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Kedves Olvasó! 
 

 

A tavasz érkeztével, nem csak a virágok színes özöne, a kellemes 
üde szellők melegítik a megújulásra váró szíveket, hanem sokadik 
éve a Versünnepen szavaló gyerekek produkciói is.  Hatodik 
alkalommal csatlakozott iskolánk az országos Versünnep kulturális 
seregszemléhez, melynek keretében a helyi szavalóversenyre neves 
fővárosi művész érkezik zsűri elnökként. Ő instrukcióival, szakmai 
észrevételeivel segíti a színpadra álló ifjú művészpalántákat. Idén 
Juhász Róza színművésznő volt a vendégünk, aki több évadon át a 
fővárosi Nemzeti Színházban, később pedig majd másfél évtizeden 
keresztül a Madách Színházban játszott. 
 

Szavalóversenyünket jelenlétükkel megtisztelték a Platán Idősek 
Otthonának érdeklődő lakói is. A jó hangulatú, színvonalas 
szavalatokat felvonultató versenyen nem volt könnyű a zsűri dolga, 
hiszen mindenki, aki pódiumra állt szavalatával, már győztesnek 
mondhatta magát.   
 

 
 

A diákok három korcsoportban versengtek, s a délután zártával a 
következő eredmények születtek: 

I. korcsoport (6-8 évesek) 
1. Markó Bianka, 2. Bajkai Janka, 3. Móder Dorina 

II. korcsoport (9-10 évesek) 
1. Pojányi Balázs, 2. Pánczél Szilvia Alexandra, 3. Türk Zsanett 

III. korcsoport (10-14 évesek) 
1. Egyed Dániel, 1. Kertész Mátyás 
2. Szolga Zsófia, 3. Szabó Dorina 

 

A budapesti Versünnep gálán, melyet júniusban a Vigadóban 
tartanak Kertész  Mátyás, Egyed Dániel és Pojányi Balázs  képviseli 
iskolánkat. Ottani szereplésükhöz is sok sikert kívánunk. 

(Sallay Orsolya Programfelelős tanár) 
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Kurucz János: Kincsesbánya története 11. rész 
 
1946 májusában megalakult a Magyar- Szovjet 
Bauxit Alumínium Rt. (MASZOBAL). 
Iszkaszentgyörgyi üzemének igazgatója Pjotr 
Nyeszterenkó lett.  
 

Az infláció Kincsesbányai helyzetéről az üzemi 
bizottság 1946-os jegyzőkönyvei tanúskodnak: “a 
közélelmezési és közellátási cikkek beszerzése, … 
az üzem burgonyával nem rendelkezik,… az 1946. 
április 8- 13-i műszakokra a kalóriapengő 
kifizetése csak 17-én történt meg”.  
 

A szakszervezet az élelmiszer beszerzéstől az 
ivóvíz ellátásig, a közös munkáskonyha 
felállításától az elsősegélyhely berendezéséig az 
üzem és kolónia legkülönfélébb ügyeivel volt 
kénytelen foglalkozni. A forint kibocsátása után a 
bányászok országos átlagot meghaladó bért 
kaptak, Kincsesbányán a mélyművelésben 
dolgozók műszakonként 12, a külszíniek 7 forintot 
kerestek.  
 

A bánya dolgozóinak csak kisebb része lakott a 
telepen, a munkások többsége bejáró volt. Ez a 
helyzet a későbbiekben sem változott. 
Kincsesbányán 44 egyszobás, 8 kétszobás és 1- 1 
három- és négyszobás lakás állt a telep 187 
lakójának a rendelkezésére 1947-ben. Az üzem 619 
dolgozójának 15%-a lakott vállalati lakásban, 54 
főnek még fabarakk jutott az 1940-es évek 
második felében. Itt jegyezzük meg, hogy a 
Kincses és Bittó területére épült 
“Iszkaszentgyörgyi “ üzemet és bányatelepülést 
helybeliek és a környék lakói már 
Kincsesbányaként említik az 1940-es években.  
 

A bányakolónia tankötelesei részére az üzem 
gondoskodott iskoláról is 1946-ban. Ez évben a 
kincsesi erdészlakban 48 tanuló részére kezdődött 
meg a tanítás. Mivel az erdészház az 
erdőfelügyelőség tulajdonát képezte, az oktatás 
egy 11.7 x 5.4 m-es fabarakkban folytatódott az 
összevont alsós tanulócsoport számára. A felső 
tagozat Iszkaszentgyörgyön tanult tovább. A 
felső- Kincsesi kis iskola első tanítói között volt 
Rotter Lajosné (Csada Erzsébet), aki megszakítás 
nélkül közel 40 évig oktatta a bányatelep 
gyermekeit. 1952-ben 239 ezer forint ráfordítással 
új 2 tantermes intézmény épült Bittóban, ez évtől a 
Kincsesi barakkiskola megszűnt.  
 

1948-ban 30 ezer forint költségvetéssel a Tutyi 
major épületében kultúrház létesült, a könyvtárral, 
öltözőkkel és klubhelységekkel ellátott épület 
mozi terme 200 fő befogadását tette lehetővé.  

A bányatelepen 1950-ig 74 két- és háromszobás 
lakás felépítésére került sor, amelyek mellett még 
megfértek Bittó régi nádtetős falusi házai. Az 
utóbbiak a település őslakóinak tulajdonát 
képezték. 1950-ben 72 zuhanyos, új fürdő 
átadására került sor, majd 1951-ben felépült egy 
120 személyes munkásszálló a településen. 1952-
től a környező települések bányászainak bejárását 
fakaruszok bonyolították le.  
 

1951 decemberétől sor került a jegyrendszer 
megszüntetésére, a béreket átlagosan 20 %-kal 
emelték. 1950-ben a bányatelep lakóinak száma 
279 volt.  
 

A 260 katolikuson kívül csak 16 volt református, és 
3 evangélikus. Guttamási lélekszáma 177 volt a 
tanácsok megalakulásának évében. Kincsesbánya 
és Guttamási közös közigazgatásának 
elrendelésétől a következő VB elnökei viseltek 
hivatalt Guttamási községi tanácsában 1966-ig: 
Pácser János, Tolnai Lajos, Mayer Nándor, Krepsz 
István, Horváth Sándor és Hering István. A hivatal 
csak egy ideig tevékenykedett a német faluban, 
mivel innen akadályokba ütközött a nagyobb 
lélekszámú és jelentősebb szerepet játszó 
bányatelep igazgatása, a Községi Tanács 1963-ban 
leköltözött a Bittói településre, de továbbra is 
Guttamási községi tanácsa néven működött 1966-
ig.  
 

1952-ben 300 újabb dolgozó került a vállalathoz, 
akiket az iszkaszentgyörgyi Pappenheim 
kastélyban szállásoltak el. Ezeknek csak kis 
hányada maradt meg a vállalatnál. A 
bányatelepen 1954-ben folytatódott a lakásépítési 
akció. Ez évben 35 egyszobás, 74 kétszobás, és 9 
háromszobás lakás átadására került sor. 
Ugyanebben az évben az óvoda felépítésére is sor 
került. A község egészségügyi ellátását 1950-től 
Dr. Kosztelny János iszkaszentgyörgyi körorvos 
végezte hetente 2 alkalommal. 1953-tól saját üzemi 
orvosa lett a bányának Dr. Kalyári László 
személyében, aki az üzemi egészségügyi munkája 
mellett a körzeti teendőket is ellátta. 
 

A bauxitüzem munkásállománya 1953-ban 759, 
1955-ben 768 volt. Havi átlagkeresetük az utóbbi 
évben 1318 forintot tett ki. 1954-ben megszűnt 
MASZOBAL, majd a bányaüzem 1958-ban Fejér 
Megyei Bauxitbányák Vállalat néven, egyesítve a 
gánti és az iszkaszentgyörgyi üzemet, a 
Kincsesbánya székhelyet kapta. 
 

(Felhasznált irodalom: Fejér megyei történeti évkönyv 17.) 
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Önkormányzati tájékoztató pályázatokról 
 

Önkormányzatunk folyamatosan pályázik 
különböző célok megvalósítása érdekében. Az 
alábbiakban egy rövid tájékoztatást adok a már 
elnyert, és folyamatban lévő projektek állásáról. 
 

2016-ban nyújtottunk be két pályázatot, melyek 
2017. év második felében kerültek elbírálásra. Az 
egyik az Egészségház – Polgármesteri Hivatal és 
Óvoda épületeinek energetikai korszerűsítését 
célozta meg, melynek keretében az Egészségház – 
Hivatal épületén kicserélésre kerülnek a 
nyílászárók, utólagos hőszigetelést kap az épület, 
a lapostető hő és vízszigetelését, valamint a 
fűtésrendszer korszerűsítését fogjuk elvégezni. Az 
Óvoda épületének utólagos hőszigetelése, a lapos 
tetős rész hő és vízszigetelése, valamint a 
fűtésrendszer korszerűsítése fog megtörténni. 
Mindkét épületegyüttes esetében kisléptékű 
akadálymentesítés valósul meg. A pályázaton 
70 370 771 Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyertünk. Jelenleg a közbeszerzési eljárás 
előkészítése van folyamatban. A kivitelezés az idei 
év nyarán várhatóan megkezdődik. A másik 
nyertes pályázatunk kerékpárút kiépítését célozta 
meg. A nyomvonal a Kossuth utca, Kincsesi utca 
kereszteződésétől Fehérvárcsurgó irányába fog 
haladni a Rákóczi utcán keresztül. A tervezett 
nyomvonal egy kis kitérővel érinti a Bányász 
emlékhelyet is. A kerékpárútra 79 995 372,- Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyertünk. Ennél a 
pályázatunknál is a közbeszerzési eljárás 
előkészítése zajlik. A kivitelezés az ősz folyamán 
várható. 
 

2017. évben pályázatot nyújtottunk be a 
Somosmáli utca szilárd burkolatának 
megerősítésére. A beruházás tervezett 
költségvetése 7 207 693 Ft. A pályázat elbírálásra 
került, és közel 4 millió Ft támogatást kaptunk. A 
beruházás megvalósítását őszre tervezzük. 
 

Az óvodai főzőkonyha teljeskörű felújítására is 
pályáztunk, melynek keretében cserére kerülnek 
az alapközművek (villany, víz, csatorna), 
kismértékű átalakítás után új burkolatok és festés, 
mázolás fog megvalósulni. A konyhára új saválló 
bútorzat beszerzése is szerepel a pályázatban. A 
pályázat előbírálata megtörtént, a döntéshozó 
állásfoglalását várjuk. 17 308 132 Ft-ra nyújtottuk 
be pályázatunkat, melyhez az önkormányzat a 
pályázat elnyerése esetén 5 769 377 Ft önerőt 
biztosít.  
 

A Művelődési Ház belső felújítására és eszközök 
beszerzésére is pályázatot nyújtottunk be. A 

fejlesztésben a mosdók teljeskörű felújítását, 
beltéri ajtók cseréjét, kisléptékű átalakítást, a 
burkolatok cseréjét, festést, mázolást kívánunk 
elvégezni. A pályázat keretében szeretnénk 
különböző hang és egyéb technikai 
berendezéseket is beszerezni, valamint a nézőtéri 
székek cseréjét terveztük. A pályázat összes 
költsége meghaladja a 20 millió Ft-ot. A benyújtott 
pályázatunkat formailag befogadták, a döntésről 
nincs még információnk. 
 

2018-ban ez idáig 3 pályázatot nyújtottunk be. 
Egyik pályázatunk a testvér-települési kapcsolat 
ápolását célozza, másik pályázatunk a 
Bányásznapi rendezvényhez kapcsolódik. A 
harmadik pályázatunkban a községüzemel-
tetéshez szükséges gépek, eszközök beszerzését 

kívánjuk elvégezni.  
(Bajkai János polgármester) 

 

Kreatív kazinczysok 
 

Kiválóan szerepeltek diákjaink azon a kreatív 
versenyen, melyet 2018. március 3-án szervezett a 
Móri Radnóti Miklós Általános Iskola.A Móri 
körzet 9 iskolája vett részt a megmérettetésen, ahol 
a tanulók kreativitásukról adtak számot. Vagyis 
arról, milyen találékonyak, ötletesek, logikusak, 
milyen könnyen oldanak meg váratlan helyzetben 
feladatokat, hogyan tudnak összedolgozni, milyen 
eredeti megoldásokat tudnak találni egy-egy 
problémára. A negyedik osztályosok csapatában 
Horváth Luca, Simonfi-Kiss Jázmin, Haász Márkó 
és Véninger Kristóf remekelt: III. helyezést értek 
el. A 7-8. évfolyamosok csapatában Heitmár Anna, 
Hegedüs Ninetta, Kertész Mátyás és Ócsai Bálint 
jeleskedett. Nagy büszkeségünkre I. helyezést 
értek el. Így elhozhatták a vándorkupát, mely egy 
évig maradhat nálunk. 
 

 
 

Jövőre újra versenybe szállunk azzal az eltökélt 
szándékkal, hogy a kupát megtartjuk. Azzal 
biztatta az utódokat a végzős Kertész Matyi, hogy 
„Három a magyar igazság!”, mivel tavaly is elsők 
lettünk. 

 (Keszte Jánosné) 
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Nyertes pályázati támogatás a DENSO-tól 
 

Diákjaink és pedagógusaink nagy örömére 
márciusban kaptuk a hírt, hogy a székesfehérvári 
Denso Hungary Kft. sikeresnek ítélte 
pályázatunkat, s jelentős összegű támogatást nyújt 
egy a digitális táblacsomag megvásárlásához. 
 

Az önerőt a Székesfehérvári Tankerületi Központ 
biztosítja számunkra, így hamarosan minden 
osztálytermünk korszerű digitális táblával lesz 
felszerelve. 
 

Emellett a DENSO további két projektort 
ajándékozott iskolánknak, hogy a nevelő-oktató 
munkához ma már nélkülözhetetlen IKT-eszközök 
(meghibásodás esetén is) rendelkezésre álljanak. 
 

Köszönjük a cégnél dolgozó szülők lelkes 
közbenjárását, segítő támogatását, mellyel 
elősegítették tárgyi feltételeink további javítását. 
 

(Keszte Jánosné) 
 

Zenei, szakmai rendezvény Kincsesbányán 
 

„Aktív zenetanulás: a mozgás integrálásának 
lehetőségei az alapfokú ének-zene tanításban” 
címmel szervezett Kincsesbányán, a Móri R. 
M.Á.I. Kazinczy Ferenc Tagiskola szakmai 
műhelymunkát 2018. március 19-én az érdeklődő 
óvodapedagógusok, tanítók, ének-zene tanárok, 
zenepedagógusok számára. Gyakorlatszerzési 
lehetőséget kaphattak a résztvevők Szirányi 
Borbála, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Kodály Intézete tanárának előadása során. 
 

Borbála és kolléganője, Barabás Edina, az elméleti 
alapokon nyugvó zenepedagógiai ismereteket 
építette be egy közösen kidolgozott, sajátos 
koncepcióba, amely a tapasztalatokon alapuló 
ismeretszerzést támogatja, és ötvözi a hangzás, a 
kinesztetikus és a vizuális élményt, segítve a zenei 
nevelés, oktatás hatékonyságát. Immár 4. éve 
vizsgálják, tökéletesítik módszertani ötleteiket a 
gyakorlatban. Az előadó, Szirányi Borbála, a 
jelenlévő, - az alapfokú oktatás szinte minden 
szegmenséből érkező-, 22 pedagógus számára 
bepillantást engedett e különleges szakmai 
munkába. 
 

Minden jelenlévő aktív részvételével zajlott a 2 
órás műhelymunka. Saját maguk próbálhatták ki a 
pedagógusok, hogy a diákok szemszögéből 
milyen nagy hatásfoknövelő, motiváló, 
közösségformáló ereje lehet e zenei-mozgásos 
tevékenységeknek. Csillogó tekintetek, vidámság, 
sok-sok mosoly, koncentrálás, mégis felszabadult 

hangulat, igazi közösség- és egyéni élmény tette 
felejthetetlenné a rendezvényt. 
 

 
 

Észrevétlenül szaladt el a témára szánt idő. A 
nagy lelkesedésre és érdeklődésre való tekintettel 
Keszte Jánosné, a Kazinczy Ferenc Tagiskola 
vezetője lehetőséget kínált a műhelymunka 
folytatására 2018 novemberében, egy szakmai 
továbbképzési nap alkalmával. A sikeres zenei, 
szakmai workshop tehát folytatódik a következő 
tanévben Szirányi Borbála vezetésével. 
 

„Igazi módszertani ötletbörzét kaphattunk, 
amelyek segítségével még hatékonyabban 
motiválhatjuk tanulóinkat és biztosíthatjuk a 
változatos, valóban élményközpontú ének-zenei 
készségfejlesztést.” – fogalmazta meg a 
rendezvény végén az egyik résztvevő 
zenepedagógus. Ez úton is köszönetet mondunk 
Szirányi Borbálának, aki sok érdekes, hasznos 
gyakorlati tapasztalattal és élménnyel gazdagított 
óvodapedagógust, tanítót, zenetanárt, főiskolai 
hallgatót, gyakornok kollégát egyaránt. További 
munkájához sok sikert kívánunk! Köszönjük az 
érdeklődő kollégáknak, hogy megtiszteltek 
bennünket jelenlétükkel, szeretettel várjuk őket a 
jövőben is szakmai rendezvényeinkre. 
  (Vargáné Gáspár Zita szervező pedagógus) 

 

A kóbor lovag sikere Kincsesbányán 
 

Mélyen tisztelt nagyérdemű közönség! 
Színtársulatunk bemutatta nektek a búsképű 
lovag, Don Quijote de la Mancha szörnyűséges 
kalandjairól és gyönyörű szép haláláról szóló, 
ámde mulattató játékot. Reméljük, hogy 
játékunkkal sikerült megríkatnunk és 
megnevettetnünk benneteket. Köszönjük a 
vastapsot és a támogatást mindazoknak, akik el 
tudtak jönni Művelődési Házunk színháztermébe 
2018. március 3-án a Tótágas Színtársulat újabb 
bemutatójára. Mivel sokan nem fértek már be az 
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előadásra, ígérjük, egy újabb produkciót is 
láthatnak majd az érdeklődők.  
 

 
 

Színtársulatunk a „nemzeti színházas” fellépés 
után folytatta a munkát, szereplőgárdánk 
kibővült, újabb tehetséges és lelkes tagok 
csatlakoztak a csapathoz.  2018. március 3-án 
mutattuk be a Don Quijote kalandjairól szóló 
kétfelvonásos darabot.  A nézők izgulhattak Don 
Quijotéért, kacaghattak annak sokszor burleszk 
elemekkel tarkított sorsán, mindemellett az 
előadás el is gondolkodtatott. A darabot Kozáry 
Ferenc rendezésében láthatta a nagyérdemű. Több 
mint húsz amatőr színészünk pedig bizonyította 
tehetségét zseniális alakításával!  
 

Don Quijote a Bory-Várban is! 
 

A székesfehérvári Kortárs Művészeti Fesztivál 
sokak által várt, és kétségtelenül legnagyobb 
eseménye minden évben a MéhKasAula és a Bory-
vár közös szervezésében zajló, az egész várat 
elfoglaló összművészeti piknik, amely immár 19. 
alkalommal tölti meg zenével, szöveggel, 
fényekkel a város egyik legromantikusabb 
helyszínét. Idén is a Jam-Bory-Vár zárja a 
fesztivált május 19-én, szombaton.  Nagy 
örömünkre Tótágas Színtársulatunk meghívást 
kapott az eseményére, így május 19-én, 16.30 órai 
kezdettel láthatja a nagyérdemű kincsesbánya 
színjátszóit a Bory-Várban.  

(Murányi Mariann) 
 

Óvodai beiratkozás 
 

Óvodai beiratkozás 2018. május 7-én és 8-án lesz, 
melyre várjuk az Óvodába azokat a 
kisgyermekeket, akik 2019. augusztus 31.-ig 
betöltik a 3. életévüket. A beiratkozáshoz 
szükséges dokumentumokat (a gyermek 
anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, 
lakcímkártyája, a szülő személyi igazolványa, 
lakcímkártyája szükséges) kérjük, hozza magával. 

(Guti Zsuzsanna Tagóvoda vezető) 

 

Nőnap – Férfinap 
 

A nőnapi műsor kuriózuma volt, hogy az egyik 
szereplő az előadás keretében kérte meg barátnője 
kezét. A hölgy igent mondott. 
 

 
 

A lányok a romantikus történetet folytatva vörös 
rózsával köszöntötték a férfiakat, piros színbe 
öltöztették magukat és a műsor nagy részét is. 
 

 

(Murányi Mariann) 
 

Előzetes 
Községi Gyermeknap  
 

Május 27-én községi gyermeknapra hívjuk az 
érdeklődőket a Művelődési Ház udvarára  
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Délelőtt ügyességi vetélkedők, rajzverseny, kreatív 
foglalkozás, „sütigyár, ugrálóvár, lángosevés, 
zsákbafutás” és más játékok, délután szórakoztató 
gyermekműsorok várják a kicsiket és nagyokat.  

 (Murányi Mariann) 
 

 

 

Rallye Kincsesbányán 
 

A Székesfehérvár Rallye autóverseny programja 
keretében 2018. június 17.-én áthalad a mezőny 
Fehérvárcsurgó - Kincsesbánya – Guttamási 
közötti útszakaszon. 
 

 

Az országos rallye bajnokság mezőnye az előzetes 
tervek szerint 3 alkalommal rohan át 
településünkön. 

A versenynap folyamán az áthaladások közötti két 
időszakban feloldják a közúti zárat és szabad 
közlekedést biztosítanak a szervezők. 
 

Bízunk benne, hogy sokak közös munkájának és 
összefogásának köszönhetően, sikerül egy 
színvonalas versenyt látnunk, mely után a 
versenyre érkező vendégek egy kellemes verseny 
emlékével távoznak, és az elkövetkező években 
szívesen térnek majd vissza, újra és újra. 

(Lakatos Róbert szervező) 
 

Családi Nap 
 

2018. július 1-én a hagyományos főzőverseny 
mellett láthatnak az érdeklődők például harcászati 
bemutatót, tűzoltó-bemutatót, bohócot, részt 
vehetnek különböző sportversenyeken.  
 

 
 

A rendezvényt hagyományosan a Kincs-Kultúra-
Sport Kulturális és Szabadidős Egyesület szervezi. 

(Kiss Péter elnök) 

Kézműves nyári tábor 
 

2018. augusztus 6.-10. között ismét nyári napközis 
tábort szervez a Művelődési Ház.  
A programok idén „Csináld magad!” jeligével 
főként kézműves foglalkozásokat tartalmaznak, de 
nem maradnak el a kirándulások, vetélkedők, a 
szabadidő hasznos eltöltésére ösztönző és a 
tehetséggondozásra irányuló tevékenységek sem! 
A tábort helyi gyermekek részére szervezzük. 
Jelentkezni június 30-ig lehet! 

(Murányi Mariann) 

Hulladékszállítás:  
 

Szelektív gyűjtés havonta, pénteki napokon: május 
11, június 8, július 13, augusztus 10, szeptember 
14, október 12, november 9, december 14. 
 

Zöldhulladék szállítás havonta, szerdai napokon: 
május 30, június 27, július 25, augusztus 29, 
szeptember 26, október 24, november 28 
 

Üvegszállítás csütörtöki napokon: május 17, 
augusztus 23, november 29. 
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