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Kedves Olvasó! 
 
Kincsesbánya Község Önkormányzata képviselő-testületének 
nevében kívánunk mindenkinek Áldott Húsvéti ünnepeket: 
 

Csősz József: Élő legenda 
 

Húsvéti böjt - bőség helyett szűkösség.  
A lemondás - nagy akaraterő,  

amellyel most hited szerint követnéd  
Őt, kihez mindenki jól mérhető.  

 
A tanítás szerint teérted halt meg,  

mégsem csak múlt, de jelen és jövő,  
védelmezője mai szenvedőknek,  
kiket nem kímél, sodor az idő.  

 
Télből tavasz lett, megújult az élet,  
föltámadott, mi tetszhalottnak tűnt,  

újból tanulni igaz emberséget  
kezdhetsz megint... átvállalni a bűnt,  

 
szenvedni érted tudathasadásig,  
elvérezve, míg nem érez a kar -  

helyetted tette, s erre gondol ma itt  
vénektől kezdve minden fiatal.  

 
Csendes a reggel. Rád köszönt az ünnep.  

Távolban szól a jól ismert harang.  
Lelkedben még tegnap viharok ültek,  

legyőzted ma a vad hullámokat.  
 

Örülsz, hogy élsz, mert ő is él tebenned,  
kihez naponta mondsz el egy imát,  

s most ismét érzed, társakkal kell lenned,  
vállalnod kell az ősi legendát.  

 
És évről évre asztalodhoz ülhet  
a fényes arcú ünneplő család,  

s a hosszú órák boldogságot szülnek,  
hisz így ballag előre a világ!  

 
Húsvéti bárány elfogyhat a tálról,  

unokák szájából a sütemény,  
de nem fogy el, erőt merít a mából  

a koccintáskor születő remény. 

KINCSESBÁNYAI  HÍREK 
Kincsesbánya Község Önkormányzata hivatalos lapja 
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Kurucz János: Kincsesbánya története 7. rész 
 

Gazdasági statisztikák szerint Bittó Somosmál 
felé eső homokos talajú szőlőiből 30 akós 
holdankénti átlagtermés származott 1869-ben. A 
termesztett szőlőfajták piros dinka, fehér 
hárslevelű, rak, kadarka, kolontár és a szőke 
juhfarkú voltak. Ez a terület már Kis- Bittó néven 
már szerepel az 1960-as években. Bittó Guttamási 
határába eső (Öreg- Bittó) homokos és kavicsos, 
helyenként agyagos talaján 1350 akó bor termett, 
átlagtermése megegyezett a bittóival. Kincses 
hegyen 4800 akó bor termett, a holdankénti átlag 
40 akó volt. A már említetteken kívül makra fajtát 
is termesztettek. XIX. századi statisztikai 
kimutatásokban kevés szó esik a kistelepülések 
egyéb adataival kapcsolatban. Így nem tudjuk, 
hogy Kincses és Bittó lakói milyen 
növényféleségeket termesztettek a szőlőn kívül 
földjeiken, ugyanígy az állattartásról is kevés az 
adat. Bittó területén az 1800-as évek közepén 
Bajzáth György állattenyésztő majort létesített, 
szarvasmarha, juh és lótenyésztés folyt itt az 
1930-as évek végéig. A hely az Égett- major nevet 
viselte 1876-ban. Istállóépületéhez cselédlakások 
csatlakoztak, amelyekben az állattartással 
megbízott családok kaptak elhelyezést a XIX. 
század második felétől. 1876-tól 1839-ig Kukoda 
János csősz, Kertész György tehénpásztor, Mayer 
János juhász, Horváth Márton csősz és Kohucz 
Pál erdőőr laktak itt családjaikkal. Égett- 
majorhoz közvetlen csatlakozott a Kiskúti dűlő 
több mint 60 holdas rétje, amelyet az 
állatállomány részére legelőként, illetve 
kaszálóként hasznosítottak még a XX. század első 
felében is.  
 

A major a Ménes nevet kapta 1908-ban, állatainak 
élelmezését szolgálta a Gaján túli rákhegyi legelő 
is, amelyre a major melletti sekély gajai gázló 
tette lehetővé az átjutást. Az uradalom Guttamási 
felé eső területén még az 1880-as években is 
feltűnően nagy volt a nagybirtokhoz tartozó rét és 
legelő hasznosítású földek nagysága. A már 
említett Kiskúti és Rákhegy alatti területeken 
kívül Bajzáth László a Bittó alatti dűlőben 29 hold 
legelőt, a Forrófőnél 12 hold rétet és a Gaja 
melletti dűlőben több mint 73 hold rétet 
mondhatott magáénak csak az uradalom bittói 
részén. Nem véletlen tehát, hogy a helybeli 
családok a szőlőiken kívül kevés szántóföldön 
gazdálkodhattak. Legelő, illetve rét a 
nagybirtokból nem jutott. A kincsesiek esetében 
még rosszabb volt a helyzet. A kincsesi határban 
1882-ben 110 szőlőtelket isztimériek, 20-at 

guttamásiak, 8-at iszkaszentgyörgyiek, 2-t 
székesfehérváriak és 1-1 csóri, illetve csurgói 
gazdák birtokoltak. A helybeliek csak szőlőket 
műveltek, megélhetésük a napszámmunkákhoz 
kötődött. 
 

1882-ben a már említett szántókkal rendelkező 
bittóiakon kívül a következő családnevekkel 
találkozhatunk a két kistelepülésen: Kasó, Árva, 
Jankovits, Fejszés, Mayer, Kiss, Vizler, Varga, 
Csepi, Padi, Miklós, Kolonics, Szűcs, Forsner, 
Dene, Volf, Peidl, Lucz, Schmidt, Simo és 
Majoior. 1860 és 1863 között Bittó, Kincses és 
Rákhegy kistelepülésen 107 elhalálozás történt, a 
meghalt személyek közül 20 volt “valamicske” 
vagyonnal bíró. A 107 elhunyt közül nem élte 
meg az 1 évet 36, 15 éves kora előtt halt meg 
további 29, 15-30 évet élt 7, 30-60 évet élt 17, és 60 
éves kora után halt meg 18 személy. 1870 és 1872 
közötti 3 évben a 3 szőlőhegyen összesen 42 
gyermek született, 18 pár kötött házasságot, és 47 
ember halt meg. 1890-től 1895-ig ugyanitt 76 
gyermek született, 19 házasságkötés történt és 77 
ember halt meg. A XX. század elején továbbra is 
jellemző a szőlőhegyi települések kétfelé 
tartozása. 1901 és 1903 közötti összeírás szerint 
Guttamási község határát képezte Kincses és Bittó 
(Égett majorral) egy része, valamint a közeli Ó- 
Guth és Új- Guth (Rákhegy) teljes területe. 
Ugyanekkor iszkaszentgyörgyi határban említi az 
összeírás ugyancsak Bittót és Kincsest, továbbá 
Atyát és Kissomosmált. Kincses lakóinak száma 
95, Bittóé 67, Atyáé 34, Somosmálé 17 volt 1917-
ben. Felekezet szerinti megoszlásra vonatkozó 
adatokkal egy 1932-es összeírás szolgál. E szerint 
Kincses 91 lakója katolikus, Bittó 54 lakója közül 3 
református, a többi katolikus felekezetű volt. 
1940-ig a két település népessége nem változott 
lényegesen, ez évben Bittóban maradt az 54 fős 
létszám, Kincsesben pedig 120-ra gyarapodott a 
lakosság. A mezőgazdaságból élő családtagokat 
teljesen kilátástalan helyzetbe hozta az 1900-as 
évek elején megjelenő filoxéravész. A szőlők 
kipusztulása nemcsak a terméstől fosztotta meg a 
saját földdel rendelkező földműveseket, hanem a 
napszámmunkától is. Eddig a nincstelen helybeli 
családok részére még csak akadt 
napszámlehetőség az isztimériek Kincses hegyen 
levő 1-2 holdas szőlőbirtokain, de a szőlők teljes 
kipusztulásával ettől is elestek. A szőlők helyét 
szántók foglalják el az 1920-as évekre. A 
présházak többségével guttamásiak rendelkeztek, 
ezek közül többet lakóházként használhattak a 
kincsesiek az 1930-as években.  
 

(Felhasznált irodalom: Fejér megyei történeti évkönyv 17.) 
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Élmény a Nemzetiben! 
 

Tollat ragadva eldöntöttem, hogy nem a 
megszokott „hivatalos” újságcikk híve leszek 
ezúttal. Szabad gondolatoknak, egyéni 
érzelmeknek is helyt adva számolok be arról a 
ritka eseményről, amelyet a budapesti Nemzeti 
Színház és a kincsesbányai amatőr színjátszó 
társulat nyújtott sokunknak 2017. jan. 29-nek 
vasárnapján. Túlzások nélkül állítom, kisgyerek 
módra, nagy izgalommal készültem erre a 
„kirándulásra”. Több okból is! Még sohasem 
jártam a főváros Duna-parti színházában, a nagy 
Nemzetiben! Pedig amúgy nagy színházba járó 
voltam/lennék! Másrészt a helyi szereplőkért 
mindig izgul az ember, mert ők „mások”, mint a 
többiek. Ők a mieink! Aki látta az itteni előadások 
bármelyikét, az tudja, hogy nagy erőfeszítések, 
sokszor kemény és nehéz időszak érlelte a 
színpadra kiállást. 
 

Iskolai pályafutásom alatt bőven volt 
lehetőségem gyakorolni, pl. egy karácsonyi 
műsorra való felkészülés alkalmából. A kínjaival 
együtt szép emlék valamennyi, s valószínű sok-
sok tanítványomnak is maradandó élmény! Bár a 
hivatalosan fogalmazott cikkek szerényen 
elhallgatnak egy fontos személyt, egy nevet. 
Murányi Mariann nélkül ez a „hajóút” nem 
jöhetett volna létre! Jelképesen az ő kezében volt a 
navigálás felelőssége. Igazán köszönet érte, jó 
széllel utaztak! 
 

Térjünk vissza az előadás vasárnapjára! 
 

A férjeket, szereplő gyermekek szüleit szállító 
külön buszon – amelyet Barna Anikó 
szervezésének köszönhetünk! – valami érdekes 
levegő vibrált. Valami megfoghatatlan rezgés 
irányította a remek hangulatot. Én – aki csak 
távoli busz- vagy kocsiablakból láttam eddig a 
Nemzeti Színházat, átszellemülve, megilletődve 
vettem szemügyre az impozáns épület minden 
apró szépségét. Nem voltam ezzel egyedül: 
kattogtak a fényképezőgépek, dolgoztak az 
okostelefonok.  A belő tér nem különbül! 
Rendkívülisége, fantasztikus építészeti 
megoldásai arra sarkallt szinte valamennyiőnket, 
hogy felfedező útra induljunk. „Rossz” 
gyerekekként be-belógtunk más települések 
pajtaszínházi előadásaira. A mínusz első szinten 
található Gobbi Hilda Színpadra, és a mieink 
későbbi helyszínére, az 5. emeleten található 
Kaszás Attila Színpadra. Az érzés, hogy itt 
nemsokára… De hol lehetnek a mi kis 
művészeink? Mit csinálhatnak? Röppent fel 
gyakorta valaki részéről a kérdés! Mariannal is 

csak egyszer sikerült összefutnunk. Mosolygott, 
mint mindig, de a gondfelhők szemére ültek. 
Utolsó csoportként fellépni még nagyobb 
felelősség, míg a maguk mögött hagyott, lepergő 
órák nem könnyítették meg a helyzetüket. Még 
nem lehet lazítani! De mi – nézők! – élveztük a 
nap minden percét! A kemény mínuszok ellenére 
a nap ragyogóan sütött, sugarai csillámlottak a 
jeges (zajló) Dunán, s a színház szoborparkja 
csábítóan hívogatott. Férjemmel nagy kört sétálva 
„találkoztunk” a legnagyobbakkal: Bessenyei 
Ferenccel, Sinkovics Imrével, Major Tamással… 
Boldogan ültünk le Gobbi Hilda „mellé”, éppen 
két székkel várt ránk! Olyan volt, mint az életben! 
Fényképezkedtünk vele, majd a „vízbe dőlt” 
ókori épülettől és a tóban úszkáló tőkésrécéktől is 
búcsút véve siettünk, hogy a Kisecset nevű 
aprócska település előadásán ott lehessünk a 
Kaszás Attila Színpadon. Már a helyszín…. 
Gyomrom táján az ismerős érzés a várható 
izgalmak miatt… Igen, még egy órácska és „mi 
következünk”! Kocsonya Mihály házassága c. 
komédia ideig-óráig oldotta a feszültséget. 
Hanem Kisecset közönsége! Együtt lélegzett, 
együtt rezdült az övéivel. Fantasztikus volt! 
 

Mi jövünk! 
 

 
 

Meglátva az ismerős arcokat, a szünet is a 
nézőtéri székhez kötött bennünket. Kozáry Ferenc 
színművész és rendező viharzott a színpadon. 
Másodpercenként röppentette fel segítő- eligazító 
„utasításait”. Szereplőink – úgy tűnt! – azonnal 
képben voltak. Az egyszerű, de annál 
praktikusabb színpadi kellékek, a díszlet 
szemfényvesztő gyorsasággal kerültek a 
helyükre. Mindenki tette a dolgát! 20 perc 
feszültség, rendezői eligazítás… érkeztek a nézők. 
Jöttek, jöttek, hihetetlen számban. Hozzátartozók, 
rokonok még a távoli Szegedről is, kollégák, 
diákok… Felemelő érzés! Igen, Kincsesbánya 
következik a nagy Nemzeti világot jelentő 
deszkáin! Mindenkiben ott bujkált a büszkeség, a 
kézzel nem fogható, szavakba nem önthető érzés. 
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Kicsi és nagy adta magát a színpadon: 
természetesek voltak és szerethetőek. A taps 
tükörkép – talán érezték a reflektorfényben állók 
is! Gratulálunk a legkisebb 9 évestől a 
„legnagyobbakig”! 
 

Jó szelet a vitorlájukba! 
 

(Feichtingerné Szabó Mária) 
 

Fergeteges farsangi mulatság 
 

Iskolánkban február 18-án rendeztük 
hagyományos farsangi bálunkat, mely remek 
hangulatával, színvonalával méltán vált jeles 
napunkká. Vidám télbúcsúztatónk ismét példa 
értékű összefogással valósulhatott meg. A Szülői 
Munkaközösség ismét kitett magáért: az ötletes 
jelmezek, a gyönyörű torták és finom 
sütemények, a palacsintahegyek, saláták és 
koktélok, mind-mind az önzetlen munkájukat 
dicsérik. Támogatásuknak köszönhetően rengeteg 
tombola-felajánlás és zsákbamacska is érkezett. A 
zsúfolásig megtelt tornateremben hatalmas taps 
köszöntötte a hercegi párokat: a negyedikes 
Pencz Borkát és Kajdi Rolandot, valamint a 
nyolcadik évfolyamos Csorvási Csengét és Zsálek 
Márkot.  
 

 
 

A herceg köszöntőjét a maskarások felvonulása 
követte. Az ötletes, egyéni jelmezesek és a 
fergeteges osztályprodukciók ugyancsak 
megnehezítették a lelkiismeretes zsűri munkáját. 
Mindenki megelégedésére igazságos döntést 
hoztak, s a finom torták, a csoportos jelmezekért 
cserébe, gazdára találtak. Vidám színfolt volt a 
pedagógusok tréfás produkciója is, akik cseppet 
sem bánták, hogy díjazásul „csak” a közönség 
elismerését kapták. Végzős diákjaink is 
remekeltek: nemcsak a tornaterem díszítésében 
jeleskedtek, hanem színvonalas tánccal is 
elvarázsolták a vendégeket. Az igényes 
koreográfiát ezúttal is Pittnerné Zámbó Zita 
tanárnő készítette és tanította be. Az idei farsang 
egy különleges meglepetést is tartogatott 

számunkra. A székesfehérvári Méhkas Aula 
Kulturális Közhasznú Egyesület Fülöp Judit 
tanárnő közreműködésével fényfestést mutatott 
be az iskola belső udvarában és a homlokzati 
falakon. A különleges technikával vetített képek 
színes ruhába öltöztették az épületet, s 
idevarázsolták a közelgő tavaszt. Köszönjük 
önzetlen felajánlásukat.  
 

A tombolahúzást követően diszkó várta a „tízen 
túliakat”, melyet középiskolás (volt) diákjaink 
tartottak. A felhőtlen, kulturált szórakozás 
biztonságát polgárőreink is segítették. 
Támogatásuknak is köszönhetően 
kazinczysokhoz méltóan farsangolhattak 
diákjaink. Reméljük, mindenki jól érezte magát, s 
jövőre újra együtt karneválozhatunk. 
 

(Keszte Jánosné tagintézmény-vezető) 
 

Nyílt nap az iskolában 
 

A Kazinczy Ferenc Tagiskolában 2017. március 
11-én, szombaton tartottuk nyílt napunkat, 
melyre szeretettel meghívtuk a kedves szülőket. 
Reggel 8 órától három tanítási órát láthattak az 
érdeklődők minden évfolyamban. 10 óra 45 
perctől tájékoztatást tartottunk az etika-, illetve a 
hit- és erkölcstanoktatásról az egyházak 
képviselőinek részvételével. Szeretettel vártuk 
nyílt napunkra a leendő első osztályosok szülőit 
is. Jó hír, hogy a szombati napért cserébe tavaszi 
szünetünk egy nappal meghosszabbodik, 2017. 
április 13-tól április 18-ig tart. 
 

(Keszte Jánosné tagintézmény-vezető) 
 

Nyári napközis tábor 
 

A nyári szünidőben ismét kéthetes napközis 
tábort szervezünk tanulóink számára. Egyfelől 
szeretnénk segítséget nyújtani a szülőknek a 
felügyelet megoldásában, másrészről érdekes és 
tartalmas programokkal szeretnénk gazdagítani 
diákjaink vakációját. Ezúttal pályázni is 
szeretnénk, hogy a település határain kívülre is 
ellátogathassunk. Várjuk az érdeklődő diákok és 
szülők jelentkezését az osztályfőnököknél vagy az 
iskolatitkárnál. 
 

(Keszte Jánosné tagintézmény-vezető) 
 

Március 15-re emlékeztünk 
 

2017. március 14-én a Művelődési Házban 
megemlékezést tartottunk az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc tiszteletére. A 
műsort a hagyomány szerint az általános iskola 5. 
osztályos tanulói adták elő. A forgatókönyvet 
Sallay Orsolya tanárnő állította össze. A 
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színvonalas műsor után a kopjafához vonultunk, 
ahol a polgármester ünnepi beszédét követően 
koszorúzásra került sor. 
 

 
 

Iskolásaink megemlékező műsorukat ezután az 
isztiméri Kultúrházban is előadták.  

(Murányi Mariann) 

Föld órája! 
 

A Föld órája 2017-ben március 25-én szombaton 
volt 20:30 és 21:30 között. Idén minden eddiginél 
több, 178 ország csatlakozott az akcióhoz 
világszerte.  
 

 
 

2007 óta minden márciusban egy órára kialszik a 
díszvilágítás a világ legtöbb nagyvárosában. 
Néhány év leforgása alatt a Föld Órája az ausztrál 
helyi akcióból világméretű, több mint egymilliárd 
embert mozgósító önkéntes mozgalommá nőtte ki 
magát. Ez nem csak azt mutatja, hogy az 
embereket foglalkoztatja bolygónk egészsége, 
hanem hogy hajlandóak tenni is érte. A 2011 óta 
az akció kiegészült egy másik felhívással is, 
melynek lényege, hogy tegyünk fogyasztás-
csökkentési, környezetvédelmi fogadalmat az év 
többi napjára is. Az akció fő célja nem az egy óra 
alatt elért aktuális fogyasztáscsökkentés, hanem a 
figyelemfelhívás, hogy mindennapi életünket 
mennyire átszövi a túlzott, és voltaképpen 
fölösleges energiahasználat.                         (M.M) 
 

Hirdetmény az általános iskolai 
beiratkozásról 
 

Értesítem az érintett szülőket, törvényes 
képviselőket (továbbiakban együtt: szülők), hogy 
a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai 
beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor: 
 

2017. április 20-án (csütörtökön) 8 órától 19 óráig 
2017. április 21-én (pénteken) 8 órától 19 óráig. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény (továbbiakban: Nkt.) 450 (1) bekezdése 
értelmében Magyarországon minden gyermek 
köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt 
venni, tankötelezettségét teljesíteni. 
 

A tankötelessé váló, azaz 2011. augusztus 31-ig 
született gyermekét a szülő köteles beíratni a 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes vagy a választott iskola első 
évfolyamára. A nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet (továbbiakban: rendelet) 21. § (1) 
bekezdése értelmében a tankötelezettség 
megkezdésének feltétele a gyermek iskolába 
lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, 
annak igazolása. 
 

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget az 
óvoda Igazolja. A beiratkozáskor be kell mutatni 
a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az 
iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 
tanúsító igazolást. 
 

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános 
iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, 
aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében 
lakik. A kötelező felvételt biztosító iskolák 
felvételi körzeteit a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatala 2017. február 28-
ig a honlapján nyilvánosságra hozta. A felvételről 
első fokon az iskola igazgatója dönt a rendeletben 
foglalt eljárásmód szerint. 
 

A jelentkezés elutasítása esetén a szülő 
jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre 
hivatkozással nyújthat be fellebbezési kérelmet a 
kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az 
eljárást megindító kérelmet az elutasító döntést 
hozó iskolához kell benyújtani a Székesfehérvári 
Tankerületi Központ igazgatójának címezve, 
illetve, ha nem állami finanszírozású az 
intézmény, akkor annak fenntartójához kell 
címezni. 
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A fenti rendelkezések szerint körzet 
meghatározás nem érinti a szülő szabd 
iskolaválasztásához való jogát. Amennyiben a 
választott iskola a gyermek felvételét elutasító 
döntést hoz (a fellebbezést követően is), a szülő a 
gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 
öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt 
biztosító iskola első évfolyamára. 
 

Kérem a kedves szülőket, hogy a jelzett napokon 
tegyenek eleget gyermekük általános iskolai 
beiratkozási kötelezettségüknek. 
 

Csákvári Ilona hivatalvezető 
Fejér Megyei Kormányhivatal 

Móri Járási Hivatala 

Zöldhulladék gyűjtés 
 

A Depónia Kft 2017-ben április - november 
időszakban, minden hónap 3. keddjén szállítja el 
a zöldhulladékot.  
Időpontok: Április 18., kedd, Május 16., kedd, 
Június 20., kedd, Július 18., kedd, Augusztus 15., 
kedd, Szeptember 19., kedd, Október 17., kedd, 
November 21., kedd 
Az idei évben díjmentesen 8 db zöldhulladék 
elszállítására jogosító matricát juttatott el a 
Depónia Kft a lakossághoz, mely 2017. évben 
használható fel a Közszolgáltató által 
meghirdetett gyűjtési napokon áprilistól 
novemberig. Azokat a már megszokott 
elszállításra vonatkozó szabályok szerint kérik 
alkalmazni (110 literes zsákra vagy 50x70 cm-es 
kötegre kell felragasztani és a megfelelő gyűjtési 
napon kihelyezni). Az ettől eltérő módon 
kihelyezett zöldhulladék nem kerül elszállításra. 

(Depónia Kft) 

Rallye Kincsesbányán 
 

A verseny tervezett menetrendje:  
2017. április 22.-én szombaton: adminisztratív és 
technikai átvételek a kincsesbányai Művelődési 
Házban. Pályabejárás (civil gépkocsikkal, a 
KRESZ szabályainak szigorú betartásával, 
sebesség ellenőrzéssel.  
 

 
 

2017. április 23.-án vasárnap: Verseny a korábbi 
évekkel megegyező útvonalakon, díjkiosztó a 
Művelődési Házban.  
 

A szombati program a település életét annyiban 
érinti, hogy egy megnövekedett civil forgalomra 
lehet számítani az érintett utcákon (átvételek, 
pályabejárás), amit a szervező saját rendezőkkel 
és saját sebesség mérő készülékkel koordinál 
annak érdekében, hogy ne okozzanak gondot a 
település közlekedésében.  
 

Vasárnap reggel 07:30 órától zárnák le az utakat, 
és kb. este 18:00-ig tartanák azokat zárva úgy, 
hogy a menetrend szerint közlekedő 
autóbuszjáratokat, valamint a megkülönböztetett 
jelzést használó járműveket a verseny 
leállításával beengedik a területre, illetve kb. 60-
70 percenként a teljes szakaszt megnyitják 5-10 
percre a lakossági forgalom előtt, amennyiben az 
szükséges. 
 

Bízunk benne, hogy a nézők kitartó érdeklődése 
marad a verseny végéig, s nagyon sokan 
szurkolnak a pálya szélén, egészen az utolsó 
körig. Felhívjuk azonban az érdeklődők 
figyelmét, hogy az autósport kockázatos! Az 
elzárt területeken tartózkodni tilos és 
életveszélyes! 

(Bognár Gábor elnök, Arrabona Rally Club) 
 

V. Csóri Amatőr Olimpia 2017 
 

A Csóri Sportcentrumban kerül megrendezésre 
2017. április 29-30-án. 
 

Nevezhet minden olyan sportoló, aki az indulásra 
megjelölt sportágban nem rendelkezik NB-s 
minősítéssel. A nevezés minden induló számára 
ingyenes! 
A nevezéseket 2017. április 28-ig lehet leadni 
személyesen a Polgármesteri Hivatalban, vagy a 
csóri tekepályán. Nevezni lehet postai úton (8041 
Csór, Fő tér 10.), faxon: 22/599-511, e-mailben: 
csetekr@t-online.hu, vagy az egyes 
versenyszámok szervezőinél. A nevezés csak a 
nevezési lap pontos kitöltésével válik érvényessé! 
 

Versenykiírás: 
 

Amennyiben egy meghirdetett versenyszámban 
legalább három fő, vagy három csapat nem 
jelentkezik, akkor azt nem indítjuk el. Az egyes 
versenyszámoknál jelezni fogjuk, ha a 
versenyzőknek saját sporteszközt kell hozni. 
Kérünk mindenkit, hogy a talajviszonyokhoz 
alkalmazkodjon és a megfelelő ruházatban 
érkezzen az olimpiára! Cipőt, nadrágot, melegítőt 
nem tudunk biztosítani! Egy versenyző akárhány 
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versenyszámban elindulhat! Egy versenyszám 
indulása előtt a versenyzőknek legalább 10 
perccel korábban meg kell jelenniük (aki a 
verseny kezdetén nincs jelen, sajnos ki kell 
zárnunk)! Minden versenyzőnek legalább a saját 
versenyszáma előtt fél órával kötelezően 
regisztrálnia kell magát a verseny rendezőinél (a 
rajtlistára fel kell írnia a rajtszámát). Egy 
rajtszámhoz csak egy versenyző tartozhat! 
Ifjúsági versenyzőnek számít minden 14 év alatti 
versenyző. Természetesen az ifjúsági korosztályú 
játékos dönthet úgy, hogy a felnőttek között 
szándékozik versenyezni! 
 

Versenyszámok: asztalitenisz, teke, atlétika, 
kerékpár, kispályás labdarúgás, tollaslabda, 
íjászat, sakk, légpuska, légpisztoly, darts, 
ergométeres evezés. 
 

További részletekért érdeklődni lehet a fenti 
elérhetőségeken.  
Nevezési lap elérhető Kincsesbánya honlapján is. 
 

Csór Alkotó Közösség 
Csóri Mátyás Király Általános Iskola 

Csór Község Önkormányzata 
 

Versünnep 
 

2017. április 7-én 14 órától kerül megrendezésre 
az immár hagyománnyá vált Versünnep, az 
iskola diákjainak szavalóversenye 
Kincsesbányán.  A zsűri ezúttal is négy 
korcsoportban értékeli a tanulókat, Az eddigi 
tapasztalatok alapján biztosra vehetjük, hogy 
rendkívül sokszínű, változatos programra kerül 
sor a választott versek és előadásmódok 
tekintetében is. Szeretettel várjuk az 
irodalomkedvelőket a Művelődési Házba! 

(Murányi Mariann) 
 

Húsvéti tojásfestés természetesen 
 

Az üzletekben kapható tojásfestékek, 
élelmiszerfestékek többségével szép, élénk színű 
húsvéti tojásokat készíthetünk. Sokan azonban 
idegenkednek e színezékektől, amelyek gyakorta 
olyan erősek, hogy a főtt tojásfehérjét is 
megfestik. 
 
A tojásokat főzhetjük a festő-lében is, de ha 
később szeretnénk megenni ezeket, akkor 
szerencsésebb tiszta vízben főzni, majd az 
elkészített festékben csupán színezni e húsvéti 
jelképeket. Főzés előtt mosogatószerrel tisztítsuk 
meg őket. Erre főként a zsírtalanítás miatt van 
szükség, így egyenletesebben veszi majd fel a 
színezéket. 

A természetes festékek elkészítésének 
alapreceptje a következő: félliternyi vízhez 
adjunk 4 evőkanál ecetet, amelyben felfőzzük a 
színezőanyagokat. A forró színező oldatban is 
festhetjük a tojásokat, így a színek erősebbek 
lesznek. Étkezésre is használt tojások esetén 
szerencsésebb a még forró főtt tojást hideg 
színező-lébe helyezni, és akkor egy napig is 
ebben hagyva festeni. A színezett tojásokra, ha 
elég sűrű volt a festő-lé, és viszonylag vastagon 
fogta be a tojásokat, tűvel mintát is karcolhatunk. 
Végezetül étolajos törlőruhával fényesíthetjük ki 
a tojásokat. Erre a célra régen szalonnabőrt 
használtak. 
 

 
 

Néhány szín, és hogy ezeket a színeket milyen 
módon érhetjük el: 
 

Sárga: sárgára legegyszerűbben őrölt kurkuma-
porral festhetjük a tojásokat, amelyet az 
élelmiszerboltok többségében beszerezhetünk. 
Negyed óra elegendő a színező-lé főzésére, aztán 
mehetnek bele a tojások. Halványsárga szín 
érhető el a citrom héjával, vagy az almahéj, 
diólevél és savanyú káposzta levelének főzésével. 
 

Zöld: vágjunk apróra spenótot, 
petrezselyemlevelet vagy csalánlevelet, és főzzük 
fél órán át. A főtt tojásokat rakjuk bele, amíg a 
kívánt árnyalatot el nem érik. 
 

Rózsaszín: erős csipkebogyó tea készítésével 
készülnek a halvány rózsaszínű tojások. 
 

Narancssárga: Fél liter víz és 8-10 evőkanál 
pirospaprika őrlemény keverékével készülhetnek 
a narancsszínű tojások. A festékanyagot 20-30 
percig főzzük, mielőtt beletesszük a tojásokat. 
Lila: a cékla leve kitűnő erre bármilyen formában 
(friss főtt cékla leve, savanyúságnak eltett cékla 
stb.) Másik módszer az előbbivel megegyezik, 
csak lilahagyma burokleveleit használjuk a 
művelethez. 
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Sötétbarna: erősre főzött, majd lehűtött kávéban 
áztassuk a frissen főtt, még forró tojásokat. A dió 
termésének burka, az összepöndörödött száraz 
héjának a főzete is barna színű festék. 
 

Vörösbarna: vöröshagyma burokleveleit hántsuk 
le, és annyi vízben főzzük, amennyiben éppen 
ellepi. Fél óra főzés után már jól fest a hagyma-lé, 
ekkor tegyük hozzá a tojásokat. A világosbarnától 
a sötétvörösig változhat az árnyalat, az áztatási 
időtől függően. 
 

Kék: apróra vágott vöröskáposztát főzzünk fél 
órán át. Miután kihűlt a színező-lé, a főtt 
tojásokat helyezzük bele, és várjuk meg a kívánt 
árnyalat kialakulását. 
 

Mintás és ragasztózott tojás: szép mintákat 
varázsolhatunk a tojásokra, ha mielőtt a festő-lébe 
tesszük őket, leveleket, virágokat rakunk rájuk, és 
harisnyába kötjük őket. A harisnya átengedi a 
festéket, de nem engedi elmozdulni a mintául 
szolgáló leveleket. Mintás tojásokat főként 
vöröshagyma lével készíthetünk, de 
mindenképpen erősen, és sötétre színező 
festékkel próbálkozzunk, különben a halvány 
színeknél nem érvényesül majd a minta. Érdekes 
díszítési mód a ragasztás. Vékonyan bekenjük 
ragasztóval a főtt tojás héját, majd mákba, színes 
fűszerekbe, vagy gyöngyökbe forgatjuk a 
tojásokat. Nem mindennapi díszei lesznek az 
ünnepi asztalnak. A zsírtalanított tojást 1 liter 
vízben, amihez 4 evőkanál sót adtunk, fél órán át 
főzzük, majd színezzük. Mintát tehetünk a 
tojásokra utólag is matricával, filctollal. Ha 
viasszal főzés előtt mintát készítünk a tojásra, 
megfőzzük, festjük, majd a viaszt letöröljük, igen 
egyedi lesz a locsolkodónak adott tojás. 

(Forrás: szepzold.hu) 
 

Új programok … 
 

A Művelődési Házban új szabadidős lehetőségek 
indultak, melyekhez még lehet csatlakozni.  
 

Zumba fitness keddenként 18 órától Csontosné 
Nagy Bernadettel, kezdő társastáncoktatás 
szerdánként 18 órától Barna Anikóval. 
 

 
 

Baba-Mama Klub csütörtökönként 10 órától.  
 

(Murányi Mariann) 

Köszöntjük az Édesanyákat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amikor születtem, nem jeleztek nagyot  

messiás-mutató különös csillagok, 
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. 

 

A többiek láttak egy síró porontyot, 
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, 
mintha babusgatná a szép napkorongot. 

 

Maga adta nékem édessége teljét, 
úgy ajándékozta anyasága tejét, 

hogy egyszer földnek bennem kedve teljék. 
 

Isten tudja, honnan, palástot kerített, 
aranyos palástot vállamra telített, 

fejem fölé égszín mosolygást derített. 
 

Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, 
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, 

mint királyi ember királyi urának. 
 

Amerre én jártam, kövek énekeltek, 
mert az édesanyám izent a köveknek, 

szíve ment előttem előre követnek. 
 

Amíg ő van, vígan élném a világom, 
nem hiányzik nekem semmi a világon, 
három bánat teszi boldogtalanságom. 

 

Az egyik bánatom: mért nem tudja látni 
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi, 
úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni? 

 

A másik bánatom: hogyha ő majd holtan 
fekszik a föld alatt virággá foszoltan, 

senki se tudja majd, hogy királyfi voltam. 
 

Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, 
tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna: 

kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. 
 

Hogyha minden színmézét átadom, 
az ő édességét meg nem hálálhatom, 

ez az én bánatom, harmadik bánatom. 
 

Mécs László: A királyfi három bánata 
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