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KINCSESBÁNYAI  HÍREK 
Kincsesbánya Község Önkormányzata hivatalos lapja 

Pilinszky János: Szilveszteri „tizenkettő” 
 

„Szilveszterkor lépjük át az új év küszöbét, s az elmúlás 

szomorúságán átragyog az újrakezdés mosolya. A szilveszteri 

„hangulat” nagyon is összetett valami, s kivált az a hívő 

számára. Hála és remény, számadás és tervezgetés, mulatság és 

komolyság, bánat és öröm találkozója a szilveszteri 

„tizenkettő”. 

Az egyetlen ünnepünk, mely túlmutatva önmagán az egész 

esztendőt felidézi bennünk. Szilveszterre azt is mondhatnánk, 

hogy magának az Időnek ünnepe, magának a titokzatos földi 

Időnek a megszentelése. Épp ezért sokszor az az érzésem, hogy 

rosszul ünnepeljük. Tulajdonképpen csendben, szinte 

hallgatózva kellene fogadnunk, mint valaki a hóesés kezdetét 

lesi, vagy a csillagok neszére figyel, vagy mint a gazda, ki az 

éjszaka csendjéből a vetés növését szeretné kihallgatni. 

A Szilveszter mégis a féktelen, a karneváli öröm órája lett, s 

mintha emögött az öröm mögött még ma is valamiféle pogány 

szív dobogna. Nem csoda aztán, ha újév napja sokak számára a 

kijózanodás szürke szomorúságával egyenlő. 

Pedig gyönyörű alkalom az igaz derű s tegyük hozzá: a földi 

öröm számára. Mert valóban az: „földönjáró” ünnep, s ezt a 

„földi mosolyt” nem is szabad megtagadnunk tőle. 

Tizenkét óra van. Az éjszakában most fejezte be körforgását a 

Föld, s most kezd egy újabb égi kör írásába. Fejünk fölött, mint 

forgó kristálygömb, a csillagos egyetem. De a mi szívünk e 

pillanatban egyedül Övé, e csodálatos mozgás, múlás és érkezés 

Uráé. S ezt ne feledjük el a legharsányabb szilveszteri zsivajban 

se: véghetetlen csendben és szelíden Isten most hajtja át 

csillagnyájait az óesztendőből az újesztendő mezőire.” 
 

Kincsesbánya Község Önkormányzata képviselő-testülete és a 

Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói nevében, sikerekben 

gazdag, békés, boldog újesztendőt kívánok minden 

Kincsesbányai lakosnak.  

Bajkai János polgármester 
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Kurucz János: Kincsesbánya története 6. rész 
 

…Itt többek között a következő gazdák 
rendelkeztek szőlőföldekkel az előző évben: Erl 
György, Virág András, Farkas János, Horváth Pál, 
Németh János, Tombor István, Izsó Mihály, 
Markovits József, Kiss János, Niedermayer Mihály, 
Varga Ferenc, Szakáts József, Gróff Mihály, Kováts 
János, Farkas József, Orova Ferenc, Stibinger 
Mátyás, Kiss Ferencné, Hadatsi István, Izsó József, 
Schumpf Mihály, Takáts György, Széll Mihály, 
Gabaritz János, Scheffer Károly, Budai István, 
Radits József, Láng István, Pállfi Dániel, Szolga 
István, Vas Fülöp, Frank Lőrincz, Pintér Imre, 
Hegedűs József, Gazdag János, Káldi Ferenc, 
Forsner Jánosné, Kolonits János, Dörömbözi István 
és Kalmár József. Méginkább székesfehérvári 
eredetre vallanak Kincses és Új- Guth 
szőlősgazdáinak következő családnevei 1822-ből: 
Rákos, Pisovits, Vinkler, Hegedűs, Zsigonits, 
Nyakas, Bottos, Vidovits, Rezmann, Fister, Majsai, 
Jankovits, Szilasi, Liszi, Tolnai, Kurutz, Platzer, 
Lentsés, Kövér, Gabaritz, Orova és Héricz. Kincses 
első lakói között szerepel egy Mayer György nevű 
mészégető mester, aki 1793-ban telepedett le 
családjával Kincses szőlőhegyen, és kötött 
szerződést Amade földesúrral. Ez időtől vette 
kezdetét a mészégetés az éledő településen, az 
iparos dinasztia munkájának eredményeként az 
1860-as évek adatai szerint évente 800 mérő mész 
került eladásra a kincsesi mészégető kemencékből. 
Ezek közül egynek még láthatók voltak a nyomai 
1950-ben a Guttamásiba vezető út mellett. 1885-ben 
egy Mayer János nevű mészégető már Isztiméren 
található, aki évente kb. 1000 mázsa meszet állított 
elő. Fazekas kézműiparosokra utal Kincses 
területén már egy XVIII. század közepéről 
származó Gerentsér ásás helynév, de ezt más 
források nem erősítik meg. 
 

Kincses és Bittó lakóit Iszkaszentgyörgyön 
anyakönyvezték a XVIII. század végétől. 
Anyakönyvi anyagok szerint a két szőlőhegy első 
lakói a következő családneveket viselték 1790 és 
1850 között. Bittóban: Ertl, Láng, Kovács, Németh, 
Lantzmann, Horváth, Niedermayer, Gabaritz, 
Majsai, Szabó, Vachtler, Varga, Beke, Kozma, 
Lendvai, Kiss, Molnár, Rubos, Kollár, Major, 
Mosonyi, Durmits, Turdi, Jani, Székelyi, Laki, 
Kertész, Farkas, Komáromi, Gróff, Hartzos, Orva, 
Harmat, Stumpf, Ernst, Veber, Tombor, 
Eisenhuffer, Szakács, Kraján, Horgos, Szűts, 

Müller, Frank, Fülöp, Juhász, Bogdány, Pető, Csepi, 
Rosta, Hadacsi, Adrián, Fehérvári, Rubina, 
Ravosovics, Tóth, Paczér, Czita, Simon, Wagner, 
Schweighardt. Kincsesbánya: Lehota, Varga, 
Gabaritz, Mayer, Vizler, Bosnyákovits, Csontos, 
Bognár, Somogyi, Németh, Sumits, Sipits, Merkl, 
Katona, Gazdag, Szabó, Zsédöl, Miklós, Kiss és 
Szabó.  
A fenti nevek bejegyzését az anyakönyvekben 
előfordulásuk sorrendisége határozza meg 1790-től 
1850-ig. A családnevek közül gyakrabban 
ismétlődnek a Varga és Mayer nevek az 
iszkaszentgyörgyi anyakönyvekben. A nevek 
többsége csak egy- két esetben fordul elő, ez arra 
enged következtetni, hogy a különböző időkben 
idetelepülők reményeik be nem teljesedése miatt 
nemigen maradtak meg a szőlőhegyeken. Ezt 
elősegíthette az a tény, hogy az erdőövezetben a 
szőlők mellett nemigen juthattak megélhetésükhöz 
szükséges földekhez, mert ezek nagyobb részével 
az 1700-as évek szőlőtelepítési akciói 
következtében a környező települések lakói 
rendelkeztek. Bajzáth György 1857-ben kötött 
örökváltsági szerződést Bittó és Kincses gazdáival. 
Az 50 holdnyi szőlő után a kivetett váltság összege 
50 pengő forint volt 1 holdra, és a gazdák 5 év 
részletfizetési kedvezményt kaptak. Ezzel azok a 
gazdák jutottak földekhez, akik addig is, mint 
szerződő telepítők, vagy ezek leszármazottai 
művelték a földeket. Rákhegyen fehérvárcsurgóiak, 
Kincsesen guttamásiak és isztimériek, Bittó 
területén pedig iszkaszentgyörgyiek rendelkeztek a 
nagybirtok mellett megmaradó művelés alá 
fogható földek többségével. Esett már szó arról, 
hogy az 1700-as évek határrendezései furcsa 
helyzetet alakítottak ki az Iszkaszentgyörgy, 
Fehérvárcsurgó és Guttamási falvak közé 
beékelődött szőlőhegyi kistelepülések esetében. A 
Bittón és Kincsesen áthaladó határvonal 
következtében mindkét település Guttamásival 
együtt a Sármelléki járás 2. kerületéhez számított 
1849-től, ugyanakkor egy részük 
Iszkaszentgyörggyel a 3. kerülethez is tartozott. A 
két község határába tartozást jól érzékeltetik 
Iszkaszentgyörgy 1856. évi és Guttamási 1858. évi 
telekkönyvei. Bittó szőlőhegy Iszkaszentgyörgy 
falu határába eső területén 47 kisebb- nagyobb 
telekkel rendelkeztek helybeli és más illetőségű 
gazdák. Ezeknek a földeknek nagy részét 
szőlőműveléssel hasznosították a telekkönyvben 
feljegyzett földművesek. A földjeiknek még nem 
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tulajdonosaik, hiszen az örökváltsági szerződésre 
csak 1857-ben került sor, és a váltság összegének 
lefizetése után mentek át csak ezek a művelők 
tulajdonába. A telekkönyv szerint a szőlőkön és 
kerteken kívül a helybeli lakosok sem rendelkeztek 
más művelésű (szántó, legelő) földekkel.  

(Felhasznált irodalom: Fejér megyei történeti évkönyv 17) 
 

Pajtaszínház – A fundamentum: az amatőr 
színházi mozgalom 
 

2016. november 3-án büszkén képviseltem kis 
Társulatunkat a Pajtaszínház országos 
sajtótájékoztatóján, Budapesten.  
 

 
 

Többek között Vidnyánszky Attila, a Nemzeti 
Színház igazgatója, Závogyán Magdolna, az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért 
felelős helyettes államtitkára, Márta István, a 
Művészetek Völgye fesztiváligazgatója, Szabó 
Ágnes, a Magyar Teátrumi Társulat elnöke, Szarvas 
József, érdemes művész tette közhírré a 
"Pajtaszínház" jelentőségét, a közösségi alkotás, a 
színjátszás létfontosságát.  
 

“Akkor egészséges a színházi élet, ha 
piramisszerűen épül fel: a tetején a kőszínházak 
állnak, de az alapját az amatőr színházi mozgalom 
képezi – emelte ki Vidnyánszky Attila, a Nemzeti 
Színház igazgatója”. 
 

2017. január 28-29-én, a Nemzeti Színházban 
megrendezésre kerülő Pajtaszínházi Szemlén a 
Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Teátrumi 
Társaság együttműködésében, a Magyar Művészeti 
Akadémia szakmai támogatásával megvalósult 
Pajtaszínház mintaprogramban részt vevő amatőr 
színjátszó csoportok a program keretében született 
előadásainak díszbemutatóit láthatja a közönség. A 
Pajtaszínház program keretében a Nemzeti 

Művelődési Intézet 19 megye tizenkilenc 
településén hívott életre helyi műkedvelő 
színtársulatokat. A Magyar Teátrumi Társaság a 
csoportok színházi tevékenységéhez 
szakembereket biztosított a programhoz, hogy 
segítsék a színtársulatokat egy produkció 
létrehozásában.  
 

Fejér megyében Kincsesbánya kapta meg a 
lehetőséget.  
 

A Pajtaszínházi Szemle egyben a magyar kultúra 
napjának ünnepét is jelenti a Nemzeti Színházban. 
Előzetes tájékozódás alapján, a műsort üdítő műfaji 
sokszínűség jellemezi majd: helyi gyűjtésen 
alapuló, népszokásokat feldolgozó jelenetsor 
éppúgy szerepel a színjátszó csoportok 
felhozatalában, mint bohózat, zenés kabaré, kortárs 
mű, mesedarab, vagy népszínmű.  A Pajtaszínházi 
Szemle valószínűleg teltházzal folyik majd: a 
csoportokat kísérő lelkes lokálpatrióták és a 
színházbarát látogatók mellett az egymás játékára 
kíváncsi színjátszók is gyarapítják a nézők sorait.  
 

Kincsesbánya színtársulata külön kisbusszal utazik 
majd, de a helyi közönség számára is szerveződik a 
budapesti színházlátogatás. A Kincsesi Tótágas 
Színtársulat nevében egyet ígérhetek: bizonyítani 
fogunk.  

Murányi Mariann 
 

Aki vért ad- életet ad 
 

A Véradók napja: November 27.   
 

Különleges ünnep. Az emberség, az emberi 
szolidaritás és a felebaráti szeretet ünnepe. A 
véradás nagyszerűsége az önzetlenségben és a 
szolidaritásban rejlik, abban, hogy erre a vérre 
bármikor bárkinek szüksége lehet, és ez egyben 
bármikor és bárkinek az életét jelentheti! 
 

 
 

A Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete 
december 8-án, Székesfehérváron köszönetét és 
tiszteletét fejezte ki a Véradóknak. Településünk 
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lakói közül itt ismerték el: Krausz József 80-szoros, 
Komlós Gyula 70-szeres és Szamosvári Jánosné 54-
szeres véradó önzetlenségét. 
 

A kincsesbányai Vöröskereszt szervezete 2016. 
december 14-én köszöntötte településünk 
sokszoros véradóit: Böjti István 60-szoros, Farkas 
József és Mayer Lajos 39-szeres, Balikó András 38-
szoros, Nagy Zoltán 30-szoros, Bíró László 28-
szoros, Sallay Zsolt 20-szoros véradóknak kis 
ünnepség keretében nyújtották át az 
ajándékcsomagot. A Vöröskereszt képviselői hálás 
köszönetüket fejezték ki az önkénteseknek a 
sokszoros segítségnyújtásért, hiszen egyre 
kevesebb a fiatal véradó településünkön is. A kis 
ünnepség után baráti beszélgetésre invitálták a 
résztvevőket. 

Vadkerti Ferencné 
 

2017. január 9.-én délután tartottuk a soron 
következő Véradást az IKSZT-ben. A 21 
résztvevőnek is köszönjük! 

Szántóné Kertai Renáta 
 

Mikulás kicsit másképpen 
 

Sajnos 2016.12.06.-án nem volt hó Kincsesbányán, 
így a Mikulás kénytelen volt a szán helyett másik 
megoldást kitalálni, kénytelen volt traktorral jönni, 
hogy eljuthasson a településre, hiszen mindenki 
nagyon várta Őt.  
 

 
 

Bárkivel találkozott, legyen kicsi vagy nagy, 
mindenkinek adott ajándékot. 
 

Szántóné Kertai Renáta 

Mi így ünneplünk… 
 

A Kazinczyban minden évben, így most is, 
megrendeztük a karácsonyi ünnepséget. Mindig a 
2. és a 6. osztály készül műsorral a tanárok és lelkes 
szülők segítségével. Így most rajtunk volt a sor. 

Több mint egy hónapja készültünk az előadásra. A 
darabot közös megegyezéssel a tanáraink 
választották. Sikerült egy aranyos, jól előadható, 
mégis tanulságos mesét találniuk. Nekem a mesélő 
szerepe jutott.  
 

 
 

A történet felkészít a való életre, miszerint örüljünk 
annak, amink van, tudjuk értékelni a mindennapok 
apró örömeit. Ha túlzásba visszük a 
nagyravágyást, akkor elveszíthetünk akár mindent. 
A meseíró tanulságos történetei közül ez az egyik 
kedvencem. 
 

Minden műsor készítésénél adódhatnak apróbb 
konfliktusok, de ezeken túl tudtunk jutni, mert 
valljuk, hogy az együttlét és a végeredmény a 
fontos. Közösségformáló az is, hogy együtt 
készíthettük a jelmezeket, és a színpad 
berendezésében is segíthettünk. Jó volt részt venni 
ebben a készülődésben, ebben a szép 
hagyományban! 
 

Török Laura 6. osztályos tanuló 
 

Karácsonyi ajándék 
 

Ez az ádvent különösen emlékezetes lesz a 
Kazinczy Ferenc Tagiskola minden dolgozója és 
diákja számára. Hiszen nemcsak különleges és 
igényes gyertyagyújtó ünnepségeket, bábelőadást, 
betlehemes játékot és szívet melengető karácsonyi 
ünnepséget kaptunk, hanem ismét megszépülhetett 
az iskolánk. 
 

 
 

A Székesfehérvári Tankerület támogatásával a 
földszinti médiaterem műpadlóját kiváló 
minőségű, szép és modern laminált padlóra 
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cserélhettük. Emellett megfelelő védelmet is kapott 
a talajvíz miatti felázás elkerülése érdekében. Így 
minden osztályteremben megvalósult a teljes körű 
felújítás. A pedagógusok és technikai dolgozók 
munkájának is köszönhetően igazán otthonos 
légkörben tanulhatnak a diákok. 
 

Emellett másik álmunk is valóra vált. Az ősz 
folyamán megjavított tető után sor kerülhetett a 
korábbi beázások okozta károk helyreállítására. 
Ezért engedélyt kaptunk a könyvtárterem 
felújítására is. A mennyezetet gipszkartonnal, a 
falakat hálózással erősítették meg. A tükörsima 
felület gyönyörű színt kapott. Kollégáink a 
diákokkal együttműködve a könyvtár egyik sarkát 
színpadi produkciók előadására is alkalmassá 
tették. Így ez a terem adhat otthont a drámaszakkör 
tagjainak. 
 

Reméljük, hogy a 2017-es év is hasonló sikerekben, 
eredményekben és fejlesztésekben fog bővelkedni. 
Büszkék vagyunk tanítványainkra, akik értékelik és 
megbecsülik mindezt, hiszen nagyon vigyáznak a 
termekre, az épület állagának megóvására. 
Büszkék vagyunk kollégáinkra is, akik mindehhez 
sokat hozzátéve igyekeznek minél családiasabb, 
élhetőbb környezetet teremteni a sokszor 
fáradságos napi munkához. 
 

Köszönettel tartozunk Kincsesbánya Önkormány-
zatának, hiszen e tanév folyamán is példa értékű 
támogatást nyújtott intézményünknek. A pellettel 
való fűtés elindítása mellett neki köszönhető a 
tornaterem előtti és az alsó mosdók előtti folyosók 
felújítása.  
 

Minden támogatónknak boldog új évet kívánunk. 
 

Keszte Jánosné tagintézmény-vezető 
 

 
Adventi kikapcsolódás 
 

A karácsonyi műsorra készülődés izgalmai között a 
hatodikosok szakítottak időt egy kis közösségépítő 
programra is.  
 

December 19-e délutánján Székesfehérváron 
jártunk, ahol megtekintettük a vasúti modell 
kiállítást. A gyerekek irányíthatták a valósághű 
terepasztal forgalmát, megismerhették a 
Vasútállomás történetét, a modellkészítés 
rejtelmeit.  
 

Majd nagy sétát tettünk a gyönyörű Belvárosban, 
felfedeztük az adventi díszletek szépségét. Nem 

maradhattak el a közös bohókás fotók, és a finom 
gyerekpuncs kóstolás sem.  
 

 
 

Adventi hangulattal, jókedvvel feltöltődve 
indultunk haza.  A közösség minden tagja szerint 
ez volt az idei „legjobb nap”.  
Megérdemelték, hiszen az őszi papírgyűjtés első 
helyéért járó jutalomként juthattunk el erre az 
osztályprogramra. Reméljük, tavasszal is szépen 
helyt állunk majd! 

Horváth Istvánné osztályfőnök 
 

Segélycsomagok a rászorulóknak 
 

Karácsony előtt az Önkormányzat idén is 
támogatta a rászoruló családokat.  
 

 
 

23 családhoz juttatta el segélycsomagját, amely 
főként tartós élelmiszereket tartalmazott. A 
kisgyermekes családoknak játék is került az 
adomány mellé. A Magyar Vöröskereszt helyi 
szervezete is szétosztotta segélycsomagjait, így 
további tíz rászoruló család jutott élelmiszerhez az 
ünnepek előtt. 

Murányi Mariann 
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Ismét tótágast állunk! 
 
 

Teltházas premier – további tervek a Tótágas 
Színtársulatnál… 
 

Zsúfolásig telt a Művelődési ház nagyterme a 
kincsesbányai Tótágas Színtársulat Mosoly-
Nagyanyó című zenés mesejátékának bemutató 
előadásán. A Pajtaszínház program égisze alatt 
létrejött produkció nagy tetszést aratott a nézők 
körében. A darab kiválasztásánál elsődleges 
célunknak tartottuk a közös alkotás örömét, hogy 
mindenkinek legyen szöveges szerepe és mindenki 
ugyanolyan fontos, fő szereplője legyen a 
produkciónak, amely egyébként jelentős 
mondanivalóval is szolgál kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt.  Ezért választottuk Mosoly-Nagyanyó 
történetét.  
 

 
 

A bemutatót nehéz időszak előzte meg, hiszen alig 
két és fél hónap alatt kellett színtársulatot alakítani, 
darabot választani, s színpadra állítani a 
produkciót, díszletestől, jelmezestől, 
fénytechnikáról és zenékről is gondoskodva. A 
színtársulat tagjait minden elismerés megilleti, 
hiszen a vegyes korosztályú csoport tagjai 
mindannyian tanulnak vagy dolgoznak, sokan 
váltott műszakban. Időben és felkészülésben is 
nagy feladatot jelentett ez számukra.  
 

A Magyar Teátrumi Társaság által delegált 
mentorunk, Kozáry Ferenc számunkra szokatlan 
módon, nagy energiával és lendülettel próbálta 
kihozni a maximumot - még az előadás előtti 
percekben is - az amatőr társulatból. Bírtuk a 
stresszt.  Rengeteg színpadi leckét kaptunk, mind 
mozgásban, mind retorikában rengeteg 
tapasztalattal gazdagította a kis csoportot. A 
legnagyobb élmény azonban talán mindannyiunk 
számára az volt, hogy az addig „idegen”, épp csak 
köszönőviszonyban lévő emberekből, gyerekekből 

egy fantasztikus csapat, remek közösség 
formálódott, akik lelkesen, egymást segítve, 
összefogva működtek együtt egy nagyszerű cél 
érdekében.  
 

Köszönjük a támogató közönség érdeklődését, 
bíztatását. Számunkra nincs nagyobb siker, mint az 
itthoni, kincsesbányai elismerés.  
 

 A december 10-i bemutatót követően 
közkívánatra, még egy előadást tartunk, 2017. 
január 21-én, szombaton, 17 órai kezdettel, a 
Művelődési Házban. A belépés díjtalan, de a 
csoport további működéséhez támogatásokat 
köszönettel elfogadunk.    
 

A bemutató után többen jelezték- felnőttek és 
gyermekek egyaránt-, hogy szeretnének csatlakozni 
a színjátszó csoporthoz. A Tótágas Színtársulat 
további színdarabok bemutatását is tervezi, így 
természetesen örömmel vesszük az újonnan 
jelentkezőket a színjátszó csoport tagjai sorába!  
 

Színtársulatunkhoz más településekről is érkezett 
felkérés a mesejáték előadására, örömmel osztjuk 
szét a „mosolyt” szerte a megyében. Előtte azonban 
még elvisszük Kincsesbánya hírét a Nemzeti 
Színházba.  

Murányi Mariann 
 

Utolsó Advent az IKSZT-ben 
 

Előző évek hagyományaihoz hasonlóan 2016-ban is 
megrendezésre került az IKSZT-ben, immár 5. 
alkalommal, a zenés, táncos előadás advent 
alkalmából.  
 

 
 

Köszönjük a gyönyörű táncot a Mazsorett 
csoportnak, felkészítőjüknek, Anikónak és az 
éneket Szofinak. 

Szántóné Kertai Renáta 
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Emberségből jeles - Köszönet Kertai Lászlónak  
 

Boldog Józsefné Magdi néni nyilvánosan szeretne 
köszönetet mondani községünk lakójának, Kertai 
Lászlónak. Kis unokáját, a négyéves Csengét 
hetente egyszer fejlesztő tornára kell hordaniuk 
Bodajkra, gyógytornászhoz. A busszal való utazás 
lehetséges volt, csak a megállótól a helyszínre való 
gyalogút volt nagyon megterhelő a gyermek és a 
nagymama számára is. Megkérdezték Kertai 
Lászlót, aki azonnal vállalta, hogy szállítja a 
kislányt minden alkalommal.  László ellenszol-
gáltatás nélkül, ingyen hordja a Csengét a 
gyógytornászhoz, mindemellett a pakolásban, a 
gyermekülés elhelyezésében, a kislány mozgatá-
sában is segítséget nyújt. Magdi néni és a szülők 
nagyon hálásak Lacinak a segítőkészségéért, és 
ezúton mondanak nyilvánosan köszönetet 
példamutató emberségéért és kívánnak neki és 
egész családjának boldog újesztendőt!  

Lejegyezte Murányi Mariann  
 

Tájékoztató a szelektív gyűjtésről 
 

A Depónia Nonprofit Kft. a házhoz menő szelektív 
gyűjtést az alábbiak szerint végzi az Önök 
településén.  
 

Műanyag-, és fém csomagolási hulladék gyűjtése 
(áttetsző zsákban) 
A zsákban kizárólag az alább felsorolt hulladékokat 
szíveskedjen gyűjteni: 
 műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok,  
 műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok,  
 többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) 

kartondobozok,  
 fém italos, ill. konzerves dobozok 
A műanyag és fém palackokat, flakonokat, 
többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, 
laposra taposva rakják a gyűjtőzsákba, így 
kevesebb helyet igényel! 
 

Papírhulladék gyűjtése (kötegelve) 
Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat 
összehajtogatva és összekötözve, a műanyagos 
gyűjtőzsák mellé helyezzék, lehetőleg olyan 
módon, hogy az a forgalmat ne zavarja! 
 újságpapír, prospektus, irodai papírok, 

géppapír, papírzacskó, kartondoboz 
 

Üveghulladék gyűjtése 
Kérjük, hogy a kihelyezett szelektív üveggyűjtőbe 
(Kincsesi u.- Ifjúság u.) csak az alábbi csomagolási 
üveg-hulladékot helyezzék: 

 italos üvegpalack, konzerv üveg,  
Nem bedobható hulladékok: ablaküveg, jármű 
szélvédő, fénycső, kerámia. 
 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési napok 
2017. Kincsesbánya (minden hónap utolsó hétfő, 
kivétel december hó) 
 

január február március április 

30 27 27 24 

május június július augusztus 

29 26 31 28 

szeptember október november december 

25 30 27 18 
 

A műanyag- és a papírhulladék gyűjtése 
egyszerre történik! 
 

A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék nem 
lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel 
szennyezett! A műanyag/fém- és papírhulladék 
elszállítása továbbra is ingyenes és nincs 
mennyiségi korlátja. Kérjük a szelektíven gyűjtött 
műanyag és papír hulladékokat is a szállítás napján 
reggel 6 óráig az ingatlanuk elé szíveskedjenek 
kihelyezni! 
 

Fenyőfák elszállítása! 
 

A feleslegessé vált fenyőfák elkülönített gyűjtése, 
elszállítása 2017. január, február hónapokban az 
alábbi időpontokban történik:   
 

Kincsesbánya: Január 21. , Február 04. 
 

Kérjük, hogy az ingatlan elé helyezzék ki a fákat 
úgy, hogy az sem a gyalogos, sem pedig a jármű 
forgalmat ne zavarja. A kidobásra ítélt 
karácsonyfákat minden díszítő elemtől szükséges 
megszabadítani, mert a későbbi hasznosítást 
valamint a begyűjtést akadályozza az idegen 
anyag. 

Köszönjük az együttműködését! 
Depónia Nonprofit Kft. 

 

DRV tájékoztató 
 

A vízmérő elfagyások leggyakrabban a kellő 
gondosság, illetve a szakszerűség hiánya miatt 
következnek be, mivel nem fordítanak kellő 
figyelmet a vízmérő akna megfelelő szigetelésére, 
pedig néhány egyszerű lépéssel jelentős anyagi 
károk előzhető meg. 
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A vízmérőfagyás megelőzése érdekében javasoljuk, 
hogy Ön is gondoskodjon az alábbiakról: 

 A vízmérő akna belső felületét megfelelő 
szigeteléssel javasoljuk ellátni. A szigetelés az 
akna mennyezetére és az oldalfalára is javasolt, 
az aljzatot azonban hagyjuk szabadon. A 
szigetelőanyag tekintetében fontos, hogy 
nedvesség hatására ne veszítsen szigetelő-
képességéből. 

 A lebúvónyilást záró aknafedlap illeszkedését, 
megfelelő tárását ellenőrizni kell. Nem lehetnek 
hézagok, ahol a kinti hideg levegő az aknába 
áramolhat. Az aknafedlapot szintén hőszigetelő 
anyaggal javasoljuk ellátni. 

 

Idényes felhasználók esetében fontos teendők: 

 Az esetleges vízelfolyások megelőzése 
érdekében javasoljuk, hogy nyaralók esetén a 
téli, használaton kívüli időszakra a házi 
vezetékhálózaton elhelyezett víztelenítő 
szerelvények segítségével víztelenítsen, és a 
vízmérő előtti, közterület felé eső csapot is zárja 
el! 

 Javasoljuk továbbá a télen nem használt 
ingatlanok rendszeres időközönként történő 
ellenőrzését az esetlegesen bekövetkező 
meghibásodások mielőbbi észlelése érdekében. 

 

Az 58/2013. (II.27.) kormányrendelet értelmében az 
elfagyást megelőző intézkedések elmulasztásából 
adódó költségek (vízmérő javítása, pótlása, 
szerelése, hitelesítése) a felhasználót terhelik. A 
károk, a szolgáltatás helyreállítását és az elfolyt 
vízmennyiséget tekintve több tízezer, akár több 
százezer forintos nagyságrendűek is lehetnek. 
 

Kérjük, hogy a károk elkerülése érdekében 
szükséges intézkedéseket Ön is tegye meg! 
Köszönjük! 

      DRV Zrt. 
 

Művelődési Ház program előzetes 
  

Állandó programok:   
Hétfő:   17 órától Nyugdíjas klub 
Kedd:   9h-16h: Iskolai foglalkozások 
   17 órától Színjátszó kör 
   Könyvtár: 15h-18h  
Szerda:  délelőtti vásár 
      17 óra: Spinning Dance tánccsoport  
      Könyvtár: 9h- 12h 
Csütörtök:   délelőtt: Baba-Mama klub 
  13h-16h: Iskolai német óra 
  16h-19h: Jazz-balett 

  Könyvtár: 15h-18h 
Péntek:  17 órától Színjátszó kör  
  Könyvtár: 15h-18h 
 

Rendezvények: 
Január 14: Pótszilveszter - Szivárvány   
  Nyugdíjas Klub 
Január 21: 17 óra közkívánatra  
 

 
 

Február 10-11-12: Kultúrházak éjjel-nappal.   
  Kapcsolódás az országos   
  rendezvénysorozathoz, kulturális  
  programokkal, vetélkedőkkel,  
  Farsangi kézműves sziget, fánk- 
  sütéssel 
Február 18:  Iskolai farsang az Iskolában 
Február 25:  Ovis farsangi bál 
Március 11: 19 órától Nőnap 2017. 
Március 14: Iskolai ünnepi műsor Március 15.-e  
  tiszteletére 
Március 15:  „Csináljunk forradalmat!” községi 
  ünnepi megemlékezés  
Március 24: Internet Fiesta. Csatlakozás  az  
  országos programsorozathoz,  
  internetes vetélkedővel 
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