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KINCSESBÁNYAI  HÍREK 
Kincsesbánya Község Önkormányzata hivatalos lapja 

Tisztelt Kincsesbányaiak! 
 

Kincsesbánya 50 éves településként az egyik legfiatalabb település a 
megyében, de lehet az országban is. Születését mindenképpen a 
bányászatnak köszönheti, ezért nem véletlen talán, hogy Falunapunk 
egyben a Bányásznap is. Vannak települések, akik különböző 
szentekhez kötik településük ünnepét (búcsú), mi nem tehetjük ezt, 
de ez korántsem baj, inkább büszkeséggel tölt el bennünket. Büszkék 
vagyunk elődeinkre, apáinkra, nagyapáinkra, akik felépítették 
számunkra ezt a községet, amit, ahogy a mondás is tartja „nem 
apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”. 
 

 
 

Ezen a napon egy másik évfordulót is ünnepelünk a Fejér megyei 
bauxitbányászat 90. évfordulóját, amely mint látszik korosabb, mint 
településünk. Igen mi ennek a tevékenységnek köszönhetjük 
önállóságunkat, és azoknak az embereknek, akik az önállóságot 
kezdeményezték. Itt kell mindenképpen megemlítenem Tatai Mihály 
bányaigazgatót, akinek igazgatói időszaka alatt teremtődött meg a 
lehetőség arra, hogy az alig néhány száz fős Gúttamásitól leváljunk, 
és önálló település lehessünk.  
 

Az idősebb polgárainktól tudom, hogy Héring István volt az, aki 
megfogalmazta az akkori Elnöki Tanácsnak a levelet, melyben az 
önállóságot kérték, így talán az sem véletlen, hogy községünk első 
tanácselnöke Héring István lett. Állhatatosságuknak köszönhetően 
született meg, az akkori döntés, íme:  
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A Fejér Megyei Levéltár archívumából: 
 

„Kivonat a MAGYAR KÖZLÖNY 67. számából.  
1965. november 30. 

 

A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 
27/1965. számú határozata 

 

Gúttamási község területének rendezéséről 
és az Isztimér községi közös tanács kialakításáról 

 

1) A Népköztársaság Elnöki Tanácsa elrendeli 
Gúttamási község tanácsának Kincsesbánya 
község tanácsa névre való változtatását. 

 

2) a) Kincsesbánya községtől a mintegy 1267 kh 
területű Gúttamási lakotthelyet és környékét 
Isztimér községhez; 
 

b) Fehérvárcsurgó községtől a mintegy 3007 kh 
területű Rákhegy lakotthelyet és környékét 
Kincsesbánya községhez; továbbá 
 

c) Iszkaszentgyörgy községtől a mintegy 217 kh 
területű Kisbító elnevezésű területet és 
környékét ugyancsak Kincsesbánya községhez 

 

kell átcsatolni. 
 

3) A Népköztársaság Elnöki Tanácsa elrendeli 
Isztimér Községi közös tanács néven és 
székhellyel: Bakonykúti és Isztimér községek 
részére közös tanács alakítását. 

 

4) Ezen határozat alapján végrehajtandó 
területcsatolások és községi közös tanács 
alakítás következtében tanácsválasztást tartani 
nem kell. Az érintett terület valamennyi 
községi tanácstagja e megbízatását megtartva, 
annak a községi tanácsnak válik a tagjává, 
amelyhez választókerülete kerül. 

 

5) A Központi Statisztikai Hivatal elnöke rendelje 
el: 
a) a határozat 1. pontja szerinti 

községnévváltoztatásnak, valamint 
 

b) Gúttamási névnek (Isztimér községhez 
tartozó külterületi lakotthely neveként) 

 

az Országos Községi Törzskönyvben való 
nyilvántartásba vételét 
 

6) a) A határozatban elrendelt községi 
 névváltoztatás, területátcsatolások, községi 
 közös tanács alakítás és 
 helynévtörzskönyvezés végrehajtásának 
 határnapja: 1965. december 31. 
 

      b) A határozat 1 – 3. pontjában foglaltak     
 végrehajtásáról a Fejér megyei tanács 
 végrehajtó bizottsága gondoskodjék. 
 

Dobi István s.k.; Kiss Károly s.k.; 
a Népköztársaság a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának 

elnöke titkára” 
 

(Bajkai János) 
 

Kurucz János: Kincsesbánya története (4. rész) 
 
Ez időtől névlegesen, a törökkor végétől pedig már 
a birtokból hasznot is húzva az Amadék voltak 
gazdái 1800-ig Iszkaszentgyörgy környékének. 
Amade László után Eszterházy Gábor kezén volt a 
birtok az 1750-es és 1760-as években. 1800-tól 1869-
ig a Bajzáthok, majd az utóbbi évtől a 
Pappenheimek birtokosai a területnek.  
 

 

(Amade László szobra Iszkaszentgyörgyön – szerk.) 
 

Az 1700-as évek elején a környék egykori 
települései csaknem lakatlanok. Iszkaszentgyörgy 
észak- nyugati határában erdők és legelők voltak 
túlsúlyban. Somosmál és a Vaskapu közötti terület 
a Szentgyörgyhöz tartozó Guthi és az Atyai 
puszták néven szerepelt a XVIII. században. A két 
pusztát a későbbi Atya major felől induló és 
Kincses hegy felé haladó határvonal választotta el a 
XVIII. század közepéig. Ehhez igazodott később a 
Guttamásit Iszkaszentgyörgytől elválasztó 
községhatár a XVIII. század második felétől.  
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Ez a határvonal aztán sok probléma forrása lett az 
1800-as és az 1900-as években, mert az időközben 
benépesült Kincses és Bittó szőlőhegyeket 
kettévágta.  
 

Még az 1940-es években is bajok származtak abból, 
hogy az előző két település egy része 
Iszkaszentgyörgy, másik része Guttamási falu 
községhatárába esett. Visszatérve a XVIII. századi 
pusztákhoz, az Atyai és a Guthi legelőket a 
szentgyörgyiek és a mohaiak hasznosították még az 
1760-as években is. Egy 1746-os egyezség szerint a 
két falu jobbágyai 4 forint cenzust fizettek a legelők 
használatáért Amade úrnak. Egy 1768-as összeírás 
szerint 43 iszkaszentgyörgyi jobbágynak az Atyai 
és a Guthi pusztán 28 és fél pozsonyi mérő 
írtásszántóföldje (kb. 14 magyar hold) és 173 szekér 
szénát termő rétje (kb. 173 m.hold) volt. A nagy 
kiterjedésű rétekre utal még egy 1772-es 
robotjegyzék is, amely szerint a fenti évben a Guthi 
réten 38 robotos és 16 pénzes kaszáló június 18-án 
megkezdte a kaszálást. Az 1700-as évek elején 
gyakran vitatottak voltak a határok, ezeket csak 
gyakori határrendezések tudták viszonylag 
helyretenni.  
 

Érdekes adatokat említ a területtel kapcsolatban az 
1718-ban végrehajtott határvizsgálat, amely 
alkalmával a következőkről esett szó: A Vaskapu 
felé mentő út a (Szilasi dűlő melletti földút – ma 
ezen fekszik a Kincsesbányát Fehérvárcsurgótól 
elválasztó határvonal) valamikor beljebb volt a 
Gaja felé, és ez volt a guthi határ széle. Még 
Fehérváron volt a török, és a hajdúkat levágták 
Csurgó fölött a sáncokon, ez volt az országút. Még 
a török időkben is szántottak, vetettek a Tatárkő és 
Lókő közötti területen, de nem tudni, hogy kik. 
 

A szőlőművelés, amelynek Bittó, Kincses és Ó-Guth 
benépesülését köszönhette, a XVIII. század 
közepétől vette kezdetét az iszkaszentgyörgyi 
uradalomban. Kincses hegyen 1757-ben és 1776-ban 
történtek szerződéses szőlőtelepítések. “Atyai 
pusztán a Gerentsér ásás mellett való hegyet 
(melynek neve lészen Kincses hegy), gróf Galántai 
Eszterrás Gábor úr Eő Nagysága, Iszka Szent 
Györgyi, Mohai helységek, Atyai, Guthi és Balinkai 
pusztáknak Földes Ura”- jelöltette ki szőlők 
plántálására 1757-ben. A telepítési szerződés az 
alábbiak szerint határozta meg a szőlőművelésre 
vállalkozó székesfehérvári gazdák kötelességeit és 
csekélyke jogait:  
 

“Valaki azon Szőlő Hegyen szöllöt akar felfogni és 
építeni, legelőször magát és szándékát 
Iszkaszentgyörgyi Tisztemnek megjelentse, és attul 
magának Levelet vegyen, Ki Szöllejének 
szomszédságában? Melly esztendőben, melly 
napon fogta fel a Gyöpöt? Hány ölnyi szélesset és 
hosszút fogott fel? Hány esztendőre adatott neki 
Szabadsága a Dézsmátul?- és úgy kezdjen 
épittéséhez. …Midőn a felfogott és épittetni kezdett 
Szöllö Hat Esztendős lészen, mindenkitül fél- fél 
akó Ürmös Bornak való mustot tartozik adni 
minden Szöllös Gazda az Uraságnak. Senki 
Szöllöjének elvesztése alatt soha maga Szöllejét 
eladni ne merészelje, midőn áruba botsátja, magát 
Tiszttartómnak bejelentse a vevővel együtt, aki is 
egy forintot letenni köteles. Másképpen a Szöllö 
azonnal ingyen elfoglaltatik, és az Uraság véle 
szabad lészen. Aki Szöllöjét annak rendje és módja 
szerint emberül nem fogja, tsak egy Esztendőben is 
gazossan vagy parraggá hagyná, azon ember 
legelsőben megintetik, ha pedig második Intést vár, 
három forintra fog büntetődni, kit ha nem akarna 
letenni, vagy harmadik intést várna, annak két 
pénz fog adatni, és a Szölleje tőle elvétetik, és az 
másoknak betsü szerént eladatik.  
 

(Felhasznált irodalom: Fejér megyei történeti évkönyv 17) 
 
90 éves a bauxitbányászat 
 

1926 őszén indult meg az üzemszerű 
bauxittermelés a mai Magyarország területén, 
Gánton. Egy ország működőképességét, 
gazdaságát, alapvetően nyersanyagkincse 
határozza meg vallották nem is oly túl régen.  
 

 
 

(Fotó: Gánti bányamúzeum külfejtés) 
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Az I. világháborút követően megcsonkított 
országunk jelentős veszteséget szenvedett e 
vonatkozásban is. Újra kellett kutatni és teremteni 
az alapanyag ellátás lehetőségét a szén-, az érc- és 
egyéb bányászat területén. A kor kutatói, mérnökei 
megtalálták e kis ország új nyersanyag bázisait, 
akik közül a bauxit vonatkozásában elsőként Bálás 
Jenő nevét kell megemlíteni, aki az erdélyi 
bauxitbányászatban szerzett tapasztalatok 
birtokában kutatta és találta meg a Gánt környéki 
bauxit előfordulásokat, melynek köszönhetően 
1926-ban megindulhatott az üzemszerű 
bauxitbányászat Magyarországon.   
 

Ennek 90. évfordulójára is emlékezünk az idei 
bányásznapon, és ennek szellemében bővült a 
bányász emlékparkunk is, melynek ünnepélyes 
átadása szeptember 3-án lesz az ünnepség 
keretében. 
 

Povolnik Mihály kincsesi lakos, házának udvarán 
végzett kútásás közben figyelt fel a kútból 
előkerülő szokatlan vörös színű kőzetre. 1940 
szeptemberében ezekből a vörös kövekből, egy 
bodajki bauxitrakodón dolgozó ismerősével 
mintákat küldött a gánti laboratóriumba. Ott 
azonban ismeretlen okok miatt nem fordítottak 
figyelmet a minták elemzésére. Ezt követően 
Povolnik Mihály, Kucsera Jenő iszkaszentgyörgyi 
jegyzőhöz fordult, akinek tanácsára bauxitmintákat 
mutatott be a Budapesti Bányakapitányságon. Ott 
megállapították, hogy a vörös kőzet jó minőségű 
bauxit. Ezután nagyon felgyorsultak az események. 
Településünk helyén 1940-ben kezdődtek meg a 
kutatások, Gedeon Tihamér az ALUÉRC kísérleti 
laboratóriumának vezetője erősítette meg 
jelentésében, hogy a talált bauxit jó minőségű. Rá 
egy évre Nemes Vilmos igazgató 1941. február 13-
án Altai Ottó bányamérnököt bízta meg a Kincses I. 
külfejtésű bányaüzem megszervezésével, a 
letakarítási munkák végzésének, a termelés 
beindításának irányításával, így ő volt a kincsesi 
bauxitbányászat első felelős üzemvezetője. 

 

(Fazekas János és Tóth István írásai nyomán szerk.) 
 
Délvidéki kincsesbánya 
 
A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola 
kincsesbányai Kazinczy Ferenc Tagiskolája, a 
Pusztavámi Tagiskola, valamint a fehérvárcsurgói 
Károlyi József Tagiskola diákjai a Délvidéki 
kincsesbánya című sikeres „Határtala-

nul”pályázatnak köszönhetően 2016. június 1. és 4. 
között a magyarok lakta Délvidéken 
kirándulhattak. 
 

Utuk során a magyar történelem sorsfordító és 
szomorú helyszíneit: Zenta, Szabadka, Törökbecse, 
Nándorfehérvár, Szendrő, Zimony, Székelykeve, 
Újvidék nevezetességeit tekintették meg.  
 

 
 

Megismerhették a Hunyadi család történelmi 
emlékhelyeit, a Vajdaságban élők mindennapjait, 
szomorú emlékeit. Ízelítőt kaptak a népi 
mesterségekből és finom ételekből is. Látogatást 
tettek Magyarkanizsán az iskolában, az anyanyelv 
ápolásáról szóló műsor keretében adták át az 
iskolai könyvtárnak szánt ajándékkönyveket. Új 
barátságok szövődtek mind a vajdasági fiatalok, 
mind a tagiskolák diákjai között. Lelkiekben 
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(Horváth Istvánné projektfelelős) 
 
Nyári tábor 
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dolgoznak, vagy távol élnek… 
 

E problémát felismerve, immár 10. alkalommal 
szervezett a Móri R. M. Á. I. Kazinczy Tagiskola 
kollektívája a tanév befejeztével kéthetes napközis 
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hagyományokkal való ismerkedés, székesfehérvári 
mozi látogatás, játék a Koronás parkban, gofrisütés 
várta a nebulókat. Ökoiskola révén játékos 
környezetvédelmi vetélkedőn is részt vettek a 
gyerekek. Pet palackokból „kaktuszgyűjtemény” és 
fotel is készült a táborban. A zárónapon a 
Vöröskereszt móri szervezetétől érkező önkéntesek 
elsősegély-nyújtási ismereteiket bővíthették. 
 

 
 

A nyár másik fontos eseménye volt az Erzsébet-
tábor Fonyódligeten, ahol július végén 50 diákunk 
táborozhatott, nyertes pályázatunknak köszön-
hetően. Augusztus elején sem kellett otthon 
unatkozni diákjainknak: Művelődési Házunk 
Kalandtáborral kínálta meg a diákokat. Reméljük, 
élményeiket a családi együttlétekben még tovább 
gazdagítva, kipihenten kezdik tanulóink a 
hamarosan kezdődő új tanévet. 
 

(Horváth István Attiláné) 
 

Családi nap  
 
Július 2-án, rekkenő hőségben zajlott a Kincs 
Kultúra Sport Egyesület rendezvénye. A változatos 
programok sorában tűzoltóautózás, kutyakiképzők 
bemutatója, „állati” beszámolók, kézműves- és 
egészség sziget is szerepelt.  
 

A Napfény Női Öröm Dobkör, a Magyar Királyi 
Kardforgatók Rendje, valamint a Szentgyörgyi 
Sólymok Íjász Egyesület is színesítették a 
rendezvényt.  Hagyományosan népszerű volt a 
főzőverseny, amely valóban ínyenc ebédet 
biztosított a résztvevőknek. 
 

Az idei családi nap alkalmával külön díjazták a női 
és férfi szakácsokat, valamint a legsportosabb 
családot is elismerték. 
 

 
 

A program kellemes kikapcsolódást, valódi 
felfrissülést jelentett a nyári hőségben, felnőttek és 
gyermekek számára egyaránt.   
 

  
Kalandozni azért jó, mert vár az erdő, tó! 
 
2016-ban immár hagyományosan, negyedik 
alkalommal szervezett a Művelődési Ház nyári 
ifjúsági tábort, helyi gyermekek számára. A tábor 
az önkormányzat jóvoltából ebben az évben is 
ingyenes volt. A programok sorában szerepelt 
számos kreatív foglalkozás, gasztronómiai-, 
valamint erdei, túlélő kaland is.  
 

 
 

Az idén sem hiányozhatott a kirándulás, a 
táborozók ezúttal a Koronás Parkban 
ismerkedhettek meg a közép- és újkori játékokkal, 
eszközökkel és hét állomáson bizonyíthatták 
ügyességüket.  A kaland véget ért, de a 
csapatindulónk jövő nyárig érvényes! Hejhóóóó…!   

 

(Murányi Mariann) 
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Bringa Fieszta 
 
Augusztus 7-én ismét Kincsesbányán zajlott 
Asztalos Sándor emlékére a Bringa Fieszta, 
Magyarország egyetlen többkörös országúti 
körpályás versenye. A 17,4 km-es Gúttamási kört 
korosztálytól függően kellett megtenniük az 
indulóknak. A rekordszámú versenyző sikeresen 
tekerte végig a hat kört.  
 

Önkormányzatunk a legidősebb versenyzőt idén is 
különdíjjal jutalmazta. Gratulálunk a győzteseknek 
és minden résztvevőnek! 

(Murányi Mariann) 
 

„ Egy vérből valók vagyunk”  
 
2016. Augusztus 20-án ismét összegyűltünk az 
államalapítás és az új kenyér megünneplésére.  
 

 
 

A kopjafánál rendezett megemlékezésen Szabó 
Dorina szavalata és Murányi Ottó gitárkísérettel 
előadott dala színesítette alpolgármesterünk, 
Sashalmi Endre történelmi beszédét, majd 
koszorúzással zártuk az ünnepséget. Kincsesbánya 
új kenyere ismét a falukemencében sült ropogósra, 
s jutott belőle bőven a résztvevő lakosoknak, az 
Idősek otthona ápoltjainak is.  

(Murányi Mariann) 
 
„ Pajtaszínház” Kincsesbányán 
 
 A Pajtaszínház program a Nemzeti Művelődési 
Intézet kezdeményezésére és a Magyar Teátrumi 
Társaság szakmai mentorálásával különös 
tekintettel a vidéki amatőr színjátszás 
hagyományainak felélesztésére jött létre.  
 

Fejér megyében Kincsesbánya kapta meg a 
lehetőséget egy támogatott színjátszó csoport 
alakítására. A Nemzeti Művelődési Intézet 2016 

szeptemberétől három hónapon keresztül, 
Kincsesbányán segíti amatőr színjátszó csoport 
megalakulását.  A vegyes korosztályi részvétellel, 
frissen megalakuló csoportunk által kiválasztott és 
színre vitt darabot először Kincsesbányán láthatják 
majd az érdeklődők. A premier 2016 decemberében 
lesz. Ezt követően a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából, 2017. január 28-29-én nyilvánosan, 
Budapesten a Nemzeti Színházban, a Pajtaszínházi 
Szemlén mutatjuk be a program keretében született 
előadásunkat. A rendezvény megvalósulását a 
Magyar Művészeti Akadémia szakmai partnerként 
támogatja. 
 

 
 

A Pajtaszínház program nemcsak arra világít rá, 
hogy a színjátszás az egyéni önkifejezés bárki 
számára elérhető formája, melynek a közösségre 
nézve különösen pozitív hozadékai is vannak, 
hanem azt is bemutatja: színházi élet a 
nagyvárosokon kívül is virágozhat. 
 

Bízunk benne, hogy újdonsült színjátszó 
csoportunk nagyban hozzájárul a közösségi 
kohézió és aktivitás megerősödéséhez, a 
résztvevőknek és a közönségnek egyaránt egyéni és 
csoportélményt ad, valamint erősödő közösségi 
tudat kialakulását eredményezi.  
 

Nagy játék lesz, készüljetek!  
(Murányi Mariann) 

 
Közhírré tétetik 

 
Adatik tudtára kicsinek és nagynak 

Kinek van még füle, kikiáltom annak! 
Szóljon most mindenki sógornak, komának 

Eljött az ideje a szüreti mulatságnak! 
 

2016. szeptember havában 
ismét kolbászt töltünk nagy vigasságban, 
Öltse fel mindenki a legnépibb gúnyáját, 

s végigtáncoljuk a falu főutcáját! 
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Szüret napján lobban a pásztortűz este 
a jó kedvet, éneklést senki ne restellje! 

A felső kincsestől a füves pályáig 
Minden leány, legény,  

szépkorú legyen ott egy szálig! 
 

A bor nem vízbül van, szőlő annak anyja, 
Érzi majd mindenki, ha torkán csúsztatja! 

Vigadjon a falu apraja és nagyja, 
Mulasson együtt mindenki, ha bírja! 

 

 
 

Ismét szüreti mulatságra invitáljuk a község 
apraját, nagyját szeptember 24-én, szombaton. A 
jókedvét mindenki hozza magával. 

(Murányi Mariann) 

 

Testvértelepülés Koronka 
 
A bányásznapi ünnepség keretében az 
Erdélyi Koronka községgel megkötött 
Partnerkapcsolati Megállapodást Testvér-
települési Megállapodássá minősítjük az 
alábbiak szerint: 
 

„Koronka község (Románia) és Kincsesbánya 
község (Magyarország) között 2003. szeptember 6-án, 
Kincsesbányán (aláírták: Koronka község 
képviseletében Wellmann Richárd delegációvezető, 
Kincsesbánya község képviseletében Bajkai János 
polgármester), majd 2004. június 19-én Koronkán 
(aláírták: Koronka község képviseletében Nagy 
Márton polgármester, Kincsesbánya község 
képviseletében Bajkai János polgármester) 
megerősített PARTNERKAPCSOLATI MEGÁLLA-
PODÁST Kincsesbánya község 50 éves önállóságának 
ünnepén, a mai napon, TESTVÉRTELEPÜLÉSI 
MEGÁLLAPODÁSSÁ minősítjük. 
 

Együttműködésünk a jelenben és a jövőben is a békét 
szolgálja közös Európánkban. Tevékenységünk során 
községeink gazdasági és kulturális helyzetének 
megismerésére, valamint a tapasztalatok átadására 
törekszünk az élet valamennyi területén. Továbbra is 
elősegítjük a két település és ország lakosai közötti 
baráti kapcsolatok felvételét, egymás kölcsönös 
tiszteletét, a cserekapcsolatokat és az együttműködést 
községeink polgárai, egyesületei és civil szervezetei 
között a kultúra, a sport, az oktatás, a gazdaság és az 
idegenforgalom területén. Ezen törekvéseinkkel 
folyamatosan és tartósan bővítjük községeink 
polgárainak ismereteit a két ország népeinek életéről. 
Kiemelkedően fontosnak tarjuk, hogy községeink 
ifjúsága továbbfejlessze a baráti kapcsolatokat. 
Kinyilvánítjuk, hogy a községeink közötti 
együttműködést a jövőben is az egyenlőség és 
kölcsönösség szellemében ápoljuk és fejlesztjük.” 
 

 
(Fotó 2005-ben készült Koronkán) 

(Bajkai János)
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Kincsesbánya Község 
Önkormányzata 

és a  
Kazinczy Ferenc Általános 

Iskola tisztelettel meghívja Önt 
Október 23-i ünnepségére. 

Az ünnepség helyszíne: 
Művelődési Ház, 
majd koszorúzás a 

Kopjafánál. 
 

2014. október 22. 16 óra Bajkai János 
polgármester 

OKTÓBER 21. 15 óra 
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2016. szeptember 2. Péntek

PROGRAM

21:00-03:00 	 Szabadkai	disco

2016. szeptember 3. Szombat
  9:00		Zenés	ébresztő	a	Zirci	fúvószenekarral
10:00		Ünnepi megnyitó, kitüntetések átadása 
 Kincsesbánya legifjabb és legidősebb
  lakosának köszöntése 
 Testvértelepülési megállapodás megerősítése
11:00		Ünnepi megemlékezés, koszorúzás a Bányász emlékhelynél
 Bányász emlékhely ünnepélyes átadása, időkapszula lezárása
13:00		Állófogadás	a	Művelődési	Házban	
	 Szórakoztató	műsorok	moderátora:	Murányi	Ottó
15:00		Fabula	Bábszínház:	Vitéz	László	(hagyományőrző	vásári	bábjáték)
16:00		Csillag	Musical	Társulat:	Disney	musical
16:30		Buch	Tibor	és	Mádi	Piroska	operett	műsor
17:30		 Kökény	Attila	koncert
18:30		Szűcs	Judit	koncert
19:30		Varga	Feri	&	Balássy	Betty	műsora
20:00 Utcabál	a	Happening	Band	zenekarral
21:30		Henna	és	Sihell	Ferry	műsora
Az	utcabál	folytatódik

2016. szeptember 4. Vasárnap
Folklór fesztivál
15:00		Boka	Gábor:	Vásári	komédia
16:00		Szentgál	Néptáncegyüttes
16:20		Helyi	fellépők
17:00		Sárrét	Néptáncegyüttes
17:30		Szironta	Együttes	Besnyő
	 Besnyői	Népdalkör	
18:30		Háromfalu	Táncműhely
	 Háromfalu	Banda
19:00		Szentgyörgy	Néptáncegyüttes
19:30		Galiba	zenekar
	 Táncház	Gula	Miklóssal	és	a	Galibával
21:00		Tűzijáték

További programok: sörsátor,	vidámpark,	kirakodóvásár

 A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.


