű egyé-
ni vállalkozó
3. Életvitelszerű tartózkodási helye,  
bejegyzett székhelye már a támogatási 
kérelem benyújtását megelőző 12 hó-
napban a jogosult településen, vidéki 
térségekben volt
4. 2022. évi kérelem benyújtását meg-
előző teljes lezárt üzleti évben legalább 
3000 euro STÉ, de legfeljebb a 6000 

euro STÉ értékű termelési potenciállal 
(üzemmérettel) kizárólagosan rendelke-
zik,

Üzemméret meghatározása:
a, szántóföldi növénytermesztés és 

kertészeti kultúrák esetén a 2021-ben 
beadott Egységes területalapú Támoga-
tási kérelemben elfogadott terület alap-
ján

b, állattenyésztés esetén a 2021-
ben a NÉBIH nyilvántartásaiban( 
TIR,ENAR,BIR) szereplő állatállomány 
éves átlagos átlaglétszáma alapján törté-
nik

STÉ kalkulátor:
https://www.nak.hu/ste-kalkulator
      VAGY
3000-6000 EUR nettó árbevételt 

ért el mezőgazdasági termelésből vagy 
mezőgazdasági termelésből és Annex 1 
termék feldolgozásból

Az árbevétel meghatározása a 2021.
évi SZJA bevallás alapján történik.

Mezőgazdasági tevékenységből 
származó árbevétel: a mezőgazdasági 
termelő tevékenységet folytató gazdál-
kodó gazdaságából – a növénytermesz-

tés, kertészet,és állattenyésztés ágazatai-
ból – származó termékek értékesitéséből 
származó  nettó bevételek összege. Te-
rületalapú támogatás nem számít bele.

1 091 670 – 2 183 340.- Ft  között

Hívjanak bennünket!
Utolsó beadási szakasz:
 2022. november 17. – 2022. nov-

ember 30. között újra lesz lehetőség. 
Az igényelhető támogatás továbbra is 
15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 
5 évre.

Üdvözlettel:
Kisházy Béláné Erzsi pályázatíró  
belane.kishazy@gmail.com
30/4973343

Takács Zoltán   pályázatíró
zoltan1takacs@gmail.com
20/6692636

Polgárőr Hírek

Újraindul a határvédelem szolgálat 

Arra kéri a kormány a polgárőröket, 
hogy folytassák a határvédelmi szolgá-
latot az év végéig, ehhez pedig továbbra 
is biztosítják számukra a költségtérítést 
– közölte a  Nyitrai Zsolt kiemelt társa-
dalompolitikai ügyekért felelős minisz-
terelnöki biztos.

A több mint 65 ezer, munkáját ön-
kéntesen végző polgárőrre mindig szá-
mítani lehet, ha baj van: ha meg kell 
őrizni a települések közbiztonságát, ha 
meg kell védeni a magyar családokat 
vagy éppen az ország határait – méltatta 
a polgárőrök munkáját a miniszterelnöki 
biztos.

Mint emlékeztetett, februárban Ma-
gyarország kormánya azt kérte a polgár-
őröktől, hogy még nagyobb jelenléttel 
vegyenek részt a déli határ védelmében. 
Ehhez a munkához költségtérítést is 
biztosítottak a szolgálatot végző polgár-
őröknek.

Nyitrai Zsolt összegzése szerint több 
mint 11 ezer polgárőr vett részt a határ 
védelmében az elmúlt öt hónapban.

“Ez egy komoly és felelősségteljes 
feladat, köszönjük a polgárőröknek, 
hogy a határvédelemben is segítik a 
rendőrök munkáját, hamarosan a határ-
vadászokkal kiegészülve tehetik majd 
ezt” 

Dr. Túrós András, az Országos Pol-
gárőr Szövetség elnöke emlékeztetett 
arra, hogy a polgárőrség, egyedüli civil 
szervezetként vesz részt a határvéde-
lemben.

Ennek során az elmúlt hónapokban 
11 ezer polgárőr 110 ezer szolgálati 
órát teljesített, több mint 10 ezer elfo-
gásban működtek közre és 20 esetben 
embercsempészettel kapcsolatban adtak 
jelzést a hatóságoknak – számolt be az 
eddigi eredményekről.
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A fokozott határvédelmi szolgálat a 
kormány felkérésére szeptember 12-től 
folytatódik, miután az érintett polgárőr-
vezetők egyhangúlag csatlakoztak ehhez 

– közölte Túrós András. OPSZ elnöke. 

Forrás: MTI

„Fináncz Imre és fia Fináncz Do-
minik polgárőrök fogják képviselni, is-
mételten településünket a határvédelmi 
feladatokban.”

Fogadalomtétel 

Településünkön megalakult az ifjú 
polgárőr tagozat. Fináncz  Imre polgár-
őrünk közreműködésével2022.Augusz-
tus. 28 -án fogadalomtétel tett:Burján 
András, Czövek Márió, Kiss Ferenc 
Zoltán Pálmai Kristóf. Két felnőtt újonc 
polgárőr is esküt tett a fiatalokkal együtt 

a község, és a haza szolgálatára. Burján 
Gyula és Pálmai Viktor polgárőrök is le-
tették a hivatalos fogadalomtétel. 

A fogadalomtétel után Ábele Márton 
elnökünk kiosztotta a polgárőr igazolvá-
nyokat a felavatott polgárőrök

Csókakő, 2022. 09. 15.                                                         
Csókakői Polgárőrség

FELHÍVÁS

SZERZŐDÉSES HATÁRVA-
DÁSZ KÉPZÉS

 Vegyél részt államhatárunk 
védelmében!Jelentkezz szerződéses ha-
tárvadásznak a Készenléti Rendőrség 
Határvadász Ezredébe!

Ki a SZERZŐDÉSES HATÁRVADÁSZ?

Speciálisan az államhatár őrzésére 
és a jogellenes migráció megakadályo-
zására irányuló feladatokat ellátó új ál-
lománycsoport, amely az általános rend-
őrségi feladatok ellátására létrehozott 
szerv személyi állományát erősíti meg.  
A határőrizeti rendszer első vonalában 
járőrszolgálatot hajt végre, az államha-
táron történő illegális belépési kísérlete-
ket akadályozza meg, továbbá az illegá-
lisan belépett személyeket feltartóztatja 
és az ideiglenes biztonsági határzár túl-
oldalára kíséri.

Szerződéses határvadászként a Ké-
szenléti Rendőrség Határvadász Ezred 

személyi állományába kerülsz, ahol fel-
adataidat a megyei rendőr-főkapitány-
ság határrendészeti kirendeltségének 
illetékességi területén, tisztesi rendfoko-
zattal látod el.

A szerződéses határvadász képzésre 
az alábbi feltételek teljesülésével vagy 
teljesítésével jelentkezhetsz:magyar 
állampolgárság,jelentkezési életkor: 
18-55 életév (még be nem töltött 55. 
életév),büntetlen előélet,cselekvőképe
sség,legalább alapfokú iskolai végzett-
ségről (8 évfolyam sikeres elvégzéséről) 
kiállított bizonyítvány,egészségi, fizikai, 
pszichológiai alkalmasság.

 
A szerződéses határvadász 

feladatai:az államhatár őrzése,
felderítés,az államhatár jogellenes 

átlépésének megszakítása,az államhatár 
rendjét közvetlenül veszélyeztető konf-
liktushelyzet és a tömeges méretű mig-
ráció kezeléséhez szükséges intézkedé-
sek megtétele.

 
Milyen képzés szükséges a szerző-

déses határvadász szolgálati feladatai-

nak végrehajtásához?
A szerződéses határvadász kép-

zés időtartama 160 óra. A képzés so-
rán tanulni fogsz kényszerítő eszközök 
alkalmazásával kapcsolatos elméleti 
ismereteket, valamint azok gyakorla-
ti alkalmazását, továbbá az államhatár 
védelméhez kapcsolódó és a Schengeni 
határ-ellenőrzési kódexben foglalt ren-
delkezéseket is. A tananyag tartalmazza 
az írásbeli és gyakorlati vizsga teljesíté-
séhez szükséges ismereteket.

Hogyan lehet jelentkezni?

A jelentkezést elektronikus úton a 
hatarvadasz@kr.police.hu elektronikus 
levelezési címre, postai úton a Készen-
léti Rendőrség elérhetőségeinek egyiké-
re (Jelentkezési lap 1. oldal) szükséges 
megküldened, továbbá személyesen is 
leadhatod a rendőri szerveink bármelyi-
kénél.Az elektronikus levél tárgyában 
vagy a borítékon szükséges feltüntetni: 
„Szerződéses határvadász képzés”

https://www.police.hu/
szerzodeses-hatarvadasz-kepzes

Tűzoltó Hírek

A FÜSTÉRZÉKELŐK A CSA-
LÁDI HÁZAK ÉS A LAKÁSOK VÉ-
DELMÉBEN

A téli hónapokban a fűtéssel nem-
csak jó meleget varázsolhatunk az 
otthonunkba, hanem ezzel egyúttal 
több veszélyforrás is megjelenik a la-
kásunkban, például a szén-monoxid 
szivárgása. Összegyűjtöttük az érve-
ket amellett, hogy miért fontos, hogy 
az otthonunkban füst és gázérzékelőt 

is használjunk.
Az egyik potenciális veszélyforrás a 

tűz, ám a tűzesetek során az egyik legna-
gyobb kockázatot a keletkező mérgező 
gázok belégzése jelenti, és nem maguk 
a lángok. Ezért ajánlott otthonunkban 
füst- és gázérzékelőt is felszereltetni. 
Ezek a berendezések mérik a gáz vagy 
a füst koncentrációját, és még időben ri-
asztanak. A füst-és gázérzékelők akusz-
tikai és optikai jelzést adnak, így figyel- meztetnek a veszélyre.
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Léteznek egyszerű, kézi gázszivárgás 
érzékelő kütyük is – ezek könnyű készü-
lékek a földgáz, a metán, a propán, a bu-
tán, az LPG és LNG kismértékű szivárgá-
sát is észlelik. Katalitikus érzékelője nem 
igényel kalibrálást. A kazánok lehetséges 
gázszivárgásának ellenőrzése mellett 
kiválóan használható csövek, fittingek, 
szelepek, gáztároló tartályok, háztartási 
készülékek gyorsvizsgálatára is.

Amiről okvetlen tudnia kell min-
denkinek:
• 1 Veszélyes gáz: a szén-monoxid
• 2 Ezért használjunk szén-monoxid jelzőt
• A füstérzékelő szerepe

Veszélyes gáz: a szén-monoxid
A fűtés során keletkező gáz alapeset-

ben, normális működés mellett a levegő-
vel keveredve elég, azután a kéményen 
át távozik a lakásból. Az égés mellékter-
mékeként létrejövő szén-monoxid egy 
gáz halmazállapotú anyag, aminek az 
érzékelését kifejezetten nehezíti, hogy 
színtelen és szagtalan, így alattomosan 
tud akár halálos mérgezést is okozni.

Ha azonban a kéményt mondjuk 
rosszul szerelték be, vagy eldugult, vagy 
egy erős, viharos szél visszafújja, a gáz 
a lakótérbe kerülhet. Szén-monoxid 
kandallók, kályhák, szenet, gázt, olajat 
vagy gázolajat használó kazánok műkö-
désekor is keletkezhet.

Ha belélegezzük a szén-monoxidot, 
akkor az az oxigént szállító hemoglobin-
hoz kapcsolódik, gátolja a vérünk oxi-
génszállító képességét. A szén-monoxid 
mérgezés tünete többek közt a fejfájás, a 
hányinger, a rosszullét vagy rossz köz-
érzet, a szédülés. Súlyosabb esetben, ha 
nagyobb a szén-monoxid koncentráció, 
tudatzavar, majd ájulás következhet be, 
súlyos agykárosodás, kóma legrosszabb 
esetben pedig halál.

Gáz- és füstérzékelő használatával 
kiiktathatjuk a veszélyforrásokat

Ezért használjunk szén-monoxid 
jelzőt

Mivel a szervezetünk nem képes 
észlelni a szén-monoxid jelenlétét, kon-
centrációját és a mérgezés veszélyét, 
szereltessünk be CO-jelzőt a lakásba, le-
hetőleg minden helyiségbe, beleértve a 
szuterént és a padlást (vagy tetőteret) is.

Az érzékelőt célszerű a plafonon 
elhelyezni, hiszen a szén-monoxid faj-
súlya közel azonos a levegőével, jól ke-
veredik vele, terjedését a légáramlatok 
határozzák meg. Nem árt a fűtőberende-
zéstől 1-1,5 m távolságra rakni, ha csak 
lehet, az alvásra vagy állandó tartózko-
dásra szolgáló helyiség irányában. Ha a 
szénmonoxidjelzőnk riaszt, haladékta-
lanul nyissuk ki az ablakokat, és hagy-
juk el a lakást. Az ajtót hagyjuk nyitva, 
hogy átszellőzzön az otthonunk. Ezután 
érdemes a fűtést vagy a kazánt is lekap-
csolni – ne is kapcsoljuk vissza, amíg 
szakemberrel nem ellenőriztettük –, és 
ha fáradtság, szédülés, fejfájás tüneteit 
észleljük, forduljunk azonnal orvoshoz 
a lehetséges szén-monoxid mérgezés 
miatt.

Milyen szén-monoxid érzékelőt ér-
demes beszereznünk? Vásárláskor ezek-
re ügyeljünk:

1. Csak ellenőrzött és megbízható 
helyről vegyük vagy rendeljük meg. 
Olyan eszközt szerezzünk be, ami szere-
pel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ható-
ság Piacfelügyeleti Főosztályának listá-
ján a megfelelő termékek között.

2. Az érzékelők kiválasztásánál bizo-
nyosodjunk meg arról, hogy az eszköz 
rendelkezik-e minőségtanúsítvánnyal

3. Mielőtt megvennénk a készülé-
ket, ellenőrizzük a gyártás időpontját, és 
hogy a berendezés meddig használható. 

A gyártó megadja az érzékelő várható 
élettartamát. Ha ez lejár, mindenképpen 
cseréljük a készüléket! Jó tanács: írjuk 
rá pl. alkoholos filccel, meddig használ-
ható. A készüléket közvetlenül a vásár-
lás után helyezzük is üzembe.

A füstérzékelő szerepe
A füstérzékelő még a tűz korai sza-

kaszát érzékeli, amikor kisebb vagy 
nagyobb mértékű füst keletkezik. Hasz-
nálhatunk elektromos füstérzékelőt 
vagy vezeték nélküli, elemmel működő 
berendezést. A kettő közül a vezetékes 
változatot tartják megbízhatóbbnak, ám 
ne feledjük, hogy a szakszerű beszerelés 
drágább. Az elemes érzékelőknél pedig 
ügyeljünk az elemek cseréjére és az el-
lenőrzésre. Az elem merülését rendsze-
rint hang és LED-világítás jelzi. Mind-
két típusnál legalább tízévente javasolt 
a csere.

Nem árt, ha minden folyosóra, a lép-
csőházban az összes szintre beszereltet-
jük a füstértékelőt, valamint egy további 
jelzőt teszünk a lakásban a hálószobába. 
Többlakásos házban előnyös, ha minden 
lakás rendelkezik saját, külön füstjelző-
vel. Konyhába csak akkor szereltessünk 
ilyen készüléket, ha a 4 m-es távolság 
betartható a tűzhelytől és más hasonló 
berendezéstől, mert ezek hamis riasztást 
adhatnak, illetve oda jobb hőérzékelőt, 
pontosabban hősebesség-érzékelőt be-
szerelni a füstérzékelő helyett.

A készüléket ne rakjuk huzatos hely-
re, például az elszívóberendezések kö-
zelébe, mert a levegő mozgása meggá-
tolhatja, hogy a füst időben a jelzőberen-
dezésbe jusson. Ne szereljük poros vagy 
magas páratartalmú helyiségekbe sem.

Csókakő, 2022. szeptember 25.                                 
Csókakői Önkéntes Tűzoltóság

Vár Hírek
Kaiser István emlékére

Ember emlékezz, porból vagy és 
porrá leszel! – ez a gondolat a földi élet 
múlandóságára emlékeztet, hiszen min-
den elmúlik. Zarándokok vagyunk ezen 
a világon és vándorok, akik nem feled-
kezhetnek meg igazi és végső céljukról a 
mennyről. Ugyan por vagyunk és porrá 

leszünk, de ezzel mégsem ér véget min-
den. Az Isten képére és hasonlatosságára 
teremtett ember rendeltetése ugyanis az 
örök élet. Jézus, amikor meghalt a ke-
reszten, minden ember előtt megnyitotta 
az örök élet kapuját. 

Kaiser István, Pista bácsi ebben a 
hitben és ebben a reményben élte az éle-
tét. Hétről hétre tanúságot tett reményé-
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ről, azzal, ahogyan részt vett a vasárnapi 
szentmiséken a templomban. Törzshe-
lye, most sajnos üresen marad. 

Amellett, hogy hitt az örök értékek-
ben, a földi közösséget is építette. Sze-
rette ezt a községet, szerette annak szép 
környezetét, szerette a csókakői várat, 
amelyért személyesen is sokat tett. A 

Várbarátok Társasága alapító tagja és 
lovagja volt. 1995-óta szinte minden 
rendezvényünkön ott volt; minden társa-
dalmi munkánkban résztvett.  Közös cé-
lunk, az akkoriban már életveszélyessé 
vált romok megmentése volt. Pista bá-
csi is részese volt annak a nagy műnek, 
amelynek során a romokból a község 

legfontosabb vonzerejét adó látványos-
ság lett.  

Kedves Pista bácsi! A Várbarátok 
és a lovagok nevében búcsúzom tőled, 
imádkozunk érted, nyugodj békében!

Sörédi Pál
Várbarátok Társasága nevében

Sport Hírek

II. Éjszakai futás Csókakőn
Fura, világító kellékekkel felszerelt futóemberekkel talál-

kozhattak Csókakő lakói 2022.07. 23-án, amikor másodszor 
került megrendezésre őrült éjszakai jelmezes futóversenyünk, 
melynek témája az idén a Star Wars volt.

Az erőés a jó idő is velünk volt, így a hatalmas kánikulát 
pár órára megszakító felhőszakadás után kellemesebb időjá-
rási körülmények között indulhatott el a verseny. Szerencsére 
a versenyzők egy része felvette a kesztyűt az időjárás és a 
sötétség okozta kihívásokkal,így a film szinte megelevenedett 
előttünk a beöltözött futók jóvoltából. 

A George Lucas inspirálta verse-
nyünk színvonalát tovább emelte, hogy 
ellátogattak hozzánk a 501-es Légió 
Magyarországi Helyőrség /// 501st 
Legion HungarianGarrison tagjai is. Le-
hetett velük fotózkodni, bohóckodni, sőt 
még egy rövid futásban is benne voltak. 
A helyszínen megcsodálhattunk Fodor 
Zoltánnak köszönhetően egy igazi Star 
Wars-os autót is.

Bár versenyzőink nem futottak el a 
messzi-messzi galaxisba, a kijelölt 10 és 
15 km-es távok a sötétben embert pró-
bálóak voltak. 

Galaktikus szórakozásban és fan-
tasztikus futásban volt részünk. Jövő-
re ismét várunk versenyeinkre, a III. 
Csókakör Trail-re (2023.03.18-án), il-
letve a következő éjszakai futásunkra 
(2023.06.24-én), melynek a következő 
évben új tematikája lesz. 

Még egyszer köszönetet mondunk 
a sok segítségértCsókakő Önkormány-
zatának, Fűrész György Polgármester 
úrnak. Köszönöm, a Váralja SC Csó-
kakőnek a helyszín, a sportpálya és a 
sportöltöző biztosítását,a Barkócaber-
kenye Egyesület tagjainak, Guszter 
Jánosnak, az Örökifjú Nyugdíjas 
Klub Csókakőnek, Kaiser Tibornak, 
valamintNahóczky Georginának, aki az 
utolsó pillanatban ugrott be szpíkernek 
miután előző este lemondta, aki előzete-
sen már elvállalta.Úgyszintén köszönjük 
a Vár-Lak Porta üzemeltetőinek,többek 
között Mitru Lászlónak, Psóráné Sza-
niszló Szilviának és Végh Alajosnak.

Reméljük, hogy a jövőben a mosta-
ninál is több helyi futót, érdeklődőt kö-
szönthetünk rendezvényeinken. 

Szabados Melinda
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CSÓKAKŐI SZÜRETI FELVONULÁS 

 
Mindenkit szeretettel várunk 2022. október 9-én vasárnap a Művelődési Háznál, 
a 14 órakor kezdődő Szüreti Felvonulásra.  
 
A menetrend a következő a tervek szerint: 12 órától a szerelvények, lovaskocsik, 
traktorok gyülekezőjea Csókakői Művelődési Háznál.  
 
14 órakor Művelődési Ház indulás,  
 
14 óra 10 perckor Petőfi S. u. - Zentai u. kereszteződés (templom), 
 
14 óra 50 perc Arany J. u. - Petőfi S. u. kereszteződés,  
 
15 óra 40 perc Ady E. u. - Vörösmarty M. u. kereszteződés, 
 
16 óra 25 perc Deák F. u. - József A. u. - Dózsa Gy. u. kereszteződés,  
 
17 óra József A. u. - Jókai Mór u. kereszteződés,  
 
17 óra 50 perc Kossuth L. u. 92. előtt,  
 
18 óra 20 perc Művelődési Ház parkja. 
 
Csókakő, 2022. szeptember 20.    

Csókakő Községi Önkormányzat 


