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KINCSESBÁNYAI  HÍREK 
Kincsesbánya Község Önkormányzata hivatalos lapja 

Tájékoztatás önkormányzati pályázatokról: 

 
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
önkormányzatunk az elmúlt időszakban több pályázatot is 
beadott, melyek eredménye ugyan még nem született meg, de 
bizakodunk a döntéshozók pozitív bírálatában. 
 

Elsőként a társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés jogcímre nyújtottunk be pályázatot 
kerékpárút kialakítására. A kerékpárút a Kossuth utca Kincsesi 
utca kereszteződésétől indul és Rákhegyen keresztül 
Fehérvárcsurgó határáig tart, azzal hogy egy kitérővel érintjük a 
Bányász emlékhelyet. A benyújtott pályázat bruttó összege 79 
995 372 Ft, támogatási intenzitása 100 %.   
 

Pályázatot nyújtunk be az Egészségház-Községháza és az 
Óvoda energetikai fejlesztésére. A pályázat keretében mindkét 
épület utólagos hőszigetelése, nyílászárók cseréje és a fűtési 
rendszer korszerűsítését szeretnénk elvégezni. A pályázat 
ugyan szintén 100 %-os támogatási inetnzítású, de a 
gyógyszertárra eső részek nem támogathatóak ebből a forrásból 
ezért az önkormányzatnak arányosítani kellett, és 3 837 486 Ft-
tal hozzá kell járulnunk a pályázat sikeressége esetén. A 
beruházás teljse összege a két épületre összesen 74 208 256 Ft. 
 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 
államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot írt ki 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására. Önkormányzatunk a Somosmáli utca aszfaltozási 
munkáira pályázott. A beruházás tervezett költsége 6 863 613 Ft, 
ebből 2 402 265 Ft önerőt kellett vállalnunk. 
 

A nemzetgazdasági miniszter  - belügyminiszterrel és az emberi 
erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetett a 
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására. 
Ennek keretében kívánjuk felújítani főzőkonyhánkat. A tervezett 
beruházás teljes összege 39 832 803 Ft, melyből 8 452 803 Ft 
eszközbeszérzés, a többi építési munka. Itt is szükséges önerőt 
biztosítanunk. Amennyiben pályázatunk sikeres lesz úgy 
9 958 201 Ft önrészt kell biztosítanunk. 
 

A benyújtott négy pályázat bruttó összege: 200 900 044 Ft. 
 

(Bajkai János) 
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Kurucz János: Kincsesbánya története (3. rész) 
 
Kincsesbánya területével kapcsolatos történeti 
adatok 1940-ig 
 
A község területe már a honfoglalást megelőző 
időben is lakott hely volt. A környék természeti 
viszonyai, a változatos felszín, védettséget 
nyújtó hegyek és völgyek, megélhetést nyújtó 
erdők, rétek és bővizű források kedvező 
életfeltételeket biztosíthattak már az őskor 
emberének is. A móri ároknak ezen a részén 
feltárt régészeti leletanyag bizonyítja, hogy 
különböző korokban betelepült volt e terület. 
1969-ben a Bittó homokbányában bronzkori 
sírokból edényleleteket tártak fel. A község 
keleti határán az Atyai út mellett szintén 
bronzkori urnatemető került elő 1980-ban. 
1836-ban a Bittó kőfejtőben avar kori 
aranyleleteket találtak, ugyanitt 1954-ben 
további avar szerszámok láttak napvilágot. Az 
avarok tartós jelenlétére utal továbbá az a nagy 
temető, amely 1953-ban a Bittói külfejtés 
felszínelési munkái során, sajnálatos módon 
megsemmisült a település keleti részén. 1969-
ben a Kincsesi út melletti 16 lakásos emeletes 
házak építése közben szintén avar kori sírok 
kerültek elő. 
 

A rómaiak jelenlétére a Vaskapu gát 1971-ben 
feltárt maradványai utalnak. Ezek szerint a 
völgyszoros mesterséges gátját a rómaiak 
építették a II. században és a Gaja vizét 
összegyűjtve fürdőt létesítettek a mai 
Fehérvárcsurgói Víztározó területén.  
 

Középkori források Rákhegyet és Atyát kivéve 
keveset szólnak a község területéről. A 
törökkor előtt csak a fenti két külterület helyén 
volt lakott település, de a török hódoltság 
idején az állandó háborúk miatt ezek is 
elnéptelenedtek. A Bittói dombok és a Vaskapu 
környéke csak, mint hadműveleti terület 
érintett a törökkori eseményekben. A Wathay 
énekes versben említett 1601-es török elleni 
győztes csata egy része a Vaskapu, 
Iszkaszentgyörgy és Moha közötti területen 
zajlott le a fenti év októberében. “ A Vaskapu 

környül tábort telepétték”- írja Walthay Ferenc. 
Ugyanerre az eseményre vonatkozhat egy 
tanúvallomás 1718-ból, miszerint “a török 
világban a hajdúkat levágták a sáncokon 
Csurgón felül…” 
 

Összegezve a különböző források ide 
vonatkozó adatait, a Vaskapu környéke 
állandó harcálláspontja lehetett az egymás 
ellen harcoló erőknek az 1600-as évek elején. A 
szóbeli hagyományok szerint a törökök a 
rómaiakhoz hasonlóan felfogták a vizet a 
Vaskapui gáttól nyugatra eső területen. Károly 
János szerint azzal a szándékkal, hogy a 
felfogott vízzel Fehérvárt elöntessék. Eltekintve 
a hagyományoktól: a törökök állandó jelenléte 
nem kétséges a Vaskapu környékén, ezt 
bizonyítja az 1718-as határvizsgálati 
tanúvallomás is, mely szerint a székesfehérvári 
törökök a Tatárhegy felől a Vaskapui fürdőhöz 
vezető országutat használták a XVII. 
században. Ezzel a víz felfogásának a célja is 
egyértelmű. A környék falvainak 
elnéptelenedését végleg az 1683. év jelentette, 
amikor a török sereg Csurgó mellett pestis 
miatt vesztegelt három hónapig. Erre az időre 
és eseményre vonatkozhat egy forrás 
megjegyzése, miszerint a Vaskapu hegy halmai 
a török pasák sátorhelyei voltak. Kincses és 
Bittó birtoklástörténete Iszkaszentgyörgy 
faluhoz kapcsolódik. 1650-ben III. Ferdinánd a 
Fejér megyei Moha és Szentgyörgy falvakat, 
Guth és Atya pusztákat Amade Jánosnak 
adományozta. 
 

(Felhasznált irodalom: Fejér megyei történeti évkönyv 17) 
 

Időkapszula – unokáink látni fogják! 
 

2016-ban ünnepeljük településünk önállósá-
gának 50. évfordulóját, ebből az alkalomból a 
bányász emlékparkban a körgyám alá 
elhelyezett csillében egy időkapszulát zárunk 
le ötven évre. Várjuk azokat az emlékeket, 
tárgyakat amelyeket szívesen elhelyeznének az 
időkapszulában. Utódaink fél évszázad 
múltával betekinthetnek napjainkba. A 
felajánlott tárgyakat az IKSZT-ben kérjük 
leadni.                                             (MurányiMariann) 
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Választások Koronkán 
 
Romániában 2016. június 5-én helyhatósági 
választások voltak, nem volt ez másképp 
testvérteleülésünkön sem. A választópolgárok 
megválasztották az új polgármestert és 
tanácsosokat. Koronka új polgármestere 
Takács Szabolcs István (fotón) lett.  
 

 
 

Június 26-án vasárnap megvolt az alakuló ülés 
is, ahol László Sándort választották meg 
alpolgármesternek. Helyi tanácsosok lettek: 
Erdős-Balizs Zoltán, Árgya Csaba, Pap Enikő 
Erzsébet, Balizs Győző, Takács Olga, Fülöp 
Nicolae, Szitai Alexandru, Chesa Daniel, Popa 
Razvan Corneliu, Macaveiu Victor Mircea, 
Oltean Elvira, Márton Irma. 
 

Gratulálunk a megválasztott elöljáróknak, 
munkájukhoz sok sikert kívánunk, és 
szeretettel várjuk Őket Kincsesbányán. 
 

(Bajkai János) 

 

Tájékoztató a parlagfű mentesítésről 
 

Azokon az ingatlanokon, ahol elszaporodtak a 
gyomnövények, a gyomok átterjedhetnek a 
szomszédos ingatlanokra, károsítva az emberi 
egészséget, valamint az ingatlan elhanyagolt 
terület benyomását kelti. Az élelmiszerláncról 
és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.  
törvény (továbbiakban: Él.tv.)  17. § (4) 
bekezdésében foglaltak alapján - „a 
földhasználó köteles az adott év június 30. 
napjáig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, 
és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntartani.”- a 

védekezési, gyommentesítési tevékenységeket 
a vegetációs periódus alatt, de legalább október 
31-ig folyamatosan elvégezni minden 
gyomnövény esetében. Az ingatlan 
tulajdonosokat folyamatosan felszólítjuk a 
gyommentesítési kötelezettség teljesítésére. 
Amennyiben az írásbeli felszólításnak nem 
tesznek eleget, úgy az Él.tv. 50 § (1) bekezdése 
alapján hatósági határozattal kell kötelezni a 
végrehajtásra, illetve annak eredménytelensége 
esetén közérdekű védekezést szükséges 
elrendelni, és a költségek megtérítésére az 
ingatlan tulajdonosát kötelezni.  
 

Ezzel egyidejűleg a védekezési kötelezettség 
elmulasztása esetén a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatósága növényvédelmi bírságot szab ki, 
melynek összege belterületen 15.000 Ft-tól 
5.000.000 Ft-ig terjedhet. 
 

Június 30. napot követően előzetes felszólítás 
nélkül közérdekű védekezés rendelhető el a 
parlagfűvel fertőzött területre, melynek 
költségei adók módjára behajthatóak. 
 

(Jankovicsné Huszár Mónika jegyző) 

 

Bányász emlékhely 
 

A Bányász emlékhelyünk további elemekkel 
bővül. Már felállításra került az úgynevezett 
körgyám, amire méltán lehetnek büszkék a 
helyi bányászaink, hiszen ez a biztosítási mód 
Kincsesbányán lett kifejlesztve és alkalmazva.  
 

 
(Fotó: Szamosi János) 
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A körgyámhoz szükséges anyagokat a Bakonyi 
Bauxitbánya ajánlotta fel a csillét az EOSZÉN 
Kft. biztosította, és ugyancsak Ők segítettek 
egyéb kisebb alkatrészekkel bennünket. A 
bányabeli felállítási körülményekhez 
természetesen nem kellettek rakodógépek, de 
itt más volt a helyzet. Az erőgépekkel a 
DOLOMIT 2002 Kft., és az Üveg Ásvány 
Bányászati Kft. segítette a felállítást. Köszönet 
a segítségért. 
 

A körgyámon belülre elhelyezünk egy csillét is, 
melyben az időkapszula kerül elhelyezésre. 
Településünk nemcsak községi születésnapot 
ünnepel ebben az évben, hanem a Fejér megyei 
bauxitbányászat 90. évfordulójára is 
emlékezünk.  
 

Ezúton is megköszönjük az egykori bányászok 
segítségét, akik még ma is meg tudták mutatni, 
hogyan kell egy embernek egy 90 kilós Z vasat 
a vállán cipelni. 

(Bajkai János) 

 
Versmondóink a legjobbak között! 
 
A Versünnep Fesztivál eseményei a Kárpát-
medence számos helyszínén zajlottak. A 
Diákseregszemlére a jók közül is a legjobb 
versmondók kaptak meghívást, hogy 
iskolájukat, közösségüket és korosztályukat 
képviseljék.  
                                

 
 

A fővárosi seregszemlén az amatőr versenyek 
győztesei közül kiválasztottak mutathatták be 
produkciójukat 2016. június 11-én, a Pesti 
Vigadó Sinkovits Imre Kamaraszínpadán. 
 

 
 

Iskolánkat Gaál Boglárka és Kertész Mátyás 
képviselte. Kiváló előadásuk alapján őket 
delegálta a helyi versünnep zsűrije a 
Diákseregszemlére. Színes, izgalmas és 
lélekemelő találkozás ez évről évre, amely 
lehetőséget teremt minden érdeklődő számára, 
hogy megismerje a szikrázó tehetségű 
utánpótlás tagjait, és rácsodálkozzon az 
irodalom új, vagy újra felfedezett kincseire. A 
rendezvényt Szalóki Ági Körforgás című trió 
koncertje zárta. A Versünnep Fesztivál 
fővédnöke Hoppál Péter kultúráért felelős 
államtitkár és Szász Jenő, a Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet elnöke volt.  
 

Bogi, Matyi! Gratulálunk és büszkék vagyunk 
Rátok!  

(Murányi Mariann) 
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Juhász Magda: Vakáció 
 

Csiga hátán hordja házát, 
diák meg a tudományát, 

a csigának sokkal könnyebb, 
nem tankönyvek alatt görnyed. 

 

Mert a tudomány az nehéz, 
diák főbe mégis befér, 

okosabbak leszünk tőle, 
esztendőről, esztendőre. 

 

De amikor kisüt a nap, 
szemünk az ablakra tapad, 

közeledik a nyár idő, 
vele együtt a szünidő. 

 

Elfáradunk a tanévben, 
vágyódunk a pihenésre, 

szűkebb lesz az iskolapad, 
mocorgunk az órák alatt. 

 

Aztán egy nap a táblára, 
felkerül a diák vágya, 

feltűnik a várva várt szó, 
VAKÁCIÓ, VAKÁCIÓ! 

 

Fut a lábunk gyöngypatakban, 
fürdőzünk napsugarakban, 

száll a kacaj, és az ének: 
- Legszebbek a diákévek! 

 

 
 

Elballagtak! 
  

Az amatőrök után jönnek a profik is! 
Visszatérnek a gépsárkányok Kincsesbányára 
 

Június 25-26-án került megrendezésre, a 
tavalyi sikeres verseny tapasztalatain 
felbuzdulva, az Arrabona Rally Club 

szervezésében az a rali sprint verseny, mely a 
Magyar Nemzeti Autósport Szövetség által 
kiírt amatőr rali bajnokság nyugati régiójának 
második futama volt. A több mint hatvan 
nevező hatszor teljesítette a nap folyamán 
Fehérvárcsurgó-Kincsesbánya között kijelölt 
gyorsasági szakaszt, melynek össztávja hatvan 
kilométer volt. Sokan látogattak el ezen a 
napon településünkre, s a helyieket is 
felcsigázta az esemény. Vasárnap egész nap 
hallhattuk a csikorgást, az autósport 
szerelmeseinek a kedvét a tűző nap sem vette 
el. 
 

 
 

Egy tucat év elteltével a „nagyok” is 
visszatérnek településünkre. Július 29-31 
között rendezi meg a magyar országos rali 
bajnokságok 5. futamát (első-másodosztály) a 
Laroco Motorsport Club. A verseny egyik 
gyorsasági szakasza a Fehérvárcsurgó - 
Kincsesbánya - Guttamási útvonalon lesz 
kijelölve. Kétszer száguld át rajtunk a mezőny 
július 30-án 14-19 óra között. Fokozott 
biztonsági intézkedésekre és forgalom-
korlátozásokra kell számítani. 
 

(Murányi Mariann) 
 

Kispályás labdarúgás! 
 

Csapatunk tagjai 2016. június 14-én ünnepélyes 
keretek közt átvették az Alba Liga III/A. 
osztály második helyezettségéért járó érmet és 
kupát, amelyet Kincsesbánya polgármestere 
Bajkai János és a Szikra Sportkör elnöke Róth 
Ferenc adták át a csapatnak. 
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A ünnepélyes átadás után közösen megnéztük 
a magyar válogatott csapat 2:0-ás győzelmét az 
osztrákok ellen! 
 

SZÉP VOLT FIÚK! 
(Keresztes Zoltán) 

 
Krisztián a király!  
„ Ez jó mulatság, férfimunka volt! „ 

 
Európa jelentős részében a középkor óta 
választanak pünkösdi (illetve májusi) királyt. 
Hazánkban a 16. században már általánosan 
ismert volt a pünkösdi királyság: a 
faluközösség fiataljainak vetélkedéséből 
győztesen kikerült legény, aki egy esztendőre a 
falu első legénye lett.  A vetélkedésben külső és 
belső (erkölcsi) erőiket egyaránt összemérték. 
A Pünkösdi királyt vidékenként más-más 
kiváltságok illették: tilosba tévedt lovát, 
jószágát büntetés nem érhette, ha kocsmába 
tért, koronaformára font virágkoszorút kapott 
a lányoktól, és azt az egész mulatság alatt a 
fején hordta, engedelme nélkül táncot nem 
rendezhettek, egyes helyeken minden 
lakodalomra, mulatságra hivatalos volt, a 
község rovására minden kocsmában ingyen 
ihatott, jószágát ingyen őrizték, büntetést nem 
szabhattak rá.  
 

2014-ben mi is elindítottuk és azóta őrizzük ezt 
a népszokást. 2016. Május 16-án, Pünkösd 
hétfőjén - immár hagyományosan – Pünkösdi 
királyt választottunk Kincsesbányán. A király-
jelölteknek 7 próbát kellett kiállniuk, 

ügyességi- és erőpróbákat teljesíteni. A szoros 
küzdelemben ezúttal a 18 esztendős Egyed 
Krisztián bizonyult a legjobbnak. 1 éven 
keresztül Ő Kincsesbánya Pünkösdi királya! A 
lányok, asszonyok „legényfogó pitét” sütöttek 
a pünkösdi királyné címért. Az ifjú királynak a 
kapros-túrós pite ízlett leginkább.  
 

 
 

A vetélkedőre szép számmal érkezett szurkoló 
közönség, rajongótábor is. Az üstben rotyogott 
a paprikás krumpli, a gyerekeket játékok és 
kreatív-sziget várta. Fantasztikus napot 
tölthettünk együtt, remek közösségben.  
 

Gratulálunk a Királynak és a bátor jelölteknek!  
(Murányi Mariann) 

 
Gyermeknap  
 

Május 28-án hosszú idő után először tartottunk 
községi gyermeknapot Kincsesbányán. Kreatív 
– sziget, sok-sok játék, vetélkedő, csokiparádé, 
sütigyár, gyerek focibajnokság, zoknicsata, 
móka és kacagás várta a gyermekeket.  
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A programban a Napraforgó Meseszínház: 
Utazás Meseországba című musical koncertje 
és a Fehérvárcsurgói Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület „vizes”vetélkedője is szerepelt. A 
tikkasztó hőségben a kicsik és nagyok is 
remekül szórakoztak, hűsítő szörppel oltották 
szomjukat és falták az isteni sajtos-tejfölös 
lángost. Hálás köszönet a segítő szülőknek! Az 
érdeklődésre és a nap sikerére való tekintettel 
jövőre ismét megrendezzük a közös, községi 
gyermeknapot. Reményeim szerint több 
segítővel és nagyobb összefogással. 

(Murányi Mariann) 

 
Tisztelt Ingatlanhasználók! 
Tisztelt Gazdálkodó Szervezetek! 
 

Az idei évben folytatódik a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás átszervezése. 
Legfontosabb lépésként meghatározásra került 
az állami közfeladat és ennek következtében 
elkezdődött az állam szerepvállalása a 
tevékenységek megszervezésében.  
 

Megalapításra került a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) melynek 
feladata az állami szerepkör gyakorlati 
végrehajtása, így a közszolgáltatási díjak 
beszedése, kintlévőségek kezelése is. 
 

A 2016. április 1-jét követő teljesítések esetén a 
jogszabály előírása alapján a közszolgáltatók 
nem számlázhatnak közszolgáltatási díjat az 
ingatlanhasználók, gazdálkodó szervezetek és 
intézmények felé. A díj számlázására kizárólag 
az NHKV Zrt. jogosult. Azon partnereink – 
intézmények, gazdálkodó szervezetek, 
társasházak, lakásszövetkezetek –, akik eddig 
havonta fizették a díjat, már eddig is 
tapasztalhatták, hogy a márciust követő 
időszakokra nem kaptak számlát, hasonlóan a 
II. negyedév esetén a negyedéves 
elszámolásban lévő ingatlanhasználók is. 
Sajnos a számlázásra jogosult szervezet 
informatikai fejlesztése csúszásban van, ezért 
bizonytalan ideig a számlák nem kerülnek 
kiküldésre. 
 

Társaságunk az NHKV Zrt-vel együttműködve 
azon dolgozik, hogy a számlázás 
folyamatossága a megszokott rendben mielőbb 
folytatódhasson. Igyekszünk átmeneti 
megoldást találni arra, hogy a havi és 
negyedéves számlák továbbiakban ne 
késsenek, megelőzve ezzel azok torlódását és a 
közszolgáltatási díjak jelentősebb összegűre 
növekedését. 
 

Kérjük Önöket, hogy számítsanak a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szám-
lák eddig elmaradt részének várhatóan július-
augusztus hónapokban való megérkezésére. A 
számlával együtt az NHKV Zrt. megadja a 
kellő tájékoztatást is a további teendőkkel 
kapcsolatban. Reményeink szerint ezt 
követően a számlázás a szokott rendben és 
időszakok szerint történik. Egyben felhívjuk 
figyelmüket, hogy a közszolgáltatáshoz nem 
kapcsolódó egyéb szolgáltatások (pl. bérleti, 
mozgatási, edényjavítási díjak) jogosultja 
továbbra is a Depónia Nonprofit Kft., mely 
szolgáltatások az informatikai átállást 
követően – az elmaradt hónapokkal egy 
összegben - kerülnek kiszámlázásra. 
 

Kérjük tájékoztatásunk elfogadását, megértését 
és köszönjük türelmüket! 
 

Tisztelettel: Depónia Nonprofit Kft. 

 
Ismét nyeregbe szállnak! 
 

Már nyugodtan kijelenthetjük, hogy 
hagyománnyá vált a kerékpárversenyzés 
Kincsesbányán.  
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2016. augusztus 7.-én kerül megtartásra az V. 
Bringa Fieszta országúti kerékpárverseny, ami 
egyben Asztalos Sándor emlékverseny is és 
szenior magyar bajnokság. Ez a verseny 
Magyarország egyetlen többkörös országúti 
körpályás kerékpárversenye. Reméljük ismét 
szép számú versenyző és szurkoló jön el 
hozzánk. Szeretettel várjuk Őket, jó iramot a 
versenyzőknek, jó időt a szurkolóknak. 
Kincsesbánya Önkormányzata az idei évben is 
külön díjjal jutalmazza a legidősebb 
versenyzőt. 

(Bajkai János) 
 

 
 
Kedves Olvasó! 
 

A lapot összeállítók, a nyomtatásában, terjesz-
tésben segítők nevében kívánunk minden-
kinek jó nyarat, kellemes pihenést, sok élményt 
és akik tehetik, vegyenek részt nyáron is 
programjainkon! 

(Bajkai János 
Murányi Mariann) 
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