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Székesfehérvár és Fejér megye 2017. június 10-11-én ad otthont a 
Magyar Nemzeti Rallye Bajnokság futamának a Székesfehérvár 
Rallye autóversenynek. 
 

A rendezvény útvonala 2017. június 10-én érinti a Felső-Kincses – 
Kincsesbánya – Fehérvárcsurgó útszakaszt. Ezen az útvonalon 
úgynevezett gyorsasági szakasz kerül megrendezésre, mely miatt 
ezen útvonal 2017. június 10-én 12:00 – 16:00 óra között lezárásra 
kerül.  
 

A lezárás ideje alatt a Magyar Rallye Bajnokság 60 versenyautója 
fog áthaladni 2 alkalommal 1 perces időközökkel. 
 

Az 1. rajtszámú versenyautó rajt ideje: 1. alkalommal 12:55 óra 
           2. alkalommal 14:25 óra 
 

 
 
 

A település egyéb területei a lezárás ideje alatt is akadálytalanul 
megközelíthetők. A gyalogos közlekedés fokozott figyelemmel és 
a rendezők utasításai szerint egész idő alatt lehetséges. 
 

Akik a lezárással érintett településrészen laknak és ez időben 
gépjárművel közlekedni szeretnének, kérjük, hogy előzetesen a 
lezárt területen kívül helyezzék el gépjárműveiket! 
 

A lezárás ideje alatt a Felsőkincses és Kincsesbánya irányából 
Isztimér felé közlekedő buszjáratok szünetelnek. 
 

Kérjük, fogadják szeretettel a rallye bajnokság mezőnyét! A 
sporteseményhez napsütéses időt és jó szórakozást kívánunk! 
Segítő közreműködésüket előre is köszönjük! 
 

(A szervező bizottság)

KINCSESBÁNYAI  HÍREK 
Kincsesbánya Község Önkormányzata hivatalos lapja 
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Kurucz János: Kincsesbánya története 8. rész 
 

A lakbért napszámban ledolgozták a 
háztulajdonosoknak vagy a megvásárolt 
présházak és pincék árát részletekben, több éven 
át fizették ki. Bérbevett földeken egyre több 
család kezdett gazdálkodni, de a megélhetés 
továbbra is a nagybirtoktól függött. 
Fuvarmunkákon, makk- és fenyőültetéseken, 
napszámmunkákon kívül a nyári részaratás 
hozott valamit a helybeli családok konyhájára. Az 
1910-es években a férfiak napszámbére 137-177 
fillér, a nőké 100-177 fillér volt. A gyermekek 
tavaszi munkák esetén kb. 85, nyáron 111, ősszel 
90 és télen 73 fillért kereshettek naponta a végzett 
munkától függően. A hajtók 80 fillért kaptak a 
vadászatok alkalmával. Gabonához az aratások és 
cséplések révén jutottak a környék szegényebb 
családjai. Pappenheim gróf a nyári munkák 
elvégzését aratási szerződések megkötésével 
biztosította a maga számára. Ezek tartalma 
kifejezi a kistelepülések szegény sorsú 
családjainak helyzetét és kiszolgáltatottságát, 
nem érdektelen tehát, hogy mi állt ezekben a 
szerződésekben. 1935-ben a főként kincsesiekből, 
bittóiakból és rákhegyiekből összeverbuvált és 
szerződött aratóbanda 330 kh. búza, 152 kh. rozs, 
152 kh. árpa, 75 kh. zab, 162 kh. borsó és 25 kh. 
zabos bükköny learatását vállalta el az uradalmi 
birtokon. A 70 párral kiálló banda a szemtermés 
10 százalékát kapta, valamint az ennek megfelelő 
szalmát és töreket. A közös aratásban résztvevők 
más munkák vállalásánál előnyben részesültek. 
Az aratók páronként 2 kh. tengeriföldet 
kaphattak művelésre negyed részért, viszont 
kötelességük volt a gabonafélék learatásán kívül 
páronként 1200 négyszögöl takarmánynövény 
levágására, vagy bizonyos nagyságú 
cukorrépaföldön a termés teljes betakarítása. 
Ezért az uradalom holdanként 100 kg búzát és 20 
kg rozsot, répaszedésért 75 kg búzát fizettek az 
aratóknak. Ételhordásról az uradalom 
gondoskodott, ugyanígy az aratók 
gabonarészének a hazaszállításáról is. A kapott 
szalma és törek elszállítását a munkára 
vállalkozóknak kellett megoldaniuk. 1935-ben 
Kincses, Bittó és Rákhegy lakói közül a 
következők szerződtek nyári munkák 
elvégzésére: Lakner József, Csepi István, Ódor 
István, Kiss István, Ódor Lajos, Nemes László, 
Müller István, Schweighardt János, Jani István, 
Farkas István, Mayer Ferenc, Horváth Ferenc, 
Ivanics János, Pinke Imre, Kurucz István, Horváth 
Ferenc, Nemes József és Dénes János. A helybeli 
családoknak a bányaművelés megindulása 

biztosított munkalehetőséget Kincses hegyen 
1941-ben.  
 

Kincsesbánya története 1940 és 1966 között 
 

Már az 1920-as években elvégzett geológiai 
kutatások kimutatták a bauxitot 
Iszkaszentgyörgy környékén, de ennek 
mennyiségére, illetve minőségére vonatkozóan 
nem történtek felmérő kutatások 1940-ig. 
Povolnik Mihály kincsesi lakos kutatás közben 
lelt vörös kőzetdarabokat, ezeket a gánti 
laboratóriumba küldette elemzésre 1940 
szeptemberében, de itt nem fordítottak gondot a 
mintakőzetre. Ezt követően Povolnik Mihály 
kérésére Kucsera Pál iszkaszentgyörgyi jegyző a 
Budapesti Bányakapitányságon mutatott be 
néhány darabot a kincsesi kutatásból származó 
bauxitrögökből. Az események innen gyors 
fordulatot vettek. A Bányakapitányság az 
Alumíniumérc Bánya és Ipari Rt Vállalatot a 
kutatások megkezdésére szólította fel. Kincses 
hegyen kézi fúrásokra került sor, és 1941 elején 
már a külszíni fejtési munkálatok is 
megkezdődtek Kincses öreg házai között.  
1941. február 6-án az Aluérc Bánya és Ipar Rt 23 
kh. 939 n.öl területet igényelt ki bányaművelés 
céljából, Iszkaszentgyörgy határából, e területen 
20 kh. volt kisparcella, amelyet Kincses helybeli 
lakói házhelyként és kertekként hasznosítottak a 
bányai munkák kezdetéig. Az Rt. a kisajátított 
földek helyett csereterületeket vásárolt, és a 
lakóházak helyett újakat építtetett. A külszíni 
bánya megindulásához szükséges munkaerő a 
környék családjaiból állt össze, szakemberek a 
gánti üzemből érkeztek.  
 

A bánya munka- és kereseti lehetőséggel szolgált 
az eddig mezőgazdaságból élő lakosság részére. 
1941 márciusában az üzem összlétszáma 119 fő, 
átlagbér 3 pengő 30 fillér volt. A létszám még 
március közepén 158-ra emelkedett. Az 
erdőirtásban és más terep előkészítési 
munkákban 68 kubikus vett részt, az 
anyagmozgatást 35 ló és 33 kordé végezte. Április 
végére a munkáslétszám megközelítette a 300 főt. 
Az első termelési adatok szerint a külszíni bánya 
20 csille (200 mázsa) bauxitot termelt 1941. április 
21-én. 
 

A bauxit elszállítására szolgáló keskenynyomtávú 
vasút építésére 1941 márciusa és augusztusa 
között került sor. A Moharakodói állomásra 
vezető vasút részére 8 és 15 m. nyílású, 
betonpilléreken nyugvó vashidakat létesítettek a 
Bittó melletti Gaja patakok felett.  
 

(Felhasznált irodalom: Fejér megyei történeti évkönyv 17.) 
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Versünnep 
 

Iskolánk rendezvényeinek sorában immáron 5. 
éve szerepel a Versünnep néven rendezett 
szavalóverseny. Nem csupán egy egyszerű 
versmondó seregszemléről van szó, hiszen 
rendezvényünkre minden évben a budapesti 
Versünnep Bizottság delegál költőt, színművészt 
a zsűri elnöki székbe.  Idén, ahogy az elmúlt 
évben is, Túri Bálint a Térszínház művésze 
látogatott el hozzánk és látta el jó tanácsokkal, 
műhelytitkokkal a szavalókat. Értő szemmel 
figyelte a zsűri a produkciókat, lelkesítve, 
bíztatva a diákokat.  
 

 
 

Az alsó tagozatosok korosztályukhoz illő 
versekkel kápráztatták el a nagyérdeműt, míg a 
nagyobbak verseiből egy-egy ércesebb gondolat 
is átsütött már. A modern technika is a szavalók 
segítségére sietett, hiszen volt olyan diák, aki 
kórházi ágyán mondta mobiltelefonra szavalatát 
és juttatta el a képet a zsűri és a közönség elé a 
megmérettetésre. Színes, értékes délután volt, 
ahonnan a következő helyezésekkel távozhattak a 
legérdemesebbek: 
 

I. Korcsoport: 
 1. Szabó Bence 2. o. 
 2. Szabó-Csigó Csanád 1. o. 
 3. Móder Dorina 1. o. 

II: Korcsoport: 
 Egyed Dániel 4. o. 
 Véninger Kristóf 3. o. 
 Muhita Zsombor 3. o. 

III. Korcsoport: 
 Kovács Alexa 5. o. és  

Török Laura 6. o.(megosztva) 
 Szabó Dorina 6. o. 
 Szolga Zsófia 6. o. 

IV. korcsoport 
 Kertész Mátyás 7. o. 
 Heitmár Anna 7. o. 
 Rigó Virág 8. o. 

 

Túri Bálint művész ajánlásával a Pesti Vigadó 
2017. június 3-án megrendezett gálájára 
meghívást kapott Kovács Alexa, Török Laura és 
Szabó-Csigó Csanád. 
 

Minden résztvevőnek, díjazottnak és helyezettnek 
sok szeretettel gratulálok.  
 

(Sallay Orsolya szervező programfelelős, lebonyolító tanár) 

 

Vadvirághét 
 

A gyerekekkel azt a célt tűztük ki, hogy péntekig 
mindenki megismer legalább egy vadvirágot, 
megtanul más szemmel járni a természetben és 
egy emlékezetes élménypillanatot, jó érzést a 
szívébe zár. Úgy érzem, sikerült. 
 

Számokban: 21 harmadikos virgonc gyermek, 5 
felnőtt, 4 színes nap, 62 megtekintett 
vadvirágféle, 2 új mese, 2 szép vers, 1 mesejáték, 
sok emlékezetes pillanat, élmény. Ez volt a 
Vadvirágos hetünk. 
 

Felnőtt szemmel, tanítóként büszke vagyok a 
gyerekekre. Rengeteget dolgoztak, alkottak, 
okosodtak. Aki messziről szemlélte az 
eseményeket, az is kapott tudást. Köszönöm 
mindnyájuknak, a segítő szülőknek, 
kolléganőmnek, Annamarinak, Csillának, 
Évának, és Józsinak a kitartó közös lélegzést.  
 

 
 

A magam részéről megragadott az ernyős sárma 
tisztasága, mindig megállok egy pillantás erejéig 

mailto:pm.hivatal@kincsesbanya.hu


KKI Kincsesbányai Hírek Felelős kiadó: Kincsesbánya Önkormányzata, pm.hivatal@kincsesbanya.hu; 06-22-418-001 

 
Oldal: 4 

egy-egy nyíló, ismerős virág mellett. Az idén (is) 
az alkotás örömét és csillogó, mosolygó szemeket 
zárok a szívembe. 
 

A 7. vadvirághét végén Wass Albert: Mese az 
erdőről című interaktív mesejátékával búcsúztak 
a diákok a színes programtól. 

(Vargáné Gáspár Zita) 

Virágosítás Kincsesbányán 
 

A „Társadalmi felelősségvállalás” olyan érték a 
vállalatuknál, ami minden cselekedetüket áthatja. 
Ennek a célnak azonban összhangban kell állnia 
alkalmazottaik, ügyfeleik és beszállítóik 
érdekeivel és környezetünk, társadalmunk 
szükségleteivel. Szilárd meggyőződésük, hogy 
csak úgy válhatnak a világ piacvezetőjévé, ha 
gondolkodásukban és tetteikben szem előtt 
tartják társadalmunk hosszú távú érdekeit. 
 

Az E.ON munkatársai számos önkéntes 
programban vesznek részt. Közel 500 kollégájuk 
végzett önkéntes tevékenységet 2016-ban, több 
száz munkaórával tették jobbá a közvetlen vagy 
tág környezetükben lévő közösségek 
életét. Óvodák, gyermekotthonok szépültek meg 
az önkéntes projektekben, hozzájárultak a jövő 
generációjának energiatudatos szemléletének 
fejlesztéséhez és adományt gyűjtöttek a rászoruló 
családoknak. 
 

 
 

Az áramszolgáltató munkatársai rózsákat és 
fenyőfákat, terülő tujákat ültettek Kincsesbányán, 
az Árpád-domb tetején. A félkörben, kőágyás 
közé elhelyezett virágokkal a tavaly felavatott 
56’- os emlékmű környezetét is szebbé tették.  
 

         (Murányi Mariann) 

 
Elballagtak óvodásaink 
 

Kedves iskolába induló Gyerekek és Szüleitek! 
 

Kívánjuk, hogy az iskolában is legyen 
gyermekeiteknek legalább annyi, de inkább még 

több szép élménye, mint amennyit mi 
igyekeztünk számukra nyújtani az elmúlt évek 
alatt. 
 

 
 

Köszönjük az együttműködést, a sok segítséget, 
támogatást.  
Köszönettel: Óvónénik és Dadusok 
 

Nőnap – Férfinap 2017 
 

A hagyományokhoz hűen az idén is köszöntötték 
a férfiak a hölgyeket, a nők a teremtés koronáit: 
 

 
 

„Volt időd, hogy kiismerjed, nekem is van egy kis 
eszem, többé vissza sose veszem, oktalanságodon 
okulj, ahogyan tudsz, úgy boldogulj, ezt a mérget 
hordanod kell, akárhogyan éget is, vidd az 
asszonyt, mert különben beszüntetlek téged is! 
 

 
 

Sok millió éve ennek, de semmi se változott, ma is 
így vagyunk a nővel, hol áldott, hol átkozott, 
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nyögünk, hogyha velünk van és hogyha elhagy 
akkor is, ezt csináljuk amíg élünk, így jön el az 
aggkor is, amíg ez a világ világ, össze sosem 
békülünk, tragédiánk egy mondatban: sem velük, 
sem nélkülük! 

 (Darvas Szilárd: Legenda a nő teremtéséről) 
 

Atlétika diákolimpia körzeti verseny Mór 
 

A tavaszi atlétikai szezon nagyon sikeresen zajlik 
diákjaink számára, hiszen a 2017. május 3-án, 
Móron rendezett körzeti diákolimpia atlétikai 
versenyekről is számtalan éremmel a nyakukban 
térhettek haza diákjaink.  
 

 
 

Futó és ügyességi számokban is 
diadalmaskodtak. A következő eredmények 
születtek, melyekhez sok szeretettel gratulálunk: 

 Imrefi Balázs 60 m.  síkfutás III. helyezés 

 Palkovics Dóra távolugrás I. helyezés 

 Lehota Luca kislabdahajítás I. helyezés 

 Kocsis Dominik kislabdahajítás I. helyezés 

 Kocsis Dominik távolugrás I. helyezés 

 Arany Sándor 300 m. síkfutás II. helyezés 

 Torma Richárd kislabdahajítás I. helyezés 

 Torma Richárd távolugrás II. helyezés 
 

(Sallay Orsolya felkészítő/versenyeztető tanár) 

 

Országos mezei futóverseny diákolimpiai 
döntő 
 

Az eredményes megyei versenyeket követően 
Gödöllőn rendezték meg a mezei futóverseny 

országos diákolimpia döntőjét. A III. 
korcsoportosok között 250 induló állt rajthoz. A 
versenytáv 2500 méter volt. A versenypályát a 
gödöllői repülőtér egyik kifutópályáján jelölték 
ki. Az időjárás nem kényeztette el a versenyzőket, 
hiszen borzongatóan erős széllel, szeszélyesen 
vonuló felhőkkel fogadta a rajtvonalnál 
gyülekezőket. Országos döntőhöz méltó volt a 
színvonal, hiszen ide valóban a legjobbak 
kerülhettek. Kocsis Dominik iskolánk 7. osztályos 
diákja is az indulók között volt.  
 

 
 

Sikeres rajt, majd kemény hajrá után 250 induló 
közül 39.-ként ért célba. Eredményéhez sok 
szeretettel gratulálunk és további szép 
eredményeket kívánunk! 
 

(Sallay Orsolya felkészítő tanár) 
 

Asztalitenisz és sakkverseny 
 

Kincs Kultúra Sport Egyesület által megrendezett 
8. Töltésy Pál asztalitenisz emlékverseny 
eredményei: 
Női:  1. Viczai Eszter 

  2. Sárkány Valéria 
 3. Baráth Erzsébet 

Ifjúsági:  1. Imrefi Balázs 
 2. Varga Tamás 

Férfi:   1. Szabados János 
  2. Fornai Miklós 

 3. Horváth Zsolt 
Veterán: 1. Ázsóth László 

 2. Pocsai Miklós 
 3. Balázs István 

 

Május 1 Sakkverseny eredménye: 
Ifjúsági:  1. Török Dávid 

 2. Muhita Bence 
Felnőtt:  1. Horváth Ferenc 

 2. Riba Tibor 
 3. Szatzker Csaba 
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(Kiss Péter KKS elnök) 

 
Dobogós a focicsapatunk! 
 

Csapatunk a Kincsesbánya KFC egy újabb sikeres 
szezont tudhat maga mögött. Az Alba Liga III/A. 
csoportjában a II. helyezést szereztük meg. 
Küzdelmes volt a szezon végéig az összes 
mérkőzésünk, mindent beleadtunk, hogy 
céljainkat elérjük és felkerüljünk a dobogóra.  
 

A 2016/2017 szezon alatt 20 mérkőzést 
játszottunk le, amelyből 16-ot megnyertünk, 3 
döntetlent játszottunk és 1 vereséget 
szenvedtünk, a teljes idényben 91 gólt sikerült 
lőnünk és 38-at kaptunk az ellenfeleinktől.  
 

 
 

Hazai gólkirályunk Ódor Ákos lett, aki 30 
találatot jegyzett a szezon alatt. Az egész 
csapatnak kijár a gratuláció, hogy ilyen jó 
eredményt értek el. Jövőre ugyanígy neki futunk 
a bajnokságnak, próbáljuk élvezni a futball 
örömét, és még magasabb célokat elérni. 
 

Csapattagok: Balogh Mihály, Csány Norbert, 
Csapcsár Dávid, Flórián Tamás, Katona István, 
Keresztes Zoltán, Kocsis Balázs, Lakatos János, 
Lakatos József, Mészáros Barnabás, Ódor Ákos, 
Schwarcz Tamás, Szele Győző, Varga Kristóf, 
Vári Gergő. 
 

 

 
 

Köszönjünk Kincsesbánya Község Önkormányza-
tának támogatását, valamint Petrimánné Kaszás 
Rita,  Petrimán Attila egész éves segítségét, hogy 
mérkőzéseinkre mindig eljöttek és bíztatták a 
csapatot. Köszönjük a Dolomit 2002 Bányászati 
Kft. támogatását, külön köszönet Simicska József 
úrnak. Továbbá köszönjük mindenkinek, akik 
bármilyen formában segítették a csapatot. 
 

(Róth Ferenc, Keresztes Zoltán) 

 

Stabil munkahely, emelkedő bérek 
Új távlatok a Magyar Honvédségben 
 

Az elmúlt huszonhat év legnagyobb honvédelmi 
és haderő-fejlesztési programjának elindítását 
jelentette be a közelmúltban dr. Simicskó István 
honvédelmi miniszter. A haderő társadalmi 
kapcsolatainak szorosabbra fonása, illetve a 
tervezett technikai fejlesztések mellett folytatódik 
a katonák ütemezett illetményemelése is. Ennek 
kapcsán próbáltunk annak utánajárni, mennyire 
lehet vonzó a katonai pálya a munkát keresőknek. 
 
A toborzó irodák országszerte várják azokat, akik 
már döntöttek, hogy beállnak a seregbe, de 
azokat is, akik szívesen beszélgetnének a 
számukra elérhető lehetőségekről. Természetesen 
igyekszünk mindent a világhálón is elérhetővé 
tenni. Március 1-jétől a http://iranyasereg.hu 
weboldalon találhat meg az érdeklődő minden 
információt, a munkakörülményekről, a katonák 
életéről, az elérhető juttatásokról, a jelentkezési 
lehetőségekről, illetve magáról a felvételi eljárás 
menetéről. Elérhető a regisztrációs lap is, amely 
az első lépcső a katonai pálya felé. 
 

Az a katona, aki legénységi állományúként 
csatlakozik a sereghez alapfizetésként bruttó 
180.000 forinttal számolhat, de abban az esetben, 
ha rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal, akkor 
ez a havi összeg bruttó 220.000 forint.  
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Akinek a katonáskodás lehetőségének bármely 
formája felkeltette az érdeklődését, arra 
ösztönzik, hogy a megyeszékhelyeken lévő 
toborzó irodák valamelyikében személyesen is 
tájékozódjon. Székesfehérváron a Mészöly Géza 
utca 7. szám alatt találják a katonai toborzókat, 
akik minden segítséget megadnak a 
jelentkezéshez. Sokaknak talán ismerős lehet ez a 
cím, hiszen itt működött egykor a megyei 
”hadkieg”, itt folytak a sorozások, de a 
katonáskodás ma már teljesen más feltételeket és 
lehetőségeket kínál. 

(Magyar Honvédség felhívása) 
 
 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
ÜVEGHULLADÉK! 

 
 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Tájékoztatjuk, hogy a Depónia Nonprofit Kft. 
2017 júniusától tovább bővíti a házhoz menő 
rendszerben gyűjthető hulladékok körét a 
csomagolási üveghulladékkal, amely a jövőben 
negyedévente kerül begyűjtésre. 
 

Szelektíven gyűjthető csomagolási 
üveghulladékok: befőttes üvegek, ásványvizes 

üvegpalackok, röviditalok üvegpalackjai, 
borosüvegek, sörösüvegek, szörpös üvegek, 
konzerves üvegek, bébiételes üvegek. 
Nem kerül elszállításra: ablaküveg, tükör, 
villanykörte, hőálló üvegtál, szemüveg, neoncső, 
gyógyszeres üvegek, porcelán, kerámia, jármű 
szélvédő. 
A gyűjtőzsákban kizárólag az ép, egész üveget 
lehet gyűjteni. 
A szelektíven gyűjtött üveghulladék nem lehet 
olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel 
szennyezett! 
Amennyiben a hulladék nem felel meg a fenti 
követelményeknek, Társaságunknak nem áll 
módjában azokat elszállítani! 
Házhoz menő üveghulladék gyűjtési napok 2017. 
Kincsesbánya: 

 július 21, október 27 
Az üveghulladék elszállítása díjmentes, 
mennyiségi korlátja nincs. 
Kérjük a szelektíven gyűjtött csomagolási 
üveghulladékokat a szállítás napján reggel 6 óráig 
műanyag áttetsző zsákban az ingatlanuk elé 
kihelyezni, hogy az se a gyalogos, se a 
járműforgalmat ne akadályozza. 

(Depónia Kft.) 
 

 

Civil összefogás… 
 

A Rákhegyiek kedvenc találkozóhelyén került 
felállításra egy antik közkút. Az ipari 
műemléknek számító kutat a helyiek újították és 
állították fel. 
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Családi Nap 
 

A Kincs Kultúra Sport Egyesület 2017. július 1-én, 
szombaton hagyományaihoz híven Családi 
Napot rendez.  
 

 
 

Ízelítő a programjainkból: Bogrács verseny, 
Kutyakiképzés bemutató, Tűzoltók bemutatója, 
Magyar Királyi Kardforgatók Rendjének 
bemutatója, Szentgyörgyi Sólymok 
Hagyományőrző Íjászegyesület bemutatója, Sport 
versenyek, további programokról hamarosan 
értesülhet a www.kincseslap.hu oldalról és a 
plakátjainkról. 

(Kiss Péter KKS elnök) 

 
Nyári Pajta-tábor 
 

A Művelődési Ház idén is szeretettel várja a 
gyerekeket, fiatalokat nyári, napközis táborába, 

2017. augusztus 7-től 11-ig. Sok játék, kirándulás, 
hagyományőrző- és kézműves foglalkozások, 
móka és kacagás vár rátok.  
 

 
 

Jelentkezni június 30-ig lehet Murányi 
Mariannál.  
 

Pünkösdölő 
 

„Elhozta az Isten piros pünkösd napját,  
Mi is meghordozzuk királykisasszonykát.  
Ma vagyon, ma vagyon piros pünkösd napja,  
Holnap leszen, holnap leszen második ünnepe.  
 

Öregembereknek csutora barackot,  
Öregasszonyoknak porhanyó pogácsát,  
Kisebb gyermekeknek porban való játszást,  
Nagyobb gyermekeknek iskolába járást!  
 

Jácintos-jácintos, sárga tulipános,  
Hintsünk virágot az Isten Fiának,  
Kössünk koszorút a Szűz Máriának!  
Nem anyámtól lettem, rózsafán termetten,  
Piros pünkösd napján hajnalban születtem.” 
 

Rallye útvonala: 
 

2017. június 10! 
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