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Sík Sándor: Leszállás 

Most, most előre!  
Most, most a mélyre!  

Az akna ajka ásít,  
Tátongva hív a nagy, hideg setétség.  

A mell szorul, feszül a köntös,  
A mélységek fölött hintázva leng  

Két árva deszkaszál.  
Bátran előre mostan! Jó szerencsét! 

Én Istenem, hogy menekül a napfény!  
Hogy nő az éj! Hogy nő az éj!  

Maradj velünk, te vézna kis sugár,  
Beteg kisfia Napanyánknak,  

Élet utolsó búcsúzása,  
Maradj velünk!  

Most vége. Eltűnt. Fény, Isten veled!  
Most már az éjnek lettem gyermekévé,  

Most már hazám a mély, az űr, a sír. 

Rettentő repülés,  
Lefelé, lefelé!  

Kopár falak sivár kietlenén  
Mélységben élő vak vizek zuhognak,  

Világtalan sötét vizek,  
Világtalan sötét világ. 

Csapzott hajunk élére borzad  
Meleg szelétől, dermesztő lehétől  

Az alul való izzadt éjszakának.  
Az ezredek nagy sírja ez,  

Volt világok iszonyú temetője.  
Mostan belépünk súlyos csarnokába,  

És imádság születik ajkainkon. 

Bányászoknak,  
Jámboroknak,  

Isten adjon  
Jó szerencsét! 
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Kurucz János: Kincsesbánya története 9. rész 
 

Miután az iparvasutat rendes nyomtávúra 
cserélték 1943-ban, a meglévő hidak mellé egy 15, 
illetve egy 5 m-es, cölöpökre épített fahíd is 
készült. Ezeket a németek 1945-ben 
felrobbantották. A bányát 1941. július 15-én 
hadiüzemmé nyilvánították. Üzemi titkár egy 
Bikfalvy Sándor nevű százados lett. A kincsesi 
üzem munkatársainak helyzetét érzékelteti egy 
1941. június 17-i jelentés, amely szerint a 
dolgozókat haza kellett engedni, hogy otthon 
élelmet tudjanak beszerezni, 50 kubikus pedig 
eltávozott a bányából az élelmezés rossz viszonyai 
miatt. Június 25-én Iszkaszentgyörgy község 
értesítette a vezetőséget, hogy 82 munkás és 
családtag ellátásáról nem tud gondoskodni. A 
bánya főbb beruházási területei az üzemi 
létesítményeken kívül a következők voltak 1941-
ben: földvásárlás, konyha, kolónia és barakképítés. 
A székesfehérvári járás főszolgabírója az Aluérc. 
Rt. kérelmére még 1941-ben 122 helyiségből álló 
bányairoda és üzemvezetői lakás, egy 14 
helyiséggel ellátott altiszti lakás és két 20 
helyiségből álló hatlakásos munkásház építésére 
adott engedélyt Kincses hegyen. Az építkezés még 
ez évben megkezdődött, de a bányairodák és 
üzemvezetői lakások, valamint az altiszti 
lakásokon kívül csak 12 lakásos munkásház 
felállítására került sor az Aluérc Rt. egy irata 
szerint. 
 

1942 végére már 620-ra emelkedett a bányaüzem 
dolgozóinak száma. A bejárókon kívül egyre 
szaporodott azoknak a száma, akik további 
helyekről származva, letelepedési szándékkal 
vették fel a munkát az üzemben. Ezek részére 
fabarakkok épültek, és a lakásgondokat 
enyhítették a már meglévő Tutyi major és Atya 
major épületei is. A földalatti bányászat a Kincsesi 
aknában vette kezdetét 1942 nyarán, majd a József 
nevű külfejtés indult meg a Bittóba vezető erdei út 
mellett 1943-ban. A Kincsesi külfejtés 
iszkaszentgyörgyi községhatárba esett, a József 
bánya területe már Guttamási határához tartozott. 
A már említett határgondok itt is kimutatkoztak.  
 

A bányakolónia és az idetartozó bányai 
létesítmények az Iszkaszentgyörgyhöz tartozás 
miatt az “Iszkaszentgyörgyi” elnevezést viselték 
az 1940-es években. A következő bányák 
megnyitásával kérdésessé vált a hovatartozás. Az 
új létesítményekkel Guttamási fejlődésére lehetett 
számítani, ezért a község képviselőtestülete a 
József külfejtés megnyitására reagálva máris 

határozatot hozott községháza, levente otthon, 
kultúrház, és egyéb létesítmények kijelölésére.  
 

Az előrelátás jó volt, mert a mélyművelés további 
munkálatai már végleg Guttamási határában 
folytatódtak az 1940-es évek második felében, és 
nagy valószínűség szerint ez ok következménye-
ként az ipari települést a német falu közigaz-
gatása alá rendelték 1950-től. Ez évig 
Iszkaszentgyörgy intézte a bányatelep lakóinak 
községi ügyeit. 1949-ben egy olyan tervezet 
készült, amely a kincsesi település Guttamási 
határába eső üzemi területét is Iszkaszent-
györgyhöz kapcsolta volna. Ennek kivitelezését a 
járási főjegyzőség a guttamásiak tiltakozása 
eredményeként megtagadta azzal az indokkal, 
hogy a bánya létesítményeinek nagy része 
Guttamási határában található, egyébként is 
Kincses a községtől 3 km-re, Iszkaszentgyörgytől 
pedig 5 km-re esik. Iszkaszentgyörgy lakossága az 
1940-es évek végén elérte a 2000 főt, ugyanakkor 
Guttamásié 180 körül volt.  
  

A 337 kh. terület a német falu határában maradt, 
tehát a bányatelep egésze Guttamási része lett. 
Fejlesztési terveket illetően ez sem az üzemet, sem 
a települést nem befolyásolta lényegesen, mert az 
üzem vezetőségének és szervezeteinek terveiben a 
vállalati ügyek mellett egyaránt megfértek az 
üzem és a település gondjai. Vállalati 
költségvetésből jutott a településfejlesztésre is. 
Visszakanyarodva 1942-be, egy november 17-i 
jelentés szerint az iszkaszentgyörgyi munkások 
fatalpú bakancsokban dolgoztak, a lábbeliknek 3 
napi munka után levált a talpuk. A legkisebb eső 
esetén hiányzások voltak, mert a dolgozóknak 
nem volt váltóruhájuk. A kétlaki munkások nyári 
szezonban mezőgazdasági munkákat vállaltak. A 
környéken tüzelőanyaghoz nehezen lehetett jutni, 
mert az uradalom csak erdei munka ellenében 
adott tűzifát az üzem munkásainak.  
 

A munkaerőgondok enyhítésére 1942. május elején 
126 lengyel internáltat hoztak a bányatelepre, akik 
19-én három csapatban megkezdték a munkát. A 
lengyel munkásokat a fabarakkokban helyezték el. 
Egy lengyel százados, aki az internáltakkal 
érkezett, a táborparancsnoki tisztet töltötte be. Egy 
lengyel főhadnagy orvos szükség estén a magyar 
munkásokat is ellátta. 1943-ban további 
csoportokat vezényeltek a telepre. Ez évben német 
vájárok mellett 1 román, 1 zsidó, 1 ruszin század 
és szerb munkaszolgálatosok dolgoztak az 
üzemben. Ezek szintén fabarakkokban és a Tutyi 
major épületében nyertek elhelyezést.  
 

(Felhasznált irodalom: Fejér megyei történeti évkönyv 17.) 
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Mura, Dráva vonzásában 
 

A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola 
kincsesbányai Kazinczy Ferenc Tagiskolája, a 
Pusztavámi Tagiskola, valamint a fehérvárcsurgói 
Károlyi József Tagiskola diákjai a „Mura, Dráva 
vonzásában” című sikeres „Határtala-
nul”pályázatnak köszönhetően 2017. június 1. és 4. 
között Szlovénia és Horvátország magyarok lakta 
tájain kirándulhattak.  
 

Utuk során a magyar történelem sorsfordító 
eseményeihez, személyiségeihez kötődő 
helyszínek: Alsólendva, Hosszúfalu, Zsitkóc, 
Muraszombat, Bántornya, Radamos, Csáktornya, 
Varasd, Kapronca, Eszék nevezetességeit 
tekintették meg. Megismerhették a Zrínyi család 
történelmi emlékhelyeit, a Muravidéken élők 
mindennapjait, szomorú emlékeit. Ízelítőt kaptak 
a népi mesterségekből és finom ételekből is. 
 

 
 

Látogatást tettek Dobronakon az iskolában, az 
anyanyelv ápolásáról szóló műsor keretében adták 
át az iskolai könyvtárnak szánt ajándékkönyveket. 
Új barátságok szövődtek mind a muravidéki 
fiatalok, mind a tagiskolák diákjai között. 
 

Lelkiekben érettebb, élményekkel, barátokkal 
gazdagodott hetedikesek tértek vissza a hosszú, 
tartalmas útról.   
 

Köszönjük a pályázat kiíróinak e lehetőséget! 
 

(Kispál Barbara, Horváth Istvánné 
projektfelelősök) 

 

Családi nap 2017 
 

2017. július 1-én sikeresen lezajlott a 15 éves 
fennállását ünneplő Kincs-Kultúra-Sport 
Kulturális és Szabadidős Egyesület idei családi 
napi rendezvénye. 
 

A hagyományos főzőverseny mellett láthattak az 
érdeklődők íjászbemutató, kardforgatók előadását, 
tűzoltó-bemutatót, bohócot, boszorkányt, a kicsik 
játszhattak az erre a napra felállított mini-

vidámparkban, részt vettek az érdeklődők 
tollaslabda és lábtenisz versenyen. 
 

 
 

A családi napi versenyek eredményei az alábbiak 
szerint alakultak: 
Idén először gyerekcsapatok is indultak a 
főzőversenyen, első lett a Szkíta nevű csapat, 
második a Belevaló fiúk csapata. A hölgyek 
versenyében első lett az Íjászok nevű csapat, 
második Szóló nevű csapat, harmadik a Magyaros 
nevű csapat. A férfiak versenyét a Bográcsozók 
csapat nyerte, második a Gordon Tepsi, harmadik 
a 3TRIO nevű csapat lett. 
 

Tollaslabdában első helyezést ért el a Szatzker 
Luca - Szatzker Csaba páros, második lett a 
Muhita Bence - Hudák Gergely páros, és harmadik 
helyezést ért el a Lakatos József-Balogh Mihály 
páros. Lábteniszben első helyezést ért el a Koczó 
Magdi - Szatzker Csaba páros, második lett a 
Lakatos József - Barankai Adrián páros. és 
harmadik helyen végzet a Katona István - Csány 
Norbert páros. 
 

Köszönjük szépen minden előadónak, 
résztvevőnek az együttműködést, és minden 
kedves érdeklődőnek, hogy ellátogattak a 
rendezvényünkre. 

(Forrás: www.kincseslap.hu) 
 

 

Koronkáról szeretettel 
 

2017 augusztusában immár sokadik alkalommal 
látogatott el erdélyi testvértelepülésünkre, 
Koronkára a baráti kapcsolatokat ápoló 
kincsesbányai küldöttség, melynek ezúttal én is 
tagja voltam. 
 

Kora hajnalban indultunk közös busszal a hosszú 
útra, így jutott időnk, hogy megcsodáljuk a Király-
hágóról nyíló táj lankáit, illetve hosszabban 
elidőzzünk Kolozsváron, Románia egyik 
legnépesebb, legpezsgőbb kulturális 
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központjában. A város híres szülötte Bocskai 
István fejedelem és Hunyadi Mátyás is, utóbbi 
szülőházánál Bajkai János polgármester koszorút 
helyezett el. A belvárost évről évre fejlesztik, 
hangulatos főterén megkerülhetetlen Fadrusz 
János híres Mátyás király emlékműve, mely 
közvetlenül a gyönyörű Szent Mihály - templom 
mellett magasodik. 
 

 
 

A kitérőt követően megérkeztünk úti célunkhoz, 
ahol új erőre kaptunk a szeretetteljes fogadatatás 
és a finom, fűszeres vadragu elfogyasztása után. 
Pillanatok alatt egymásra hangolódtunk rég nem 
látott ismerőseinkkel, nevetés és baráti csevej zaja 
mosódott össze a kultúrházban. 
 

Másnap közös kiránduláson vettünk részt, a közeli 
Szovátára utaztunk el, hogy körbesétáljuk a 
Medve-tavat, mely nevét alakjáról kapta, a helyiek 
szerint egy kiterített medvebőrhöz hasonlít. A tó 
sós vizéről is ismert. Ezt most nem 
tapasztalhattunk meg az időjárás és az idő 
rövidsége miatt, mert ezen a délutánon indult a 
Koronkai napok programsorozata. A kétnapos 
rendezvény gazdagon kínált szórakozási 
lehetőséget minden korosztály számára, román és 
magyar nyelvű fellépőkkel egyaránt. Amikor csak 
mód volt rá, a kincsesieket külön köszöntötték. Az 
eseményt csodás tűzijáték koronázta meg. 
 

Vasárnap egy kis pihenőt kaptunk, mindenki 
maga dönthetett programjáról, így ez a nap a 
legtöbb esetben a kapcsolatépítésről, 
beszélgetésekről, közös étkezésről és a környék 
felfedezéséről szólt. Mindezt áthatotta a szívből 
áradó, őszinte vendégszeretet, melyre jó szívvel 
gondolunk addig is, míg nem találkozunk 
legközelebb. Olyanok lettünk, mint egy folyton 
bővülő, nagy család. 
 

Köszönjük a több napon át tartó gondoskodást, 
vidám pillanatokat Koronka lakóinak, a 
meghívást, utazást és szervezést a koronkai és a 
kincsesbányai önkormányzatnak. Kívánom, hogy 
egyre többen csatlakozhassanak ehhez a 

programhoz, ezzel is erősítve a két település közt 
kialakult barátságot, saját hagyományt teremtve. 

(Magyar Kató Blanka) 

Bringa Fieszta  
 

Több mint kétszázan álltak versenybe idén a 6. 
alkalommal megrendezett Bringa Fiesztán. Remek 
hangulat, kiváló kerékpárok és kerékpárosok, 
nagy szurkolótábor, hőség, szél… Ilyen 
körülmények között zajlott augusztus 6-án, immár 
hagyományosan Kincsesbánya központtal, az 
úgynevezett Guttamási kör, amely egyben 
Asztalos Sándor emlékverseny és Master országos 
kerékpárbajnokság is volt.  
 

 

A megmérettetésen szép sikerek születtek. 
Kincsesbánya ezúttal is különdíjat ajánlott fel a 
legidősebb versenyző sportembernek.  

(Murányi Mariann) 
 

Napközis tábor a Kazinczy Tagiskolában 
 

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért 
Alapítvány által kiírt pályázata alapján 2 
turnusban 40-40 diákunk tölthette a vakáció első 
napjait napközis táborunkban.  
 

 
 

A sikeres pályázatnak köszönhetően felejthetetlen 
kirándulást tettünk a Veszprémi Állatkertbe, 
sárkányhajóztunk a Velencei-tavon, kézműves-
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kedtünk Székesfehérváron, túráztunk a 
Fehérvárcsurgói –víztározóhoz, megnézhettük az 
iszkaszentgyörgyi Pappenheim kastély kiállítását. 
Tábori olimpiát rendeztünk, drámajátékokkal 
ismerkedtünk, kézműveskedtünk. A gyerekek 
barátságokkal megerősödve, élményekkel 
gazdagodva búcsúztak a tábortól. 
 

A résztvevő diákok nevében is köszönöm a 
pályázatíró, és a megvalósításban közreműködő 
kollégák lelkes munkáját! 

(Horváth István Attiláné 
osztályfőnöki munkaközösség-vezető) 

Pajta –tábor  
 

2017-ben már ötödik alkalommal szervezett a 
Művelődési Ház nyári napközis tábort helyi 
gyermekek és fiatalok számára az önkormányzat 
támogatásával. A létszám ezúttal is telített volt, a 
korosztály pedig ismét igazán vegyes. A 
programok között ismeretterjesztő-, kézműves 
foglalkozások, kirándulás, vetélkedők és szabad 
játékok is szerepeltek. Az idei tematika alapja a 
színház volt, ezért segítségül hívtuk Kozáry 
Ferenc színművészt is, hogy némi mesterséget 
tanítson. A játékos foglalkozás keretében irodalmi 
blokk, balladaelemzés, keringő tánclépések 
tanulása Petőfi versalapra, kreatív feladatok 
érzelmek kifejezésére, színpadi jelenetek 
rögtönzése szerepelt megadott tárgyak 
felhasználásával… Izgalmas volt! A 
legnagyszerűbb felismerés azonban, hogy 
rendkívül ötletes, hihetetlenül okos és jólnevelt 
gyermekeink vannak! Öröm volt nézni mennyire 
ügyesen teljesítették a szokatlan és nehéz 
feladatokat. A hét minden napján vetélkedtünk, 
táncos-, énekes-, jelmezes-, tesztkitöltős 
játékokban.  
 

 
 

A csúcs azonban a Pajtakirály választás volt. A 
hétpróbát Nyíri Ádám teljesítette legkiválóbban. 
Övé lett a királyság. A kislányok is sürögtek-
forogtak a konyhában: kókuszgolyókat gyártottak, 

amelyek mindegyikében el volt rejtve egy 
királylány-jelölt neve, kis papírgalacsinra 
jegyezve. A király választotta kis süteményben 
Török Laura neve bújt el.  Megismertük egy helyi 
séta keretében Kincsesbánya nevezetességeit, 
történetét.  A forró nyári őrületeink a hét további 
napjain, a különleges kötélhúzás, a vizescsúzdázás 
és vízipisztolyos mulatságaink: titkok.  Ezekről 
nem mesélünk, de! - mindenki megszáradt, 
épségben maradt és jól elfáradt. A kis musical-
ünket a Kék csodatortáról már nem volt időnk 
színpadra állítani, azonban ami késik, nem múlik. 
Klassz volt a csapat, élmény volt Veletek az idei 
tábor is!  

(Murányi Mariann) 
 

Tájékoztató ebösszeírásról 
 

A települési önkormányzatok ebrendészeti 
feladataik ellátása érdekében és a veszettség elleni 
oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 
2012. évtől háromévente legalább egy alkalommal 
ebösszeírást kötelesek végezni, melynek alapján 
az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról 
nyilvántartást kell vezetni. Az eb tulajdonosának 
(tartójának) az adatszolgáltatás kötelező.  
 

Aki az adatszolgáltatásnak nem tesz eleget, 
ebenként 30.000.-Ft-tól 90.000.-Ft-ig terjedő 
állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.  
Az eb tulajdonosa az összeírást követően is köteles 
bejelenteni új eb beszerzését, illetve a korábban 
bejelentett adatokban bekövetkezett változást (az 
eb tartási helyének megváltoztatását, az eb 
elajándékozását, elpusztulását, valamint bármely, 
korábban bejelentett adatokban bekövetkezett 
változást. 
 

A csatoltan megküldött ebösszeíró adatlap 
letölthető a www.kincsesbanya.hu honlapunkról is. 
Kérjük, hogy a kitöltött adatlapot az 
önkormányzat hivatalába legyen szíves 
megküldeni. 
 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! 
 

A külterületi, zártkerti ingatlanok pontos 
beazonosítása munkánk során gyakran nagyon 
nehezen végezhető el, és ez a gyakorlatban sok 
problémát jelent. 
 

Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, legyenek 
segítségünkre azzal, hogy az ingatlanok helyrajzi 
számát valamilyen módon legyenek szívesek 
feltüntetni, például tábla elhelyezésével jelöljék az 
ingatlant szegélyező út mellett. 
 

Segítő együttműködésüket köszönjük! 
 

(Jankovicsné Huszár Mónika jegyző) 
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Fotósok szemével sorozat 
 

Megjelenik havonta: www.minalunk.hu/mor 
oldalon és itt:  
https://hu.pinterest.com/fotosokszemevel/ 
Szerkeszti: Geszler Anikó, Nagy Pál 
Ebben a sorozatban hónapról-hónapra a közösségi 
oldalakon publikáló Móri Borvidéken, a Móri 
Járáshoz és környékéhez kötődő fotós (profi és 
amatőr) mutatja be a hónap kedvenc saját 
fényképét, amit a környéken „lőtt el” pár 
mondatos leírással, hogy miért pont azt 
választotta. Nem titkolt célunk bemutatni, milyen 
gyönyörű helyen élünk, hiszen van Vértesünk, 
Bakonyunk, Gaja-völgyünk, sok szép épített 
örökségünk (várunk, kastélyaink), borvidékünk: 
szeretnénk kedvet csinálni egy-egy túrához. 
Keressék fel Önök is ezeket a szép helyeket. 
 

 
 

FELHÍVÁS! 
 

Célunk, hogy a Móri Járás minden településéről 
legyen, legyenek olyan aktív amatőr/profi 
fotósok, akik havonta (ahogy idejük engedi) 
küldenek képeket egy kis leírással a környékéről. 
Ha Te is rendszeresen járod a településedet és 
környékét, próbálod elkapni a gépeddel a 
szépséges, különleges pillanatokat, helyeket, 
rendezvényeket, csatlakozz Te is a Fotósok 
szemével havi sorozathoz, mely már 3 éve mutatja 
be, hogy milyen gyönyörű helyen élünk! 
Bővebb info:  

(Geszler Anikó: geszler.aniko.mor@gmail.com) 
 

Bányásznapi kiállítás – Tamaskovics György 
faintarziái 
 

Az alkotó 1942. április 20-án született Kispesten 
(ekkor már égett Európa, hamarosan 
Magyarországot is elérte) ahol édesapját is 
elvesztette. 
 

Általános iskoláit csodálatos, fákkal, erdőkkel teli 
vidéken kezdte, ahol a természet,- különösen a fák 

szeretete szinte beleivódott egész kiskorától 
lényébe. 
 

Középiskolai éveiben Áron Nagy Lajos 
festőművész-tanár tanítványaként, igen nagy 
érdeklődéssel figyelte, szinte csodálta a rajz, a 
festészet szépségét. 
 

1962-ben ez ihlette arra, hogy első intarziáit 
elkészítse és a különböző erezetű fák furnérjaiból 
készült képeit élettel töltse meg. 
 

Igen sok bíztatást kapott ez időben Áron Nagy 
Lajos, M. Tóth István székesfehérvári festő-
művészektől, majd felesége nagybátyjai, a 
debreceni származású Réti Vere Zoltán 
festőművész és Veres Ferenc festőművész-feltaláló 
párostól, hogy munkáival továbbra is 
foglalkozzon. 
 

A bátortalan és szerény fiatalember, a sok 
inspiráció hatására a hatvanas évek második 
felében óriási lendülettel alkotott a baráti kör és 
család örömére. 
 

A Fejér megyei Bíróság dísztermében önálló 
kiállítást rendezett.  1975-ben az Alkotó Ifjúság 
pályázaton a „Fehérvár dicsérete„ című intarzia 
képéért különdíjban részesült. 
 

Ezt követően családi és baráti kapcsolatok révén 
képei bejárták fél Európát (Finn ország, 
Svédország, az akkori Szovjetunió, majd Európa 
határait túllépve Kanadába, Ausztráliába és az 
USA-ba is eljutottak képei. 
 

A 80-as évek elejétől egy 1600-as években készült 
kegytartó szekrény restaurálásán dolgozott, mely 
elkészülte után egy Zala megyei kisközség 
templomának díszes bútora a mai napig. 
 

 
 

Hosszú évekig, igen sok energiát igénylő 
munkaköre miatt, nem tudott időt szakítani az 
alkotásra, hisz tudvalevő, hogy ez a tevékenység 
rendkívül sok időt, türelmet, kitartást, precizitást 
igényel. 
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2003-ban nyugállományba került, újra fellobbant a 
vágy, hogy a szabadidő szép és hasznos eltöltésére 
ismét elővegye a vázlatfüzetét, régi intarziás 
szerszámait és újra dolgozni kezdjen. 
 

2006-ban a balatonkenesei „Kapunyitó” egy 
selyemfestészeti kiállítással indult, ahol a kiállítás 
megnyitóján, mint vendég, neves művész-tanár 
Gál István is részt vett. A káprázatos selyem képek 
között szemet szúrt neki az egyetlen intarzia kép. 
Az alkotás gazdáját keresve találkozott 
Tamaskovics Györggyel és arra bíztatta, hogy az 
Országos Képző és Iparművészeti Társaság tagi 
kiállítására mindenképpen vigyen alkotásokat. 
 

Alapelve: A természetet, benne az erdőt, fákat 
örökké óvni, nevelni kell. Ha mégis ki kell vágni, 
helyére újat, többet ültetni. A halott fát képekben 
életre kelteni mindenki örömére. 
 

(Tamaskovics György önéletrajza) 
 

 

A kenyérsütés praktikái 
 

Augusztus 20. az Új kenyér ünnepe is. 
Kincsesbányán a falukemencében sülnek a friss, 
ropogós hazai kenyereink. A házi kenyér a 
boltinál finomabb, jobban eltartható és 
adalékanyagot sem tartalmaz. Érdemes 
megpróbálkozni vele. Az eredményes otthoni 
kenyérsütés nem csupán a helyesen megválasztott 
mennyiségeken, a megfelelő alapanyagokon, 
hanem a rendkívül gondos előkészítésen és az 
alapos dagasztáson is múlik. Íme, a fontosabb 
tudnivalók, praktikák:  
 

Kenyérsütéshez a legtöbb fajta búzaliszt 
használható, de legjobb a „kemény" liszt. A kenyér 
másik fontos hozzávalója az élesztő vagy a kovász, 
amitől szép nagyra kel, levegős, foszlós lesz. A 
kovász a kenyér lelke. Liszt és víz keverése, amit 
főszabályként meleg helyen hagyva a levegőben 
előforduló élesztőgombák indítanak be, azaz 
erjesztik meg. Ehhez az erjedt „tésztához” kell 
lisztet, vizet, esetleg más folyadékot adni, és ebből 
lesz a kenyér végleges tésztája.  A kovászos kenyér 
kelesztése nem olyan gyors, mint az élesztős 
kenyéré, itt rá kell szánni legalább 6 órát + a 
kovász készítése visszamenőleg legalább 2 napra. 
 
Fehér kenyér: 
Hozzávalók négy cipó sütéséhez: 1,5 kg kemény 
búzaliszt, 3-4 csapott kávéskanál só, 2,5 dkg 
disznózsír, 1,5 dkg élesztő, 8,5 dl meleg víz, 
amelyből kb. 3 dl az élesztő felfuttatásához 
szükséges. Nagy tálban keverje el a lisztet és a sót. 
A disznózsírt morzsolja el a liszttel. Ha az élesztő 
felfutott, a liszt közepén kialakított mélyedésbe 

öntse bele és a maradék vízzel együtt kézzel 
dolgozza jól össze. Ezt mindaddig folytassa, amíg 
a tészta el nem válik az edény oldalától. Ezt 
követően lisztezett deszkára borítsa ki, és legalább 
10 percig dagassza.  
 

 
 

A dagasztáson múlik a siker, és ettől kezd kelni a 
tészta. Formáljon cipót a tésztából, majd hajtsa 
kettőbe. Tenyerével nyomja le-és előrefelé, majd 
negyed fordulattal forgassa el a tésztát, és 
dagassza mindaddig, amíg nem ragad a 
deszkához, és kemény, rugalmas tésztát kap. 
Dagasztás után formáljon belőle cipót, takarja le, 
és nem túl meleg helyen hagyja lassan kelni, amíg 
duplájára nem nő. Átlagos szobahőmérsékleten 
kb. 2 óráig, hűvös szobában vagy kamrában 6 
óráig, hűtőszekrényben pedig 24 óráig. A megkelt 
tésztából formáljon négy egyforma cipót, és még 
2-3 percig dagassza. A cipókat egyenként fektesse 
kizsírozott tortaformákba, késsel kissé vágja be a 
tészta tetejét, és kenje meg sós vízzel. A 
tortaformákat takarja le, és tegye őket meleg 
helyre, amíg a tészta a formák tetejéig nem fut fel. 
Mielőtt sütőbe tenné, ismét kenje meg a tésztát sós 
vízzel, majd helyezze a formákat egy tepsire. 
Előmelegített sütő középső rácsán 230 °C-ra - 
gázsütő 8-as fokozatán - süsse a cipókat kb. 30 
percig, vagy amíg a héja sötét arany barnára nem 
sül. Ha igazán ropogós kenyeret akar, vegye ki a 
cipókat a formákból, és süsse őket még 5-10 
percig. A kenyeret a rácson hagyja kihűlni. 
 
Burgonyás-tejfölös kenyér receptje: 
 

25 dkg öreg tészta, vagy az előző kenyérből eltett 
kenyérmag, 1,2 dkg élesztő, 25 dkg főtt áttört 
burgonya, 1 dl a burgonya főzőlevéből, 1 dl 
langyos víz, 2 nagy evőkanál tejföl, 60 dkg BL 80-
as liszt, 3 mokkáskanál só, 1 kevés méz, 2 
evőkanál olvasztott vaj, vagy 2 evőkanál olaj 
 

(Murányi Mariann) 
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