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Kedves Olvasó! 
 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új 

esztendőt kívánnak a Képviselő-testület tagjai, az önkormányzat és a 

község valamennyi intézményének munkatársai. 
 

 

 
 

 

KINCSESBÁNYAI  HÍREK 
Kincsesbánya Község Önkormányzata hivatalos lapja 
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Kurucz János: Kincsesbánya története 10. rész 
 

1944-ben a zsidó századot nyugatra vezényelték, 
helyére a gánti Todt szervezet alakulata került. A 
munkaszolgálatos századok elhelyezésére 1944-
ben 750 fős munkaszolgálatos barakkot állítottak 
fel, és ugyanebben az évben 30 lakás felépítésére is 
sor került Bittó területén. A munkaszolgálatos 
bányászok helyzetére jellemző, hogy többen 
mezítláb dolgoztak, és télikabátjukat pokróc 
pótolta 1943-ban. A csapatok állandó felügyelet 
mellett dolgoztak, mozgásukat a telepen is 
korlátozták. A szerb szolgálatosokat pl. a rákhegyi 
ivóba is őr kísérte. Az iszkaszentgyörgyi üzem 
egykori munkásai között több volt olyan, aki a 
visszacsatolt erdélyi területről érkezve vállalt 
munkát, és letelepedve itt alapított családot. A 
bányatelep 1944 szeptemberétől német irányítás 
alá került. A Todt szervezet Balatoni főépítés 
vezetőségéhez tartozó 800 fős csoportjának egy 
részét az iszkaszentgyörgyi bányába irányították. 
A csoport a német légierőhöz tartozó 120 
katonából, német szakmunkásokból, és különböző 
nemzetiségű munkásokból állt. Október 15-én a 
bányavezetőség többsége megtagadta a Szálasira 
felesküdést. 1944. december 7-én a termelés leállt. 
De már ezt megelőzően megkezdődött a 
bányagépek és eszközök leszerelése, Bende 
Józsefet a németek 25 - 30 vagon felszerelés 
elszállítására próbálták kényszeríteni. A 
bányamérnök néhány munkással 4 
dízelmozdonyt, 2 24 lóerős nyersolajmotort, 14 
elektromotort, 11 szivattyút, továbbá a műhelyek 
szerszámait, a József aknába rejtette el szétszedett 
állapotban. A bányatelepen állandó zaklatásnak 
volt kitéve a lakosság. A munkaszolgálatosok egy 
részét a helybeli családok bujtatták az elhurcolás 
elől. Többet átöltöztettek, de ezek nem tudtak 
átjutni a frontvonalon, és feladták magukat. 1945 
februárjában a németek és nyilasok nyilatkozatot 
írattak alá a munkásokkal, hogy elhagyják a 
telepet. Az aláírást megtagadókat bevonulás 
kilátásba helyezésével fenyegették meg. Február 3-
án egy Irle nevű, Todt szervezethez tartozó 
főhadnagy érkezett a bányatelepre, hogy a bányai 
gépeket elszállítassa. Február 12-én egy nyilas 
bizottság tartott vizsgálatot az elrejtett technikai 
berendezések és gépek ügyében. Bende József 
bűnéül rótták fel a munkaeszközök elrejtésén 
kívül azt, hogy titkos adóvevőt működtetett, 
továbbá 180 román és lengyel internált és 
munkaszolgálatos nyugatra szállítását 
akadályozta, kettő zsidó orvost bujtatott, és 
katonai felmentéseket szerzett olyanoknak is, akik 
nem voltak a bánya dolgozói. Bende Józsefet 

február 14-én Sopronkőhidára, onnan pedig 
nyugatra hurcolták, ahonnan csak 1945 
októberében térhetett haza. Kincsesbánya lakói 
közül még ma is sokan hálával emlékeznek Bende 
főmérnökre, többen valóban neki köszönhették, 
hogy nem kerültek a frontra a háború végső 
szakaszában. 1945. március 18-án Iszkaszent-
györgy, március 19-én Guttamási is felszabadult. 
Egy feljegyzés szerint ezekben a napokban Pápán 
állomásozott még az a vasúti szerelvény, amely 11 
vagon, iszkaszentgyörgyi bányából származó 
anyagot szállított nyugatra, összesen 2.200.000 
pengő értékben. Az elmenekült németek fejetlenül 
elszórt felszereléseit a helyi lakosság a Gaja 
patakba dobálta, félve a következményektől. A 
felszabadulás évében a bányatelepen csaknem 
kizárólag helyreállítási munkákra került sor. A 
fokozódó lakásgondok enyhítésére a lengyel 
barakkokat szoba- konyhás lakásokká alakították 
át, gyors ütemben haladt a lakótelep építése. Az 
üzemben dolgozó 133 dolgozó közül 110 volt a 
fizikai munkások száma egy 1945. szeptember 14-i 
jelentés szerint. Egy átlag szakmunkás órabére 7 
pengő 20 fillér, a betanított munkásoké 4 pengő 48 
fillér volt 1945 nyarán.  
 

Iszkaszentgyörgyön 1945. április 4-én megalakult 
a MKP helyi szervezete, még ugyancsak áprilisban 
megkezdte működését a Nemzeti Bizottság Szabó 
Sándor elnökletével, és megszervezték a népi 
rendőrséget. A járás főjegyzőjének jelentése szerint 
Iszkaszentgyörgyön csak Kommunista és Nemzeti 
Parasztpárt működött 1945 júniusában. A községi 
rendőrség mellett a Kommunista Párt helyi 
szervezete is megszervezte a maga rendőrségét. 
Különböző hatáskör túllépésekkel tűzdelt 
tevékenységét a főispáni hivatal szüntette be 
azzal, hogy egyetlen párt sem szervezhet saját 
rendőrséget. A szakszervezeti csoport szintén 
1945-ben alakult, kezdetben 50 taggal. A 
bányatelep az újjáépítés nehéz időszakát élte. A 
családok közül többen élelemszerző utakon vettek 
részt. Dombóvár, Nagykanizsa és Szombathely 
környékén, ahol ruhaneműért és bőranyagokért 
bizonyos élelemhez jutottak. A földosztással helyi 
családok 5 - 6 hold földhöz jutottak, többen a 
földtől remélve megélhetést, gazdálkodásba 
kezdtek, és egyelőre nem vállaltak bányai munkát. 
Az anyagi nehézségeket a föld sem oldotta meg, 
rövid időn belül ugyanezek az ipari munka felé 
fordultak, és a földekről lemondtak. Az üzem a 
nők alkalmazását is lehetővé tette, nem kevés volt 
a bányában dolgozó nők száma az 1940-es évek 
második felében. 
 
 

(Felhasznált irodalom: Fejér megyei történeti évkönyv 17.) 
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Harci túra a Gaja-völgyben 
 

A kincsesbányai Kazinczy Ferenc tagiskola 
nevelőtestülete és szülői közössége fontos 
feladatának tekinti diákjaink környezetvédelmi és 
egészséges életmódra nevelését, a környékünkön 
található természeti értékekre való 
rácsodálkoztatást. 
 

E célból elevenítettük fel a „harci túra” 
hagyományát szeptember 29-én, mely a 
községünk határához közeli Gaja-völgyi 
Tájcentrum területén került megrendezésre. 
 

 
 

A Gaja-szurdokvölgy Fejér megye, és hazánk 
egyik legszebb kirándulóhelye, mely óriási 
szikláival, mély szakadékaival, változatos erdőivel 
csábított minket. Ráhangolódásként, indulás előtt 
2017 méteres váltófutást szerveztünk, majd 
busszal közelítettük meg a völgy távolabbi 
bejáratát. Gyermekeink felkészülve érkeztek a 
túrára, előzetesen térképolvasást, tájékozódást 
gyakoroltak, és menetlevelekkel, csapatzászlókkal 
felszerelkezve indultak útnak. 
Az alsósok a patak medrét, a felsősök egy 
turistaútvonalat követve fedezték fel a tanösvény 
állomásait, miközben megoldották a játékos 
feladatlapok kérdéseit.  
 

Túránk során megtapasztalhattuk az erdő 
üzenetét, miszerint az erdő véd, fát ad, oxigént 
termel, vigasztal, felüdít, jókedvre derít, s azt, 
hogy mi mindannyian a természet részei vagyunk. 
A csapatok kíséretébe besegítettek a nyugdíjas 
természetjárók és a szülők is, akik legendás 
történetekkel színesítették a túrát (Ádám-Éva fa 
története, Sobri Jóska barlangja, stb…) 
 

A pihenő helyhez megérkezve elfogyasztottuk 
finom ebédünket, mely a Szülői Munkaközösség 
és a kincsesbányai Szivárvány Nyugdíjas klub 
jóvoltából került erdei asztalunkra. 
 

Ezt követően a csodálatos időt és helyszínt 
kihasználva számháborúztunk, labdáztunk, 
fociztunk. Felfedeztük a Pisztrángos-tó és az erdő 
életközösségét.  
 

 
 

Jó hangulatú beszélgetések, közös éneklés zaja 
verte fel a csendet: még egy denevért is 
felébresztettünk, és közelről megszemlélhettük. 
Kissé fáradtan, de közös élményekkel, 
tapasztalatokkal gazdagodva tértünk haza.  
 

A lelkes nyugdíjasok és szülők segítő támogatása 
tette színvonalassá, és örök élménnyé ezt a napot. 

 

(Illés Eszter) 

 
Terepfutó verseny 
 

A Kincs Kultúra Sport Egyesület, 2017. október 1-
én rendezte meg első alkalommal Kincsesbányán a 
Kincses-Cross nevű terepfutó versenyt. 
 

 

(Fotó: Szamosi János) 

A verseny célja, a terepfutás megszerettetése, a 
Kelet-Bakony legszebb tájainak bemutatása volt. A 
24 km-s táv Kincsesbánya és Bakonykúti között, a 
hegyeken, honvédségi területeken keresztül került 
megrendezésre, az összes érintett hatóság előzetes 
engedélyével. A versenyen 120-an vettek részt. Az 
1-8-24 km-en lebonyolított versenyen 5 férfi, 5 női 
és 2 gyermek kategóriában értékelték a 
helyezetteket. 
 

Az esemény a kincsesbányai önkormányzat, a 
megyei közgyűlés, és számos vállalkozó, valamint 
35-40 önkéntes segítő részvételével került 
lebonyolításra.  
 

Köszönjük támogatásukat, segítségüket! 
(Forrás: Kincseslap) 
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Mesedélután 
 

A Napraforgó Óvoda, szokás szerint idén is 
mesedélutánt szervezett a Művelődési Házban, a 
kisgyermekek nagy örömére.  
 

 
 

Néptánccal, dallal, mesével és kézműves 
foglalkozással színesítették az óvónénik a 
programot, melyen kicsik és nagyok egyaránt jól 
szórakoztak.           (Murányi Mariann) 
 

Kazinczy-napok 
 

2017. október 26-27-én jeles eseményre került sor 
iskolánkban. Névadónk születésnapján 23. 
alkalommal rendeztük meg hagyománnyá vált 
programunkat, a Kazinczy-napokat. Iskolánk 
küldetésének tekinti anyanyelvünk ápolását, a 
hagyományok és régen élt nagyjaink emlékének 
megőrzését oly módon, hogy diákjaink eközben 
sok-sok élményt, tudást, barátot szerezzenek. 
 

A programok előkészítése és megvalósítása során 
a nevelőtestület szorosan együttműködött 
iskolánkat támogató partnereinkkel: az 
önkormányzatokkal, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal (Isztimér), testvériskolánkkal 
(Madar), Szülői Munkaközösséggel, a Móri 
Radnóti Miklós Általános Iskolával és 
tagintézményeivel, Nyugdíjas klubbal, helyi 
vállalkozókkal. 
 

 

Az ünnepélyes megnyitón névadónk életútját 
elevenítették fel negyedikeseink, majd az 
osztályok képviselői virágot helyeztek el a 
Kazinczy-emlékfal előtt. Tanulóink valóban 
ünnepi hangulatúvá varázsolták a megemlékezést.  
 

Csütörtök és péntek délelőtt is változatos 
programok várták a gyerekeket: kézműves 
foglakozások, logikai játékok, szépírási verseny, 
villanyszerelő szakmabemutató, patchwork 
kiállítás, lovaglás, játékos sportversenyek, 
mézkóstoló, lövészet, szépségsziget, „Egy perc és 
nyersz”, harcművészeti bemutató, tanulóink 
énekes, táncos bemutatói a Ki mit tud?-on, német-
magyar nyelvű bábelőadás, gyöngyfűzés, 
számítógépes versenyek. 
 

Meghívott támogatóinkat, volt kollégáinkat egy jó 
hangulatú beszélgetéssel vártuk a programok 
megtekintése után.  
 

Nagy örömünkre 26-án délután igencsak megtelt 
iskolánk a versenyeinkre ide látogató tanulókkal 
és tanáraikkal. Testvériskolánkon kívül körzetünk 
9 iskolájának diákjai fogadták el meghívásunkat a 
megmérettetésekre.  
 

Tanulmányi versenyeink: alsós komplex, 
anyanyelvi játékok, német népismeret, kis 
természettudós verseny, amelyeken közel 100 
versenyző vett részt. Kazinczy-kupa: kispályás 
foci, méta és asztalitenisz verseny, itt közel 110 
sportoló versengett. A foglakozások, versenyek 
megszervezésében, levezetésében a 
pedagógusokon kívül fontos szerepet vállaltak 
szülők, volt diákok és technikai dolgozóink is. A 
vendéglátást a Szülői Munkaközösség szervezte és 
irányította.  
 

Hálásan köszönjük minden jó szándékú 
intézménynek, szülőnek, vállalkozónak, volt 
kollégának a hozzájárulását a program sikeres 
lebonyolításához! 
 

Csak ilyen példás összefogással lehet változatos 
programokat, színvonalas versenyeket és 
vendéglátást megvalósítani. 

 (Pittner Károlyné) 

Egy fiatalember sikertörténete 
 

Tájékoztatást kaptam, miszerint a Puskás Futball 
Club Kft. első hivatásos szerződést kötött Kalmár 
Benedek labdarúgóval. M.L.SZ. Átigazolási 
Szabályzat alapján a Kincsesbányai Szikra S.E. 
sportszervezete, mint a játékos képzésében 
résztvevő egyesület jogosult képzési 
kártalanításra, amelynek összege 590.590 Ft. Az 
örömhírt megosztottam Szalai Zsolttal, Beni első 
edzőjével, aki szintén nagyon örült a jó hírnek. 
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Benedek Kincsesbányán nőtt fel, itt járt óvodába, 
iskolába és első klubja a Kincsesbányai Szikra 
Sportkör volt 2008-2011 között. Első mérkőzéseit a 
Bozsik program keretében játszotta az U 7-es 
korosztályban.  
 

 
 

Az adott korosztályokban vezéregyéniségnek 
számított. Sok győzelemben és első helyezésekben 
volt részünk Bozsik utánpótlás tornákon. Aztán 
ahogy várható volt felfigyeltek rá és leigazolta a 
székesfehérvári Főnix csapata, ahonnan Győrbe 
került, majd jelenlegi csapatába. Beni korosztályos 
válogatott lett. A szülei segítségével és 
támogatásával megvalósulhattak a fiatalember 
álmai. Nagyon szép és sikeres időszak volt ez 
számunkra. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy 
köszönetet mondjak az azóta felnőtté vált 
gyerekeknek, szüleiknek és mindenkinek, akik 
támogattak bennünket.  
 

Beninek pedig sérülésmentes, sikerekben gazdag, 
örömteli pályafutást kívánunk ugyanazzal a 
csibészséggel a szemében, ami kisgyerekként is a 
sajátja volt! 
 

Ui: Zsolt üzeni: „Beni, jössz egy mezzel!” :)  
 

(Szikra SE elnöksége nevében Róth Ferenc) 
 

Kincseskati 
 

Fedor Istvánné, Kati néni Kincsesbányán, a 2015-
ös kulturális kavalkádon mutatkozott be versével 
először a helyi közönségnek. Addig nem ismertük 
ezt az alkotói vénáját, aztán lelkesen jelentkezett 
további alkalmak során is költői tevékenységével. 
A Művelődési Házban szervezett író-olvasó 
találkozón hozta össze az élet azokkal az 
alkotótársakkal, akikhez csatlakozva azóta több 
művészkör tagja lett és megyeszerte 
megismerhették tevékenységét. Ahogyan Kati 
néni elmesélte, a versírás számára hobbi. 
Megfelelési kényszer nélkül, saját és mások 
örömére veti papírra érzéseit, gondolatait.  
 

 
 

Az alkotó közösségek tagjaként, bekerülve a 
kulturális élet körforgásába számos sikerélmény 
érte már és elismerésként megjelenhetett írása a 
Montázs Magazin antológiában is. Ha olvasunk és 
hallunk verseket a jól csengő és "beszélő" 
művésznévvel, tudhatjuk, hogy "Kincseskati" 
közénk tartozik. További sikereket kívánunk! 

(Murányi Mariann) 
 

Nyugdíjas találkozó 
 

Szivárvány Nyugdíjas Klubunk tagjai a társadalmi 
szerepvállalás mellett aktív közösségi életet élnek 
és jó kapcsolatot ápolnak a környező települések 
nyugdíjas szervezeteivel. Hagyományaikhoz 
híven idén is baráti találkozóra hívták össze 
fehérvárcsurgói, bodajki és isztiméri társaikat, 
akik szórakoztató műsorral, néptánccal is 
készültek a közös összejövetelre.  
 

 
 

Persze, a mieink sem maradtak ki a bemutatóból. 
A finom vacsorát követően idén is fiatalos 
lendülettel és jókedvvel töltötték meg a 
Művelődési Ház nagytermét, tovább erősítve a 
közösségi szálakat.          (Murányi Mariann) 
 

Idősek Napja 
 

Idén is nagy szeretettel hívtuk november 24-én, 
községünk idős lakóit a tiszteletükre tartott, 
vacsorával egybekötött műsoros estünkre. Az 
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óvodások szívhez szóló színpadi játéka után a 
nagyobbak jazz balett tánca szórakoztatta a 
közönséget.  
 

 
 

Az ünneplés keretében köszöntöttük a 
megjelentek közül településünk legidősebb tagjait, 
ezúttal a Lamik házaspár, Juliska néni és Gyuri 
bácsi személyében. A vacsorát követően táncos 
mulatságban frissíthették fel tagjaikat a 
résztvevők. A szépkorúak megbecsülése nagyon 
fontos számunkra, hiszen bennük tisztelhetjük 
múltunkat, s példájuk - akár jó, akár rossz -, a 
felnövekvő generációk épülését szolgálja. Jó 
egészséget kívánunk mindannyiuknak!  

(Murányi Mariann) 
 
Véradóink köszöntése 
 

2017. november 30-án kis műsor és kötetlen 
beszélgetés közepette köszönte meg a 
Vöröskereszt helyi és járási szervezete, valamint 
az önkormányzat Kincsesbánya többszörös 
véradóinak áldozatos segítségét.  
 

Jánosi Réka és Varga Bálint, iskolánk tanulóinak 
műsoros közreműködése után Lőrincz Mária, a 
móri szolgálat vezetője és Bajkai János 
polgármester köszöntötte a meghívottakat:  
 

 
 

Krausz József 86-szoros, Szamosvári János 76-
szoros, Komlós Gyula 73-szoros, Szamosvári 
Jánosné 57-szeres és Jánosi Tibor 37-szeres 
véradónkat.  
 

"Ember vagy! Mi ez a pár csepp vér?  
Neked szinte semmi!  
De másnak e néhány csepp, az életét jelenti. 
Kevésből lesz sok, sokból pedig tenger, 
S tengernyi vérrel már segíthet az ember. "  
   (Náhóczki János verse) 

 

Köszönjük minden véradó önzetlen segítségét! 
(Murányi Mariann) 

 

COTEX Alapítvány közhasznúsági jelentése 
 

A Fejér megyei idősek ápolását segítő Cotex 
Alapítvány két év egybeszámított adózott 
eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív 
(nyereséges). 

 2015. év adózott eredménye: -248 eFt 

 2016 év. adózott eredménye: 414 eFt 
a személyi jövedelemadó meghatározott részének 
az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek 
felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § 
szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel 
kettő százalékát. 
 

2015. évben kapott SZJA 1 %: 0 eFt bevétel: 0 Ft 
2016. évben kapott SZJA 1 %: 215 eFt, bevétel: 825 eFt 
arányszám: 26,06 %. 
 

A 2015. évi 0-s eredmény a kuratórium elnök 
hosszas súlyos betegsége, majd halála miatt 
alakult így. 

Molnár György Kuratóriumi elnök 

Hirdetmény 
 

Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az IKSZT alatti üzlethelyiség 
hasznosítása ügyében a következő hirdetményt 
teszi közzé: 
 

A helyiségbérletre lakossági szolgáltatás 
biztosítására, érvényes vállalkozói igazolvánnyal 
lehet jelentkezni. 
Az R. 12. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a 
hasznosítási lehetőséget az önkormányzat 
honlapján és a hirdetőtáblákon közzéteszi. 
Az R. 12. § (7) bekezdése alapján a Képviselő-
testület külön határozatban állapítja meg az egyes 
ingatlanok használatára vonatkozó bérleti és 
használati díjat. 
  

Az üzlethelyiség hasznosítására 2018. január 15. 
napig lehet jelentkezni az Önkormányzat 
hivatalában. A helyiség a döntést követően 
azonnal bérbe vehető. 

(Önkormányzat) 
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Ősszel történt! 
 

 
(Fotó: Szamosi János) 

Bányásznapon megkondítottuk a Jenei Tibor 
Alapítvány által adományozott harangot, 
melyet Mórocz Tamás atya szentelt fel. Az 
ünnepség keretében kerültek átadásra a 2017. 
évi kitűntetések is. Kitüntetettjeink: 
Közművelődési Díj Tótágas Színtársulat, 
Pedagógiai Díj Miklós Eszter, Környezet és 
Természetvédelmi Díj Szamosi János és Felső-
Rákhegy lakóközössége. 

Gratulálunk! 
 

 
 

A kolbásztöltő verseny és a vidám szüreti 
felvonulás után ismét fellobbant a pásztortűz 
Szent Mihály napján. 
 

 

 

Október 20-án iskolánk 8. osztályos tanulóinak 
színvonalas történelmi megemlékezése után 
elhelyeztük koszorúinkat az ’56-os emlékműnél. 
 

 
 

November 10-e az óvodásoknál a Márton Nap 
jegyében zajlott, reggeltől a népszokásokhoz 
kapcsolódó foglalkozásokon vettek részt. 
Sötétedéskor pedig lámpás felvonulást tartottak 
községünkben. 
 

 
 

December 1-én tisztelegtünk Szent Borbála a 
bányászok védőszentje előtt. Mécsest gyújtottunk 
elődeink emlékére is. 
 

Előzetes 
 

December 22-én 11 és 16 órai kezdettel második és 
hatodik osztályos tanulóink előadásában 
karácsonyi műsorra várjuk szeretettel az 
érdeklődőket a Művelődési Házba.  
 

Kányádi Sándor: Ballag már 
 

„Ballag már az esztendő, vissza-visszanézve, 
nyomában az öccse jő, vígan fütyörészve. 
Beéri az öreget s válláról a terhet legényesen  
leveszi, pedig még csak gyermek. 
Lépegetnek szótlanul s mikor éjfél eljő, 
férfiasan kezet fog Múlttal a Jövendő.” 
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