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2016. Február 
 

 A tartalomból: 
 

 Önkormányzati hírek 

 Kincsesbánya története 

 Művelődési Ház hírei 

 Iskolai hírek 

 Óvodai hírek 

 Depónia tájékoztató 

 VERGA felhívás 

 Az év praxisa 

 Véradás 

 DRV tájékoztató 

 Rendőrségi tájékoztató 

 Programajánló 

 

 

Az újságot szerkesztette: 

Murányi Mariann 
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MEGHÍVÓ 

 

Szeretettel várjuk 
ünnepségeinkre 

2016. március 11-én 
15 órára 

a Művelődési Házba. 
Március 15-én   

10 órakor a  
Nemzeti dombon 

„Csináljunk forradalmat!” 

 

KINCSESBÁNYAI  HÍREK 
Kincsesbánya Község Önkormányzata hivatalos lapja 

Önkormányzati hírek… 
 
Önkormányzatunk képviselő-testülete február 15-én tartotta soros 
ülését, melyen az egyik legfontosabb napirend volt a 2016 évi 
költségvetési rendelet megtárgyalása, és elfogadása. Költségvetésünk 
éves bevételi és kiadási főösszegét 186 280 ezer forintban határozta 
meg a testület. Ez az összeg fedezetet nyújt a település működtetésére 
és fejlesztési lehetőségeket is tartalmaz anélkül, hogy működési hitel 
felvételére szükség lenne. A képviselő-testületi ülésről készült 
jegyzőkönyvet megtalálja Kincsesbánya község hivatalos weblapján.  
 

Megjelentek az első pályázati felhívások is. Önkormányzatunk 
összeállította azokat a fejlesztési elképzeléseit, amelyeket az előttünk 
álló tervezési ciklus során szeretne megvalósítani: 

 Az óvodai konyha teljes körű felújítása, új konyhai eszközök 
beszerzése 

 Egészségház – Községháza külső, belső felújítása, egészségház 
akadály-mentesítése 

 Belterületi járdák, csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása 

 Kerékpárút építése Székesfehérvár illetve Mór irányába 

 Belterületi utak felújítása 

 Térfigyelő kamera rendszer kiépítése 

 Közterületek, parkok felújítása 

 Kommunális eszközpark fejlesztés, nagy teljesítményű 
munkagép (traktor) és hozzá kapcsolható eszközök (tolólap, 
sószóró, pótkocsi, stb.) beszerzése 

Természetesen mindez függ a kiírásra kerülő pályázati 
lehetőségektől, ám nem várunk minden esetben pályázatra, amit 
lehet, önerős beruházással igyekszünk megvalósítani. 

(Bajkai János pm.) 
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Kedves Olvasó! 
 

 

Kincsesbánya község 2016. évben ünnepli 

önállóságának 50. évfordulóját. Az ünnepi év 

alkalmából újságunkban egy sorozatot indítunk el 

Kurucz János (községünk első díszpolgára): 

Kincsesbánya című írásából. Fogadják szeretettel 

az első részt. 

 

Kincsesbánya Fejér megye észak-nyugati részén, 

Székesfehérvártól közel 15 km-re fekvő ipari 

település. A móri körzethez tartozó községet 

Iszkaszentgyörgy (3 km), Fehérvárcsurgó (3 km) és 

Guttamási (5 km) zárják közre, déli és nyugati 

irányból a Bakony váltakozó szintű hegyvonulatai, 

északról és keletről a móri árok határolják. A 

község centruma a Szeghegy (241 m) észak-keleti 

lejtőjénél elhelyezkedő dombokra épült, váltakozó 

felszíne természeti szépséget kölcsönöz a több 

utcás, szórt településnek.  

 

Az 1966 óta önálló közigazgatású tanácsi község a 

Fejér megyei Bauxitbányák Vállalatának központja, 

ezért nagy részét üzemi létesítmények foglalják el. 

Határában legkevesebb a mezőgazdaságilag 

hasznosítható terület, dél-délnyugati részét 

csaknem összefüggő erdős hegyek borítják. Felszín 

alatti rétegeiben a bauxiton kívül főleg a mészkő 

jellemző. 

 

A község összterülete 1087 hektár volt 1980-ban. 

Lakóinak száma ugyanebben az évben 1719. 

Határához tartoznak 1966 óta Felső-Kincses, 

Rákhegy, (egyéb belterület) Atya major és 

Tatárhegy külterületek, valamint az előzőleg 

iszkaszentgyörgyi határba eső Kisbittó és 

Somosmál egy része. Lakóinak kisebb része képezi 

az 1940 előtt itt élő őslakosságot és ezek 

leszármazottait, többségük betelepült. A 

bányaközség Székesfehérvárról legrövidebb úton 

Iszkaszentgyörgy felől a Somosmál aljai szántók 

mellett, kisebb kerülővel Felső-Kincses és a 

Tatárhegy felől közelíthető meg. 

 

 

Történetének fő jellemzői és szakaszai: 

Őstelepülései közül Kincses és Bittó a XIX. század 

elején népesültek be, ez időtől az iszkaszentgyörgyi 

uradalom szőlőhegyeiként említik őket írott 

források. Az 1941-es bányanyitással ipari település 

létesült a fenti szőlőhegyek helyén. A 

bányaközséget 1950-ben Guttamási közigazgatása 

alá rendelték, majd önálló közigazgatást nyert 

1966-ban. Külterületi lakott helyei közül Atya és 

Rákhegy helyén már 1190-ben és 1201-ben falu állt. 

A fentiek közül Atya major már nem létezik. 

 

Kincsesbánya nevének utótagja a bauxit-

bányászatra utal. A Kincses név a község déli 

határában fekvő Kincses heggyel és a hasonló 

hangzású őstelepüléssel kapcsolatos. A hegy lapos 

köveitől nyerte a nevét. A pénzérme alakú 

különböző nagyságú lapos kövek (nummulites) az 

eocénkori tengerek egysejtű meszesházú 

élőlényeinek megkövesedett maradványai, melyek 

tömegével találhatók Felső-Kincses település 

szántóföldjein. A kis köveket Szent László 

pénzének hitte és nevezte a nép egykor. A 

hagyomány történetet is fűz ezekhez. Egyik szerint 

a környék ura a tatárok (vagy törökök) elől 

menekülve elszórta pénzét, és ez a rabló tatár 

kezében kővé vált. Másik szerint Szentgyörgy 

valamelyik földesura Úr napján arattatta a lencsét 

jobbágyaival, és ez a lencse lett kővé. Egy feljegyzés 

a bittói kőfejtőben, 1936-ban felszínre került 

aranyleletekre vezeti vissza a Kincses név eredetét. 

Itt kell megjegyezni azt, hogy az egykori 

szőlőhegyet már XVIII. századi gazdasági iratok 

Kincsesnek nevezik. A helynév előfordulásai: 1757-

ben és 1786-ban Kintses hegy, 1822-ben és 1864-ben 

Kintses promontórium, 1879-ben Kincses hegy, 

1883-ban Alt Kincses. Az eredeti település, miután 

a község Bittó helyén kiépült, a Felső-Kincses nevet 

kapta. 
 

(Felhasznált irodalom: Fejér megyei történeti évkönyv 17) 
 

(Folytatás a következő számban) 
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Színek harmóniája a kincsesi kultúrházban 
 

Krausz József fafaragó használati és díszítő 
faragásainak bemutatásával kezdődött az idei 
tárlatsorozat a Művelődési Házban. 
 

 
 
Február 19-én nyílt meg Miklós Krisztina alkotó és 
Fördős József László festőművész „Színek 
harmóniája” című festménykiállítása. A baráti 
hangvételű, népdalokkal és verssel tarkított 
megnyitón kiderült, a művészpár egy 
festőtáborban talált egymásra, azóta „mint mester 
és tanítványa” alkotnak.  
 

 
 
Mindketten tagjai a Móri Írók és Képzőművészek 
Szövetségének. József a többnyire impresszionista 
stílusjegyeket felvonultató festményeit a 
„nagyközönségnek” szánja, s legszívesebben 
aktokat ábrázol, míg Krisztina a csendéletekhez, a 
csodálatos tájakhoz vonzódik.   
 

 
 
A színek és témák kavalkádját felsorakoztató 
festmények tárlata az ország több nagyvárosa után 
Kincsesbányán tekinthető meg, március 10-ig.  
       

(Murányi Mariann) 

 

Kulturális Kavalkád 2016.  
 

 
 

Négy évvel ezelőtt kezdődött… Azóta büszkén 
kijelenthetjük: új hagyományt hoztunk létre 
községünkben. 2016. február 7-én is Kulturális 
Kavalkáddal nyitottuk meg a Művelődési Ház 
programsorozatát, ezúttal a Kultúrházak éjjel-
nappal országos rendezvényeihez csatlakozva.   

 
 
 
34 helyi tehetség 16 produkcióval kápráztatta el a 
közönséget. A kulturális műsorok törzsét az 
irodalom és a népzene alkotta, ennek megfelelően 
szólaltak meg népdalcsokrok, népi hangszerek, 
versek és mesék, de nagy tetszést arattak a modern 
táncprodukciók is. Az idei kavalkádon is új 
tehetségek mutatkoztak be, az előadók 
kisiskolások, fiatal és szépkorú felnőttek voltak. A 
színpadi produkciók után egy kellemes, 
pogácsázós beszélgetésre hívtuk a résztvevőket, 
miközben kivetítettük a Művelődési Ház és a 
település 2015 –ös kulturális és közösségi életének 
nagyszerű pillanatait. Sok van, mi csodálatos, de 
amikor kis közösségünk - ha csak egy est erejéig- 
összejön, a „mieinknek” tapsolunk büszkén, vagy 
itthon érünk el sikert, az felejthetetlen élmény. 
Köszönöm mindenkinek, aki jelen volt!  
                                     
       (Murányi Mariann)
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Iskolanyitogató 
Babórc mese 
 

Történt egy téli, napsütéses délelőttön, hogy 
Babashából útnak indultam megkeresni az én kis 
babórckáimat.  
 
Ők azok a kis tündéri lények, akik bearanyozzák 
napjainkat kedves mosolyukkal, szeretetteljes 
létezésükkel. Mosolyog, nemcsak az arcuk, hanem 
a szemük, a hangjuk, összességében a teljes 
személyiségük is. Szeretnek táncolni, játszani, 
énekelni, verset, mesét mondani, de kedvelnék (ha 
ismernék) a számtan, az olvasás, az írás 
tudományát is.  
 
Nos, itt jött be az én küldetésem a képbe, hiszen ez 
az a terület, amiben én tudok - és szeretnék is - 
nekik segíteni.  
 

 

 
 
 
Ez az, amiben tudom, hogy mi együtt csodákra 
leszünk képesek! 
 
Tehát magamhoz vettem varázsbőröndömet, 
amiben ott lapult egy gyönyörű kép, mely segített 
meghatározni a helyet, amit kerestem. Bejártam 
rengeteg erdőt, mezőt, még a közeli Ovi-dombot is, 
sőt a környező települések babórcnevelőit is. 
Voltam Fehérvárcsurgón, Isztiméren és 
Kincsesbányán. Azonban babórckáimat csak 
számtalan rejtvény megfejtésével, sokadik 
alkalommal - bizonyos jelek segítségével - sikerült 
megtalálnom. Olyan kedvesek, figyelmesek és 
érdeklődőek voltak, hogy azon nyomban 
meghívtam őket kedves szüleikkel együtt a 
kincsesbányai Kazinczy Ferenc Általános Iskolába.  
 
Nagy örömömre el is jöttek. Így, az 
újratalálkozásunk örömére megismerkedhettünk 
egymás családtagjaival is. Csodásan énekelgettünk, 
fergetegesen táncolgattunk, izgalmasakat 
meséltünk egymásnak, és még házikókat is 
készítettünk! Olyan jól éreztük magunkat, hogy 
megbeszéltük, ismét találkozni fogunk március 8-
án. Már nagyon várom azt a napot, amire 
(megsúgom) nagy meglepetéssel is készülök.  
       

 (Mátyás Andrea 
  Andi néni) 

Farsang a Kazinczyban 
 
Február 13-án fergeteges farsangi bált szerveztek 
iskolánk pedagógusai a szülők segítségével. 
 

Ismét példa értékű összefogással valósulhatott meg 
e nagyszabású rendezvény. A Szülői 
Munkaközösség tagjaira mindenben 
számíthattunk. Kitűnő szervezéssel folyt az 
előkészítő munka. Voltak, akik tortát vagy 
süteményt sütöttek. Mások jelmezeket varrtak vagy 
ruhákat kölcsönöztek. Rengeteg tombola-felajánlás 
is érkezett. Az anyagi eszközök mellett sok szülő 
munkával is támogatott bennünket. A különböző 
helyszíneken enni- és innivalóval, sőt érdekes 
játékokkal várták a farsangoló diákokat. 
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A zsúfolásig megtelt tornateremben rangos zsűri 
előtt vonultak fel az ötletesebbnél ötletesebb egyéni 
jelmezesek. Kitörő taps fogadta az osztályok 
csoportos produkcióit, valamint a tantestület 
„Török és a Mehemed” című rögtönzését. 
 
Büszkék voltunk hercegi párjainkra is, akik 
nemcsak szerethető személyiségükkel, de 
példamutató magatartásukkal, kiváló közösségi 
tevékenységükkel is elnyerték a diákközösség 
szimpátiáját. Így a legtöbb szavazattal a 4. 
évfolyamból Gaál Annabella és Véninger Gábor, a 
8. évfolyamból Rigó Kata és Búr Milán érdemelte ki 
e kitüntető címet. 

Farsangi bálunk fénypontját ebben az évben is a 
nyolcadikosok gyönyörű tánca jelentette. 
 
Meghatóan szép volt, mikor a végén szüleikkel is 
táncoltak, felejthetetlen élményt nyújtva 
mindannyiunknak. Diákjaink lelkesedése motiválja 
tantestületünket, hiszen már a következő farsang 
ötleteit gyűjtögetjük. Addig is hálásan köszönjük 
minden segítőnknek és a Szülői Munkaközösség 
tagjainak lelkiismeretes munkáját, támogatását. 
 
A tantestület és a diákközösség nevében: Keszte 
Jánosné.

 

Egy nap hírnév! 
 
Számomra nagyon nagy élmény volt, hogy herceg 
lehettem, ha csak egy délutánra is a Kazinczy 
Ferenc Tagiskola farsangi bálján.  
 
Ez egyszer nem hittem volna, hogy rám esik 
diáktársaim választása. Rémülten álltam ki a kis 
első osztályosok elé, mikor megtudtam, hogy én 
lettem a "kiválasztott". Eszméletlenül hatalmas 
öröm fogott el, annyira, hogy azt leírni lehetetlen.  
El szeretném mondani, hogy partnerem nélkül a 
felkészülés elképzelhetetlen lett volna. Virágzó és 
egy nagyszerű embert ismerhettem meg Rigó 
Katában, aki nem mellesleg elkápráztatott 
tánctudásával. A felkészülés nem volt mindig 
zökkenőmentes, de kitartással és akarattal 
mindenen túljutottunk.  
Mindig mellettünk volt és segítő kezet nyújtott 
Pittnerné Zámbó Zita tánctanárunk. Nélküle nem 
valósulhatott volna meg a farsang számunkra.   
 

 
 
Meg szeretném köszönni mindenkinek, aki segített 
a felkészülésemben, többek között Miklós 
Elvirának, aki folyamatos humorával nem hagyott 
egy percre sem csüggedni, Buzás Klaudiának, 
akinek hatalmas, gyönyörű, rózsaszín ruhája nem 
hagyta, hogy egy kicsit is rossz irányba lépjek, és 
minden osztálytársamnak, akik azon fáradoztak, 
hogy előrevigyék a farsang lebonyolítását.  
Iskolánk igazgatójának, Keszte Jánosnénak 
köszönjük a lehetőséget és a sok segítséget. Nagy 
élmény volt újra táncolni sok év után. Istennek 
hála, korábban már volt szerencsém a tánc felé 
kacsingatni. A farsang egy csodálatos, felejthetetlen 
élmény volt. Nagyon ötletes és érdekes jelmezeket 
csodálhattunk meg. Észre sem vettük, és már le is 
ment a 2 órányi felvonulás.  
Örök emlék marad. Sok sikert kívánunk Katával az 
elkövetkező években minden hercegi párnak. 
 
 

(Búr Milán 8. osztály)

 

Elkészült… 
 
Az elmúlt év végén döntött a képviselő-
testület, hogy az óvodai csoportszobákba a 
helykihasználás növelése érdekében galériákat 
épít. A galériák elkészültek a gyermekek 
azokat birtokba vették, továbbá a tornaszoba 
60 éves beépített szekrényét is kicserélték, az 
óvodai 2015-ös költségvetés terhére. 
 

(Takácsné Guti Zsuzsanna) 
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Ovis sportnap Móron 
 
A Napraforgó Óvoda nagycsoportos gyermekei 

részt vettek Móron a Wekerle Sportcsarnokban 

megrendezett játékos tízpróbán, melyet a Zengő 

Óvoda tagóvodái szerveztek. A jó hangulatú 

program maradandó élményt nyújtott a gyerekek 

számára. 

Nagycsoportosaink örömmel vettek részt a 
bátorságpróbán, remekül szerepeltek négykéz-
lábasan, mezítlábasan.  A virággyűjtést és 
talpmasszírozós játékot is nagy élvezettel 
teljesítették. 

(Takácsné Guti Zsuzsanna) 

 

 

 
Tájékoztató a szelektív gyűjtésről 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
A Depónia Nonprofit Kft. a házhoz menő szelektív 
gyűjtést az alábbiak szerint végzi az Önök 
településén.  
 
Műanyag-, és fém csomagolási hulladék gyűjtése 
(áttetsző zsákban) 
A zsákban kizárólag az alább felsorolt hulladékokat 
szíveskedjen gyűjteni: 
 műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok,  
 műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok,  
 többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) 

kartondobozok,  
 fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves 

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

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

géppapír, papírzacskó, kartondoboz 
 

 
 
 
 
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési napok 
2016. Kincsesbánya (minden hónap utolsó hétfő, 
kivétel december hó) 

 

január február március április 

25 29 21 25 

május június július augusztus 

30 27 25 29 

szeptember október november december 

26 31 28 19 

 

A műanyag- és a papírhulladék gyűjtése 
egyszerre történik! 

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

 

Köszönjük az együttműködését! 
 

(Depónia Nonprofit Kft.) 
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Felhívás 
 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a VERGA Zrt. 
erdőlátogatási korlátozást rendel el a használatában 
lévő mellékelt térkép szerinti törzsterületeken. 
A korlátozás nem érinti a Veszprém – Gulyadombi 
Parkerdőt, a Veszprém – Fenyves erdőt (21-es tag) 
és a kijelölt turista és kerékpárutakat. 
 
 

 
 
Nem vonatkozik továbbá az egyéni gyűjtési – ágfa, 
erdei melléktermék, agancs stb. – engedéllyel 
rendelkezők tevékenységére. 
 
A korlátozási időszak: 2016. február 15. – 2016. 
április 15.  

       
                                              (VERGA Zrt.) 

 
 „Az év praxisa” pályázat!  
 

Ugye Önnek is van egy története? 
 

Kérjük, jelölje települése háziorvosát és a vele 
együtt dolgozó nővért „Az év praxisa a Kárpát 
medencében” pályázat díjaira, ha elismerésre 
méltónak találja munkájukat!  
 

Az ajánlásokat az alábbi linken lehet beküldeni: 
http://www.azevpraxisa.hu/ajanl 
 

Az ajánlások beküldésének határideje: 2016. 
március 20. 24:00 h. 
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DRV tájékoztató: 

A DRV Zrt. elérhetősége a helyi hívás díjával hívható 06 

40 240 240 telefonszám. A DRV INFO VONAL a nap 24 
órájában tájékoztatást nyújt a Társaság által biztosított 
szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ügyfélszolgálati 
munkatársaink telefonon, munkanapokon 7:30-tól - 15:30-ig, 
csütörtökön 7:30-tól 20:00 óráig várják az ügyfelek hívását. 
Automata információs szolgáltatásunk és az önkiszolgáló 
menüpontok pedig éjjel-nappal bármikor igénybe vehetők. 

Ügyfélszolgálati munkatársaink személyesen, a Velence 

Szabolcsi u 40 szám alatti ügyfélszolgálati fiókirodában 
fogadják felhasználóinkat az alábbi nyitva tartással:  

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8:00 - 15:00 --- ---  8:00 - 18:00  8:00 - 12:00  

 
Június 01-től augusztus 31.-ig kedden  és szerdán is fogadjuk 
a felhasználókat 8:00-15:00 óráig. 
 
Hibabejelentés, illetve a szolgáltatással kapcsolatos 
észrevételek a  06 40 240 240  1-es menügomb választásával 
tehető, ahol munkatársunk a hibabejelentést a nap 24 
órájában fogadja. 

 
 

RReennddőőrrssééggii  ttáájjéékkoozzttaattóó::  

  

  
KKöörrzzeettii  mmeeggbbíízzootttt::    

  

LLaakkkk  PPááll  cc..  rr..  ttöörrzzsszzáásszzllóóss  
  

EElléérrhheettőőssééggee::  0066--2200--3388--0000--005555  
 

Tájékoztatjuk a tisztelt 
lakosságot, hogy a nap bármely 
időszakában hívható mobil-
telefonról, vagy vezetékes 
telefonról a 112-es segélyhívó, 
amely a Fejér Megyei Rendőr 
Főkapitányság Tevékenység 
Irányítási Központjába kapcsol!   
 

A körzeti megbízott fogadóórát 
minden hónap második hetének 
szerdáján 14 órától 16 óráig tart a 
Kincsesbányai Kincsesi utca 37. 
szám alatti KMB irodában. 
 

 
 

Programajánló 

Március 11:  Nemzeti Ünnep  

   5. osztályosok műsora 

Március 12:  Nőnap 2016 

Március 15:  „Csináljunk forradalmat!” –  

  forradalmi megemlékezés a    

  Nemzeti dombon  

Április 8:  Versünnep 

Április 16:  Férfinap 2016 

Április 22:  Író – olvasó találkozó,     

  fotókiállítás 
 

Rendezvények helyszíne: Művelődési Ház 
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