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KINCSESBÁNYAI  HÍREK 
Kincsesbánya Község Önkormányzata hivatalos lapja 

TÁJÉKOZTATÁS 
 

Képviselő-testületünk elhatározta, hogy amennyiben lehetséges 
újranyitja a Rákhegyi temetőt. Az előttünk álló feladatokról és a 
várható költségekről az alábbiakban tájékoztatom a lakosságot. 
 

Annak igazolására, hogy a talajvíz legmagasabb szintje a talajszint 
alatt 2,5 méternél nem emelkedik magasabbra, geotechnikai 
véleményt kell készíttetni, melyre a megbízást kiadtuk. Amennyiben 
igazolható, hogy a talajvíz szintje 2,5 m-nél nem emelkedik 
magasabbra, meg kell szerezni az ingatlanok tulajdonjogát a Római 
Katolikus Egyháztól. A temető újranyitása során ravatalozót kell 
építeni, mely a kerítés mellett létesítendő urnafallal együtt építési 
engedély köteles. A ravatalozónak külső ravatalozásra is alkalmasnak 
és akadálymentesen megközelíthetőnek kell lennie.  

 

Ezen feladatok a mostani jogszabályi környezet szerint, az előzetesen 
megkeresett szakhatóságok által közöltek alapján szükségesek. 
Amennyiben változnak a jogi normák, azoknak megfelelően többlet 
feladat jelentkezhet. 
 

A temető újranyitása esetén az alábbi várható költségekkel kell 
számolni: 
Temető területének megvásárlása az Egyházközségtől 4 millió Ft, 
engedélyezési, kiviteli tervek készítése 3 millió Ft, ravatalozó építése 
min. 80 m2, 250.000 Ft/m2 20 millió Ft, parkolók kialakítása min. 20 db, 
450.000 Ft/db 9 millió Ft, urnafal létesítése 4 millió Ft, kerítés építése 
(drótkerítés, növénytakarással) 7 millió Ft, belső utak kialakítása 
(murvás) 2 millió Ft.  
 

Várható becsült összes költség: 49 millió Ft 

     Bajkai János polgármester 

Csodaautó kőrisfából 

Testvértelepülésünk lakosa: 
 
Több tízezren jártak a 
koronkai Szabó Péter által 
kőrisfából épített autó 
csodájára a Frankfurti 
Autószalonon.  
 

(Folytatás a 3. oldalon) 
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Kurucz János: Kincsesbánya (2. rész) 
 
Bittó, Kincsesbánya másik őstelepülése, a mai 
község helyén feküdt egykor. Nevét az ugyanitt 
elterülő Bittó hegytől nyerte. A terület korábbi neve 
Táborállás és Táborhegy volt a XVIII. században. 
Bittó hegy levéltári forrás szerint egy Sárosfalvi 
Bittó személyétől nyerte elnevezését, ennek kilétét 
és a környékhez kapcsolódását nem sikerült 
tisztázni. A hagyományok egy bitófával hozzák 
kapcsolatba a helynév eredetét. Ezek szerint Bittó 
hegyen embereket végeztek ki valaha, és e helyre 
kegyetlenül egy fakeresztet, majd egy haranglábat 
is állítottak a XIX. században. Ezek valóban álltak 
Bittó hegyen az 1950-es évek elején. A harangon, 
amely ma Iszkaszentgyörgyön található, a 
következő felirat látható: “ Az Pittói szőlőhegyre 
Johann Goss mich in Stuhlweissenburg 1830” 
Táborállás és Táborhegy nevek eredete a török kor 
1601 és 1602 évi eseményeire vezethető vissza. “ 
Régente ez Táborhegynek neveztetett, mert ezen 
hegyről pusztítatott el a Vaskapui erősség”- írja egy 
forrás 1718-ban. Lehetséges, hogy a törökök 
ideiglenes táborhelyéül szolgálhattak a Bittói 
dombok a Székesfehérvár elleni 1602 évi 
hadműveletek előtt. A helynév előfordulásai: 1718-
ban Táborhegy, 1772-ben Táborállás és Bittó, 1822-
ben Bittó promontórium, 1879-ben Bittó hegy, 1869-
ben Öreg-Bittó és Kis-Bittó, Rákhegy és Atya 
nevének változatairól esik még szó a jegyzet 
további részében.  
 

A mai település helynévjegyzékében a következő 
helynevek szerepelnek: Ady E. út, Árnyas köz, 
Árpád út, Erdészház, Erdősor út, Erdőalja köz, 
Gagarin utca, Iskola utca, József A. utca, Kertalja 
utca, Kincsesi utca, Kossuth L. út, Mező I. út, 
November 7. tér, Petőfi S. út, Pincesor, Rákóczi út, 
Rigóköz, Ságvári E. út, Sólyom domb, Somogyi 
dűlő, Somosmáli út, Tatárhegy, Vaskapu utca. 
Az 1966 óta érvényben lévő utcák, közök és terek 
nevein kívül jóval több azoknak a történelmileg 
kialakult, helyneveknek a száma, amelyek a község 
mai határával kapcsolatosak. Ezek különböző 
időkben gyakori határrendezések miatt más és más 
falvak határának különböző területeit vagy 
építményeit jelölték. Ezek felsorolása a következő: 
Égett major (1876), Ménes major (1908), Égett 
puszta (1927), Tutyi major, illetve Csikóistálló 
(1940), Gubacs malom (1864), Kalló malom (1772), 
Gatter malom (1950), Téglaház (1882), Jágerház 

(1950), Vaskapu (1601-től különböző forrásokban 
szerepel, mint hegyet, gátat és malmot jelentő név), 
Zugó (1950), Büdös ér (1950), Forrófő (1836), 
Felforró (1927), Kinder forrás (1950), Kiskút (1856), 
Csikókút (1927), Macska ér (1950), Mosó forrás 
(1950), Pokloskút (1743), Poklos dűlő (1743), 
Septervize (1425), Gaja (1703), Posza (1864), Puszta 
patak és Jege patak (1864), Zapfer kút (1950), Bohin 
völgy (1950), Cserkésztábor (1950), Disznóakol 
(1950), Gatter hegy (1782-1785), Szilvágy (1773), 
Kohlengatterberg (1883), Hohlgattenberg (1927), 
Nagyhajló és Nagyhallgató (1930), Óhegy (1950), 
Kopasz domb (1950), Szeghegy vagy Kilátó (1882-
1980), Tatárhegy (1856), Tatárkő (1864), Tüzelőárok 
(1950), Vaskapu Berg (1782-1785), Vontató hegy 
(1950), Vontató (1950), Zsidó erdő (1950), Atyai 
dűlő (1883), Árendás földek vagy Berek (1856), 
Berkes hegy (1778), Bodzási dűlő (1864), Bodzási 
tábla, Kis Bodzás és Nagy Bodzás (1871), Csetényi 
dűlő és Csetiner (1837 és 1883), Falu Guther Berg 
(1882), Forrófői tábla (1883), Bébic (1950), Fuchsloch 
(1883), Rókaluki dűlő (1959), Gerentsér ásás (1757), 
Ó-Guther Acker Ried (1883), Guthi láp (1883), 
Homoki dűlő (1856), Jágerházi dűlő ( 1950), Kis- 
Guther Ried (1883), Kiskúti dűlő (1856), Knopper 
Mühl (1883), Lókő dűlő (1856), Ó- Guther Wiese 
(1883), Proletárföldek (1930), Rákhegy közötti dűlő 
vagy Kódistelep (1930), Sólyom dűlő vagy Sólom 
(1822), Somogyi dűlő (1950), Szigeti dűlő, illetve 
Szigetek (1858), Téglaházi dűlő (1950), Tiloser 
Acker vagy Tilosok (1883), Alsó Vaskapui dűlő 
(1858), Vitéz telek (1930), Csetényi út (1950), 
Vontató, illetve Bagólesői út (1950).  
 

Az előző helynevek közül többhöz érdekes 
hagyományok kötődnek. A Tatárhegy harmadkori 
kőóriásait a legendák a tatárokkal hozzák 
kapcsolatba. “ A sanyargatott nép átka valóra vált 
és a rabló tatár sereg kővé vált “- tartja a 
hagyomány. A Gubacs malomnál bőrcserzést 
végeztek- innen a Kalló neve. A Kinder forrás 
feneketlen vizébe gyerekek vesztek bele. A 
Vaskapu hegy török kincseket rejt magában. A 
Lókő dűlőben egy “kővé vált ló” feküdt valaha. A 
különös, állat alakú homokkő a közeli Tatárhegyről 
került a szántóra, ez még az 1950-es években 
látható volt a két Gaja patak közötti területen.  
 
(Felhasznált irodalom: Fejér megyei történeti évkönyv 17) 

 

Folytatás a következő számban) 
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Csodaautó kőrisfából 
 

A Koronkán élő Szabó Péter volt már asztalos, 
operaénekes és építész, egyszerre és felváltva. Hat 
évvel ezelőtt fából épített egy hintót, amelyet 
esküvőkre, rendezvényekre lehet bérelni. „Mikor 
elkészült, és láttam, hogy szép lett, s az emberek is 
érdeklődnek iránta, bátorságra kaptam, szerettem 
volna újból valami egyedit alkotni. Arra 
gondoltam, hogy tömör fából készült autó nincs a 
világon, ezt fogom elkészíteni. Három éve 
nekiláttam az elképzelésem megvalósításának” – 
mesélt a kezdetekről Szabó Péter, miközben az 
autót mutatta. Segítsége is volt, Mátyus Csaba 
falubelije, barátja a mechanikai részek 
összeállításában, Keresztesi Sándor pedig a 
famunka kivitelezésében segédkezett. 

A műszaki adatokat is megtudtuk: rétegezett 
kőrisfából készült az autó, ugyanis ez a 
legrugalmasabb fa, ezt lehet a legjobban hajlítani. 
Hajólakkal van lekenve, hogy tartós legyen. 
Hathengeres, 2,2 literes, 110 lóerős Ford Taurus 
motor van benne. A sebességváltó automata, a 
kormány szervo rásegítésű, a könnyűfém-felnik 19 
hüvelykesek. Érdeklődésünkre, hogy a hároméves 
munka alatt volt-e olyan időszak, amikor 
megtorpant, úgy érezte, nem tudja, nem akarja 
folytatni, Szabó Péter így felelt: igazi kihívás volt 
számára ezt az autót megépíteni. „Szeretem a 
kihívásokat. Soha nem gondoltam, hogy nem 
kellene folytatni. Amikor félig kész volt, akkor 
kaptam észbe, hogy igazi kihívás lesz befejezni. 
Voltak időszakok, amikor egy-egy résznél sokat 
kellett töprengjek, hogy hogyan illesszem össze a 
darabokat, hogy minden találjon, a műszerfal 
hogyan épüljön be, a kerekek egyformán 
helyezkedjenek el. Sok fejtörést okozott, hogy 
mindkét oldalon egyforma legyen a szerkezet 
felépítése, hiszen nincs ilyen jellegű 
szakképesítésem” – osztotta meg a hároméves 
építés történetét a kivitelező. 

Az autó 18 ezer euróba került, 4500 óra munka volt 
vele. A hároméves munkát fényképek és kisfilmek 
őrzik, ezeket meg lehet tekinteni 
a woodroadster.eu oldalon. Alkotója mindvégig 
azon töprengett, mire keresztelje. Építésének utolsó 
hetében kapta a Júlia nevet, elsősorban azért, mert 
Szabó Péter feleségét is Júliának hívják, ő volt az, 
aki három év alatt több ezer órát nélkülözte férjét, 

másodsorban azért, mert a Júlia nemzetközileg 
ismert név, és leírva is szépen mutat a karcsú 
autón. 
 

Még mielőtt az autó teljesen kész lett volna, Szabó 
Péter találkozott egy informatikai cég 
tulajdonosával, aki Vásárhelyre látogatott. A cég 
többek között hangvezérlésű autós programokat 
gyárt, készülve a Frankfurti Autószalonra. Amikor 
kiderült, hogy Szabó Péternek van egy faautója, 
felkínálta a lehetőséget, hogy tulajdonosa részt 
vegyen a színvonalas kiállításon. „Reklámozni 
akarták a programot, én pedig az autót, így 
mindketten elértük a célunkat. Nagyon sokan 
megnézték a kiállított faautót, volt, aki 
megkopogtatta, hogy valóban fából készült-e. Nagy 
élmény volt a kiállításon látni, hogy milyen sokan 
csodájára járnak. Több szaklapban cikk jelent meg 
róla, igazi szenzáció volt. Mellettünk volt egy 100 
ezer eurós Maserati, azt naponta két-hárman 
nézték meg, míg Júliát naponta több százan” – 
mesélte Szabó Péter. 

 

„A mag el van vetve, kellő módon bereklámoztuk 
Júliát, egyszer csak ki fog kelni. Kérdés csak az, 
hogy lesz-e türelmem megvárni, hogy olyan vevő 
kerüljön, aki meg tudja fizetni az árát” – mondta. 
Ha eladásra kerül sor, 300 ezer eurón alul nem adja, 
mert sok időt, energiát fektetett bele, és egyedi 
darab. Addig is megpróbálja forgalomba beíratni, 
hogy bérelhető legyen. A kiállításon találkozott egy 
román mérnökkel, aki jelenleg Prágában konzul, 
azelőtt a bukaresti Gépjármű-bejegyzési Hivatal 
vezetője volt. Megígérte, hogy közbenjár ennek 
érdekében. „A jó Isten tudja, mi lesz végül vele” –  
sóhajtott Szabó Péter, akinek, ha sikerül értékesíteni 
Júliát, egy villanymotoros sportautó építése lenne a 
következő vállalása. Természetesen fából. 

(forrás: http://www.szekelyhon.ro/) 
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Emlékezés régi márciusra 
 
2016. március 11-én a Kincsesbányai Művelődési 
Házban megemlékezést tartottunk az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc tiszteletére. A műsort 
a hagyomány szerint az általános iskola 5. 
osztályos tanulói adják elő, így az idén ránk került 
a sor. A forgatókönyvet osztályfőnökünk, 
Horváthné Ildi néni állította össze. Nagy 
izgalommal vártuk a szöveg kiosztását, melynél 
Ildikó néni odafigyelt, hogy mindenkinek 
képessége szerint jusson szerep. Minden nap 
próbáltunk, és olykor többször is át kellett nézni a 
szerepet. A műsort osztályfőnökünk montázsként 
állította össze, s ezt a kellékek színezték, a piros – 
fehér – zöld tulipánokkal, amik a kezünket 
díszítették, és a nemzeti színű anyag, ami a 
csuklónkon volt, s a végén megjelent a 
virágcserépből készült harang, amit a fiúk hoztak 
be és a lányok szalaggal átkötötték. 
 

Az ünnepség második részén a kopjafához 
vonultunk zászlós kísérettel. A polgármester 
először felolvasta a beszédét, ami lényegében 
ugyanaz volt, mint a műsorunk, csak másképpen 
megfogalmazva, és ezután megkoszorúzták a 
kopjafát. Az ünnep napján (március 15-én) 
Isztimérre utaztunk, hogy ott is előadjuk a 
művelődési házban az ott élő embereknek is az 
előadásunkat. Nem volt könnyű dolgunk, mert a 
színpad kisebb volt, mint a kincsesi, a lépcső meg a 
másik oldalon helyezkedett el, de találékonyan 
megoldottuk. Isztiméren is jól sikerült a szereplés, 
és még meg is dicsértek minket, és Ildi néni nagyon 
büszke lehetett ránk. 
 

Örültünk, hogy az előadásunkat nem csak 
diáktársaink láthatták, mert ez egy községi műsor 
volt. Mindenki 100%-osan kitett magáért és a 
műsorért. 
 

Remélem, hogy jövőre a 2.-6. osztályos karácsonyi 
műsorunk is ilyen jól fog sikerülni. 
 

(Hegedüs Ninetta 5. osztályos tanuló) 
 

Idén is csináltunk forradalmat… 
 

Ahogy történelmileg elrendeltetett, idén is borús, 
esős idő volt Március 15-én. Ennek ellenére sokan 
gyűltünk össze a mi Nemzeti dombunkon az 1848-
as forradalom és szabadságharcra emlékezve. 
Megelevenítettük a történelem nagy alakjait, saját 
kórusunk zengte a toborzó nótákat, forradalmi 

szavalatok hangzottak el és modern táncot is 
láthattunk, ünnepi koreográfiával.  
 

 
 
 

A megemlékezés után idén is a helyi "Pilvax"-ba, a 
Művelődési Házba hívtuk a résztvevőket további 
beszélgetésre,  forró kávéra, teára. 
 

(Murányi Mariann) 
 

Iskolai nyílt nap 
 

2016. 03. 19-én nyílt napot tartottunk iskolánkban. 
Az idén is szép számmal látogattak el hozzánk a 
szülők és kíváncsian figyelték gyermekeik és a 
pedagógusok munkáját.  
 

A cél ezen a napon, hogy a szülők betekintést 
nyerjenek iskolánk dolgos hétköznapjaiba, 
meggyőződhessenek gyermekeik tudásáról, a 
pedagógusok módszereiről. Összesen 23 óra került 
megtartásra, ez osztályonként 3 tanítási órát jelent 
(kivéve a legkisebbeknél, ahol érthető módon a 3. 
órában szülői megbeszélést tartottak), minden 
osztályban lehetőség nyílt egy rövidke kis 
megbeszélésre az iskolabusz indulásáig. A pozitív 
visszajelzésekből ítélve, kollégáim nevében is 
elmondhatom, hogy az órák igazán jól sikerültek, 
tele munkával, de nagyon jó hangulatban teltek. 
Azt gondolom, hogy diák, szülő és tanár is 
elégedetten távozhatott. 
 

Ezúton is szeretném megköszönni diákjainknak és 
kollégáimnak is a lelkiismeretes és kitartó 
munkájukat és nem utolsó sorban a szülőknek a 
részvételüket és pozitív megerősítésüket! Sok 
szeretettel várjuk őket jövőre is! 
  

Köszönet még Illés Józsefnek a sok-sok 
megörökített pillanatért és a videókért! 

 

(Türkné Nagy Mariann tanár)                                                                                                       
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Csákberénybe látogatott a tantestület 
 

2016. március 30-án egy továbbképzés keretében 
látogathattam el kollégáimmal Csákberénybe. 
Mivel 2015 szeptemberében kezdtem el tanítóként 
dolgozni a kincsesbányai általános iskolában, ezért 
ez volt az első alkalom, amikor részt vehettem ilyen 
rendezvényen. 
 

Izgatottan vártam már ezt a napot, hiszen nagyon 
hangzatos előadásokat ígért nekünk Borbély József, 
a Csákberényi Tagiskola igazgatója. 
 

Reggel 9 órakor egy rövid kis köszöntővel fogadott 
bennünket először az igazgató úr, őt követte Kajos 
Péterné, a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola 
igazgatónője, végül pedig Vécsei László, 
polgármester úr. Számos településről érkeztek még 
kollégák: Pusztavámról, Fehérvárcsurgóról, 
Magyaralmásról, Zámolyról és Mórról. 
 

Három színvonalas előadást hallgattunk meg a 
délelőtt során. Először Viszló Levente, a Vértesi 
Natúrpark vezérigazgatója mutatta be a szervezet 
működését, tevékenységüket. Egy rendkívül fontos 
és megszívelendő gondolatot emelnék ki az 
érdekes előadásból, méghozzá azt, hogy nem kell 
messzire utaznunk, hiszen lehet valami gyönyörű 
és látványos attól, hogy közel van. Azt gondolom, 
hogy teljes mértékben igaza van. A közeli 
településeket is meg kell ismertetni a 
gyermekeinkkel, hiszen itt élünk a közvetlen 
közelükben, és mégsem vesszük sokszor észre a 
bennük rejlő értékeket. Tanítóként terveim között 
szerepel, hogy osztálykirándulást szervezzek a 
környékbeli település valamelyikére. 
 

A második előadást Veres-Székely Anna, 
magatartás genetikusnak és édesapjának, Székely 
Sándor, biológus, etológusnak köszönhetjük. Apa 
és lánya egy érdekes párhuzamot állított fel a 
csecsemők és a kuvikfiókák mozgás- és 
viselkedésformáinak tanulásáról. Vicces és 
izgalmas képekkel, videókkal színesítették 
előadásukat. Azt gondolom, hogy ez a prezentáció 
lenyűgözött bennünket. A magam részéről azt 
mondhatom, hogy nekem ez a bemutató tetszett a 
legjobban. 
 

Az utolsó programot Tárnok Ákos, a Kákics 
Együttes egyik tagja és Gula Miklós néptáncot 
tanító pedagógus tartotta. A népzenével 
kapcsolatos előadást régi hangszerek bemutatása és 
a végén egy közös éneklés színesítette.  

 

Az előadások között rövid szünetet tartottunk. 
Nagyon finom sajtokkal, sonkával, kenyérrel láttak 
minket vendégül. A harmadik előadás befejeztével 
megebédeltünk, majd továbbképzési programunk 
utolsó államosaként ellátogattunk a csákberényi 
Gróf Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti 
Múzeumba, amely 2014 októberében nyitotta meg 
kapuit. 
 

Óriási élményekkel gazdagodva térhettünk haza. 
Le a kalappal a szervezők és az előadók előtt, 
hiszen fantasztikus napot valósítottak meg 
számunkra. 

(Balogh Melinda tanító) 
 

Versünnep 

2016. április 7-én délután került megrendezésre az 
immár hagyománnyá vált Versünnep iskolánkban. 
Nagyon sok tanulónk vett részt ezen a remek 
szavalóversenyen. A zsűri tagjai között foglalt 
helyet Murányi Marianna, a Művelődési Ház 
vezetője, Türkné Nagy Mariann, iskolánk magyar 
tanára, Feichtinger Gáborné, nyugdíjba vonult 
tanítónk, Kovács Patrícia, iskolánk volt tanulója és 
Turi Bálint, színművész úr. 

 

A zsűri négy korcsoportban értékelte a tanulókat. 
Íme a helyezettek: 

I. korcsoport (1. 2. osztályosok): 
I. helyezett: Gál Boglárka (2. osztály) 
II. helyezett: Muhita Zsombor (2. osztály) 
III. helyezett: Türk Zsanett (2. osztály) 

II. korcsoport (3. 4. osztályosok): 
I. helyezett: Egyed Dániel (3. osztály) 
II. helyezett: Kovács Alexa (4. osztály) 
III. helyezett: Gál Annabella (4. osztály) 

III. korcsoport (5. 6. osztályosok): 
I. helyezett: Kertész Mátyás (6. osztály) 
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II. helyezett: Mayer Blanka (6. osztály) 
III. Török Laura (5. osztály) 

IV. korcsoport (7. 8. osztályosok):  
I. helyezett: Rigó Kata (8. osztály) 
II. helyezett: Haász Evelin (8. osztály) 
III. helyezett: Rigó Virág (7. osztály) 

Szívből gratulálunk minden versenyzőnek és 
helyezettnek! 

Külön köszönetet érdemel Sallay Orsolya tanárnő a 
kiváló szervezésért és a rendezvény lebonyolí-
tásáért. 

Júniusban a budapesti Játékszínben megrendezésre 
kerülő seregszemlén Gaál Boglárka és Kertész 
Mátyás képviseli iskolánkat.  

(Balogh Melinda tanító) 

Hivatástudatból: jeles! 
 
Ma, amikor oly sokan panaszkodnak a hazai 
egészségügyre, s szinte mindenkinek van egy 
elrettentő élménye, hadd említsek egy példa 
értékű, szívet melengető kincsesbányai történetet. 
Iskolánkban sajnálatos baleset következtében egy 
tízéves kislány felső állkapcsából szinte kiszakadt 
gyökerestől az első, maradandó foga. Olyan erős 
volt ez a teljesen kifejlett fogacska, hogy a hatalmas 
ütés ellenére is épen, egészben, törés és repedés 
nélkül megmaradt. Olyan hófehér és egészséges 
volt, amellyel csak egyszer ajándékoz meg 
bennünket a természet, s melynek elvesztése egy 
kislány számára óriási tragédia, pótolhatatlan 
veszteség. 
 

Több szerencsétlen körülmény miatt mintegy fél 
óra elteltével értesültem a balesetről. Akkorra a fog 
már hosszú utat járt be: volt zsebben, maszatos 
kezecskében, papír zsebkendőben, folyosón, 
ebédlőben, tanári szobában. S közben elborzadva 
„csodálták” a társak, sajnálkoztak a felnőttek… 
Sürgős segítségre volt szükség. 
 

A kincsesbányai fogászaton dr. Kiss Attila éppen 
rendelt. Telefonon kértem, mentse meg a kislány 
fogát. A doktor úr azonnal cselekedett. Nem 
kérdezett, nem feddett, nem keresett hátráltató 
körülményeket, csak szülői beleegyezést kért a 
beavatkozáshoz. A kislányt nevelő nagymamától 
perceken belül megkapta a hozzájárulást, s a 
doktor úr visszaültette a kislány fogát. Majd a két 
szomszédos fogacskához rögzítette azt, és 
összevarrta a sebet. Aztán antibiotikumot írt fel, s 

beutalót állkapocsröntgenre és szájsebészetre. A 
leletek tanúsága szerint a doktor úr kiváló munkát 
végzett, mert a visszaültetés egyéb, szájsebészeti 
beavatkozást nem igényelt. 
 

Viszont annál több utógondozást és figyelmet, 
melyet a kislány meg is kapott. A doktor úr minden 
részletre kiterjedő tanáccsal látta el, s hetente 
kétszer ellenőrizte, hogy alakul a 
fertőzésveszélynek erősen kitett fogacska 
visszaültetése. 
 

Azóta több mint egy hónap telt el. A kislány 
kanosszajárása még nem ért véget, hiszen hosszú 
heteken át csak pépeset ehetett, s rágni e sorok 
írásakor is csak a hátsó fogain lehetett. 
 

Csak remélni tudjuk, hogy a küzdelem nem volt 
hiábavaló… 
 

Bármi is lesz a történet vége, a doktor úr emberi 
helytállása, hivatástudata példa értékű 
mindannyiunk számára. 
 

Jó volt leírni ezeket a sorokat, felemelő érzés tudni, 
hogy a hétköznapok hősei itt élnek közöttünk. 
Szakmai tudásuk, elkötelezettségük, alázatuk ad 
mindannyiunknak hitet és erőt. Hitet az emberben, 
a hivatásunkban, erőt a mindennapokhoz, a 
tanításhoz. 
 

Köszönjük Doktor Úr! 
 

Pedagógus kollégáim és diákjaink nevében is 
kívánok Önnek áldozatos munkájához jó 
egészséget, megérdemelt szakmai sikereket, 
megbecsülést, magánéletében boldogságot. 
 

(Keszte Jánosné tagintézmény-vezető) 

 
 
Darts az IKSZT-ben 
 

A Kincsesbánya Darts Club (KDC) idén immár 3. 
alkalommal rendezett versenyt az IKSZT-ben. 
2016.04.23-án. a versenyen 7-en vettek rész, 
körmérkőzés útján dőlt el, aki a legtöbb pontot 
szerezte a tornán az lett az első.  
 

Az első három helyezettet díjaztuk, és külön díjat 
kapott, aki először megdobta a legnagyobb dobást 
a 180-at.  A versenyt Ódor Ákos nyerte meg, 2. 
Kovács László, 3. Kocsis Balázs lett, további 
helyezetteink 4. Bíró Kálmán, 5. Varga Imre, 6. 
Szabó Attila, 7. Szkubenics András lett.  
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Mindenkinek gratulálunk! A versenyeket havonta 
rendezi a KDC, amelyeket mindig időben 
meghirdetünk. Továbbá, minden hét csütörtökén 
este 18 órától lehet gyakorolni az IKSZT alsó 
termében. Külön köszönjük a segítőknek, az 
IKSZT-nek a versenyhez való hozzájárulásukat. 

 

(Keresztes Zoltán) 

 
A Szivárvány Nyugdíjas Klub bemutatkozik 
 

Klubunk már 33 éve működik, több-kevesebb 
létszámmal. Jelenleg 27 fő a tagságunk. Kéthetente 
klubfoglalkozást tartunk, melyeken a fontos 
tájékoztatás után közös beszélgetések folynak. 
Rendezvényeinken szívesen látjuk a környező 
nyugdíjas klubok tagjait és jó kapcsolatot ápolunk 
velük.  
 

 
 

Mi is eleget teszünk a meghívásaiknak, így voltunk 
már vendégségben az isztiméri, bodajki, csurgói, 
soponyai, csóri és ráckeresztúri kluboknál is.  

Az általános iskolánkkal szoros kapcsolatot tartunk 
fenn, jelenleg is patronálunk egy osztályt.  
 

Sajnos, a tagságunk száma egyre fogy, ezért 
szívesen fogadunk mindenkit, aki szeretne kis 
közösségünkhöz csatlakozni.  
 

Búcsúzunk Pataki Jánostól, aki oszlopos tagunk 
volt! 

„Búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt, 
de gondolatban örökké velünk maradsz” 

 

(Mezeiné Rózsika) 
 

Életre kelnek a falak  
 

Hirtelen jött ötlet… semmi próbálkozás! Az IKSZT 
fehér falait falfestéssel próbáljuk otthonosabbá 
tenni.  
 

Első alkotásunk egy hintázó alakot ábrázol, mely 
“mögött” a távlatban a Parlament, Szabadság-
szobor, Szent István Bazilika és a Lánchíd látható.  
 

 
 

Az elkészült festményekről folyamatosan mutatni 
fogunk fényképeket. László Klaudiának köszönjük 
az alkotásnál való közreműködését. 

(Kertai Renáta) 

 
Húsvéti kézműves az IKSZT-ben 
 

Előző évekhez hasonlóan immár 5. alkalommal 
szerveztük meg az IKSZT-ben, a Húsvéti kézműves 
délutánt.  
 

A résztvevők tojást festettek, “rizsnyulat” 
készítettek, quilling technikával húsvéti díszeket 
alkottak Kovács Bettina segítségével, melyet ezúton 
is köszönünk Neki. 

 

(Kertai Renáta) 
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Tisztújítás a helyi Vöröskeresztnél 
 
A Magyar Vöröskereszt 4 évente tisztújítás 
keretében választ új vezetést, vagy erősíti meg a 
meglévő vezetőit. MVK Fejér Megyei Szervezet 
Mór Területi Szervezetéhez tartozik a 
Kincsesbányai Alapszervezet, amely 2016. március 
23-án tartotta meg alapszervezeti tisztújító 
értekezletét. 
 

A kincsesbányai Vöröskereszt új vezetősége: elnök 
Murányi Mariann, titkár Vadkerti Ferencné, 
küldöttek Mezei Istvánné és Vincze Istvánné. A 
tagság 113 fő.  
 

Ruhaosztásra egyre több igény van, így ezeket 
szeretnénk rendszeresíteni a következő évben. 
A tagok részt vesznek a falujuk társadalmi 
rendezvényei. Karácsonykor csomagot adnak a 
rászoruló családoknak. 
 

A véradások szervezése, lebonyolítása fontos 
feladat. Donormegbecsülésre üdítőt és csokoládét 
oszt a helyi szervezet. Településükön is érződik a 
véradók elöregedése, új véradó bevonása nem 
jellemző. A fiatalokat nehéz megszólítani, bevonni 
az önkéntes véradásba. Kincsesbányán 
háromhavonta szervezünk véradást, 25 fő egy 
szervezett véradás tervezett létszáma.  
 

 
 

A tavalyi évben ezt Kincsesbányán nem sikerült 
teljesíteni. Egy véradással három életet menthet 
meg az önkéntes véradó. Az önkéntes véradás az 
önzetlen segítségnyújtás  legszebb módja. Milliók 
köszönhetik életüket olyan embertársaiknak, akiket 
soha nem láttak. Donormegbecsülésre minden 
alkalommal a vérellátó munkatársai ásványvizet, 
nápolyit és 500 Ft élelmiszer utalványt adnak, 

valamint azoknak, akik tavaly vért adtak, a 2016-os 
évre balesetbiztosítást kötöttek.  
 

A Vöröskereszt véradásszervezője is ad minden 
alkalommal ajándékot a véradóknak, az idén 
lehetőség van 10 000 Ft értékű üdülési utalvány 
osztására.  
 
Szeretettel várunk minden önkéntes véradót! 
 

(Lőrincz Mária 
 Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete 

Mór Támogató Szolgálatvezető) 

 
Vadvirág fotókiállítás a Károlyi Kastélyban 

 

 
 
A Föld órája  

2007-ben a Föld Órája azzal a céllal született, hogy 
sokak figyelmét irányítsa rá az éghajlatváltozásra, 
és a kormányokat, üzleti szereplőket, civil 
szervezeteket és egyéni támogatóit mozgósítsa a 
megfékezésére. Mostanra pedig olyan globális 
akcióvá nőtte ki magát, mely több mint 2,3 milliárd 
embert ér el világszerte. 
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Idén tízedik alkalommal, március 19-én, szombaton 
20:30 és 21:30 között kapcsoltunk le egy órára, hogy 
közösen világítsunk rá az éghajlatváltozás elleni 
fellépés szükségességére, és a figyelmet 
szimbolikusan azokra a természeti értékekre 
irányítsuk, amelyek megóvásán az emberiség 
túlélése múlik. 

Kincsesbányán, az emlékműdomb lábánál 
találkoztunk este fél 9-kor és meggyújtottuk 
mécseseinket. 

(Murányi Mariann) 

Festmény-és fotókiállítás nyílt a 
kultúrházban 
 

Április 22-én Bene Edit Art- díjas író, költő 
mutatkozott be egy irodalmi est keretében. 
Közreműködtek az Ősi Kovács Alkotóműhely 
tagjai: Miklós Krisztina dalénekes, Sipos Mari, 
költő és Drotleff Zoltán költő.  
 

 
 

A novella-bemutató és versfelolvasások után került 
sor két tárlat megnyitójára. Tarrné Skobrák Anna 
festményeit és fia, Tarr Gábor fotós képeit 
ismerhették meg az érdeklődők. A kiállított 

alkotások május 20-ig tekinthetők meg a 
Művelődési Házban. Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt! 

(Murányi Mariann) 

Kicsi huszárok Kincsesbányán! 
 

Csatatérré változott a Művelődési Ház nagyterme 
március 7-én. Volt ott kérem, verbuválás, 
kardforgatás és persze néptánc!  Gula Miklós és a 
Kákics együttes játékos műsorában a kincsesi 
ovisok és kisiskolások is élvezettel vettek részt.  
 

 
 

A történetben a juhászlegény, furulyázott, feküdt a 
subáján, vigyázott a bárányokra, de azok elvesztek. 
A gyerekeket itt vonták be a klasszikus 
báránykereső játékkal.  Hiába, az állatokat nem 
találták, ezért a juhász bánatában világgá ment.  
Huszár lett belőle, aki visszatérve a gyerekek 
soraiból is toborzott.  Verbunkot táncolt, 
megtanította kardot forgatni és lovagolni a kicsi 
huszárokat, akik lelkesen mentek a csatába. 
Győzelmüket néptánccal és dallal ünnepelték meg. 
Nagy élményt jelentett a kicsik számára a közös 
játék, amelyből sokat tanultak is. 

(Murányi Mariann) 

Egészséghét volt az oviban 
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ÉRTESÍTÉS! 
 
Értesítjük Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy 2016. 
április 27. és Május 31. között naponta 7:30 és 15:00 
között a községben tervezett és ütemezett hálózat 
karbantartási munkálataink keretein belül 
szennyvízcsatorna mosatást végzünk. 
 

Kérjük a Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a fenti 
időszakban az ingatlanokon található tisztító 
idomok záró fedelét kellőképpen lazítsák fel. 
Kérésünk teljesítését és megértésüket köszönjük. 
 

(DRV Zrt. Velencei Üzemvezetőség) 
 

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSI AKCIÓ! 
 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Depónia 
Nonprofit Kft. lebonyolításával 2016. április 29-én 
zöldhulladék gyűjtést szervezünk. 
 

 
 

Az ingatlanukon keletkező zöldhulladékot 
összekötözve, zsákba csomagolva a közlekedési út 
mellé kérjük kihelyezni úgy, hogy az sem a 
gyalogos, sem pedig a jármű forgalmat ne zavarja. 
Nem kerül elszállításra: 

 kommunális jellegű hulladék 

 egyéb hulladék, ami a lomtalanítás 
keretében kerül elszállításra 

 veszélyes hulladék 

A kipakolást a jelzett időpontot megelőzően este 
vagy legkésőbb reggel 6 óráig végezzék el. 
 

A meghirdetett időpont után kihelyezett 
zöldhulladékot a Depónia Kft. nem szállítja el a 
zöldhulladék szállítás keretében.  
 

Kérjük, minél többen éljenek a lehetőséggel saját 
portájuk és településünk tisztasága érdekében.  
 

(Önkormányzat) 
 

EBOLTÁS 
 

Értesítjük a tisztelt eb tartókat, hogy a 2016. évi 
kötelező eb oltásra az alábbi időpontokban és a 
megszokott helyeken kerül sor. 
 
Május 4.  7:45 – 7:55 óráig Felső Kincses 
Május 4.  8:00 – 8:15 óráig Rákhegy alsó 
Május 4.  8:20 – 8:40 óráig Rákhegy felső 
Május 4.  8:45 – 10:30 óráig Kincsesbánya 
Pótoltás: 
Május 9.  15:00 – 16:30 óráig Kincsesbánya 
 
Az oltás valamennyi 3 hónaposnál idősebb ebnek 
kötelező, díja: 4 500 Ft/eb. A háznál történő eb 
oltásának díja: 5 500 Ft/eb. Az oltás helyén kerül 
sor a kötelező féreghajtásra is, melynek díja: 10 kg-
ig 200 Ft, 10 – 20 kg-ig 400 Ft, 20 – 30 kg-ig 600 Ft, 
30 – 40 kg-ig 800 Ft. 
 

2013. január 1-től a 164/2008. (XII.20.) FVM 
rendelet 4. § (7) bekezdése szerint a veszettség ellen 
csak elektronikus transzponderrel (chippel) 
megjelölt eb oltható. 

 
 

A 147/2004. (X.1.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése 
értelmében a megbízott állatorvos a mikrochip 
állatba való behelyezését, az állatorvosi 
rendelőben, illetve a tulajdonos kérésére az állat 
tartási helyén végzi el. Kedvtelésből tartott állatok 
részére szervezett – összevezetéssel történő – 
tömeges mikrochip behelyezése tilos. Kérjük az eb 
tartókat, csak a chippel megjelölt ebeket hozzák 
oltásra! A sorszámozott oltási könyveket mindenki 
hozza magával! Az új oltási könyv kiállítási díja 500 
Ft/db. 

   (Dr. Balázsik István állatorvos 
    06-30-400-4627) 
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Oldal: 12 

Nőnap – Férfinap 
 

Az idén is dúlt a nemek harca, a férfiak 26. 
alkalommal a nők 24. alkalommal léptek színpadra, 
hogy szórakoztassák a nagyérdeműt. 
 

 
 

 

 
Pünkösdi királyt választunk! 
 

Hagyományteremtő szándékkal, harmadik 
alkalommal választunk Pünkösdi királyt, május 14-
én, szombaton, Kincsesbányán.  
 

 

A versenyfeladatokat nem áruljuk el, de a Toldi – 
rúdtartást addig is gyakorolhatják a jelentkezők!   
 

A falu markáns legényei - a király-jelöltek – 
hétpróbás küzdelemben bizonyíthatják ismét 
erejüket és ügyességüket vagy akár bátorságukat!  
 

A 2015 évi megmérettetést Barankai Adrián nyerte, 
kiérdemelve ezzel a királyi címet és kiváltságokat. 
A lányok, asszonyok süssenek ismét „legényfogó 
pitét” a leendő király kegyeiért, s a királynéi 
babérokért. Várjuk a kihívást kereső jelentkezőket! 

(Murányi Mariann) 
 

Programajánló! 
 

IKSZT állandó programok: 
Hétfő:   Mazsorett, Kangoo 
Szerda:  Mazsorett 
Csütörtök:  Darts, Kötés, Horgolás 
Péntek:  Scrabble szójáték 

Művelődési Ház: 
Május 14: Pünkösdi király választása 
Május 20-ig: Festmény és fotókiállítás 
Május 28: Gyermeknap 
 

Köszöntjük az Édesanyákat! 

 
 

„Úgy repültem, mint a madár! 
Pedig szárnyam sincsen. 
Virágot is hoztam Neked! 

Pedig kertem sincsen. 
A szeretet az én szárnyam 

Szívem az én kertem. 
Anyák napján köszöntelek, 

Édesanyám, lelkem!” 
  

(Kincsesbánya Önkormányzata) 

mailto:pm.hivatal@kincsesbanya.hu

