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KORÁBBI SURÁNYI RENDEZVÉNYEK KÉPEKBEN
Az idei rendezvény részletes programja a 20. oldalon található!

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ 2012. JÚLIUS 20. 

Képek 

2008-ból a 

SURÁNY 75 

fesztiválra 

emlékezve
(Fotó: 

Gyimesi János)

Eltelt öt év, és a Surány 75 Surány 80-ra változott, ami újabb surányi napok megrendezésére ad lehetőséget.
Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületi döntésének értelmében, 2012. augusztus 3-4-én események-

ben gazdag programokkal várja a Napsugár tér Pócsmegyer-Surány, valamint a környező települések lakóit. 

A 2009. évi 
Irány Surány Fesztivál 

képekben (Fotó: Gyimesi János)
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
A MEGNÖVEKEDETT ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS HATÓSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSA ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK TISZTELT ÜGYFELEINKET, LAKÓTÁRSAKAT ÉS 

NYARALÓTULAJDONOSOKAT, HOGY A HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJÉT SZÍVESKEDJENEK SZIGORÚAN BETARTANI AZ ALÁBBIAK SZERINT:
HÉTFÕ: 13 ÓRÁTÓL 16 ÓRA 30-IG • SZERDA: 8 ÓRÁTÓL 16 ÓRA 30-IG • PÉNTEK: 8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG

AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDÕN KÍVÜL A HIVATAL BEJÁRATÁT ZÁRVA TARTJUK, MELYNEK SZÍVES TUDOMÁSULVÉTELÉT ÉS MEGÉRTÉSÉT KÉRJÜK.
KÉPVISELÕ-TESTÜLET

Pázsit tó
Kedves úszni, strandolni, horgászni és szórakozni vágyók!
A Pázsit tó nyitása után szeretettel vár mindenkit a PIT Kft. 

Az úszás és strandolás mellett lehetőség nyílik strand röp-
labdázni, tollaslabdázni, edzésidőn túl vízilabdázni, ill. petang  
pályán játszani. Ezen sportok eszközei bérleti díj mentesen 
igénybe vehetők. A strand büféje frissensültekkel, hűtött ita-
lokkal, jégkrémmel, kávéval várja kedves vendégeit.

A nyár folyamán kéthetente zenei, irodalmi és gyermek-
programok kerülnek megrendezésre.  Interaktív gyermek-
programok keretében aszfaltrajz verseny, kézműves fogla-
kozás, gyermekszínház várja a jövőben az érdeklődőket.

Keressék programjainkat  a kihelyezett plakátokon, vala-
mint az alábbi weblapon:http://www.pocsmegyer.hu/aktua-
lis/pazsitto

Az olimpia ideje alatt a televízió sportközvetítései megte-
kinthetők kivetítőn nyitvatartási időben. A kiemelt döntők, 
illetőleg a magyar érdekeltségű sportesemények alkalmával a 
nyitvatartás alkalmazkodik a TV közvetítéshez.

Nyitvatartás:
strand: 8.00 - 19.00 óra
büfé: 9.00 - 21.00 óra konyha:  10.00 - 20.00 óra
horgászat:   4.30 - 08.00 óra   és     19.00 - 22.00 óra 

hétvégén igény szerint éjszaki horgászat, 
előzetes bejelentés után: 30/335-9552

Strand jegy:      
felnőtt:    600.-Ft
helyi lakosok  500.-Ft (lakcímkártya felmutatásával)
gyermek, diák: 0-6 éves korig:   ingyenes
                        6 éves kortól:   300.-Ft , helyi lakosok 200.-Ft

 17.00 órától egységes jegyár:   200.-Ft
  Strand bérlet: 

Felnőtt, 10 alkalomra:   5.000.-Ft, helyi lakosok 4.000.-Ft  
gyermek, diák   10 alkalomra, 6 éves kortól: 2.500.-Ft, 
helyi lakosok   1.500.-Ft
   17.00 órától, 10 alkalomra: 1.500.-Ft

Pócsmegyer—Surány

10. Szent István napi futóverseny
2012. augusztus 20.

A verseny: 
A versenyre nevezni az indulási helyszíneken lehet 08.30 
órától, nevezési díj nincs.
8 éves korig: a táv kb. 400 m: Pócsmegyer, kopjafa (a 
révnél) – Pócsmegyer sportpálya
8 éves kortól: a táv  kb. 3000 m Surány, Napsugár tér—Pócs-
megyer, sportpálya (a pontos útvonalat térképen megjelen-
tetjük)

Díjazás:
6 éves korig az első három helyezett
8 éves korig az első három helyezett

8—14 éves korig leány és fiú első három helyezett
14 éves kortól női és férfi első három helyezett

Eredményhirdetés: 10.00-kor a sportpályán
(A verseny indítását és az eredményhirdetés idejét a menetrend 
szerinti autóbusz közlekedése módosíthatja.)
A futóversenyt követően a sportpályán családi napra vár-
juk az érdeklődőket: Egész nap sportversenyek (kispályás 
labdarúgás, röplabda, csocsó stb.) a Pócsmegyer-Surány SE 
szervezésében, Gyermekjátékok, kézműves foglalkozások a 
SZÉSE vezetésével.

Új helyre költözött az Észak-budapesti 
Adóigazgatóság Központi Ügyfélszolgálata

Június 4-étől a Dózsa György úton lehet ügyet intézni

Új helyre költözött a NAV Észak-budapesti Adóigazga-
tóságának Központi Ügyfélszolgálata. Június 4-én, hétfőtől 
az adózók a főváros XIII. kerületében, a Dózsa György út 
128-130. szám alatti Spirál irodaház B. épületében intézhe-
tik ügyeiket, változatlan nyitva tartás mellett.

Az ügyfélfogadás rendjéről bővebb tájékoztatás a www.
nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg/regiok/kozepmagyarorszag/
ugyfelszolgalatok internetes felületen található.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
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Mire megjelenik ez a cikk, óvodás gyer-
mekeink már nyári szabadságon vannak.

Tudjuk, néhány szülőnek gondot 
jelent gyermeke elhelyezése a szünet-

ben. Szerencsére, eddig mindenki meg-
oldotta, nem volt szükség arra, hogy 
környékbeli óvodába vigyenek át kis-
gyermeket.

Ilyenkor már nemcsak az óvónénik 
várják a szünetet, hogy szeptembertől 
újult erővel láthassanak neki gyermeke-
ink neveléséhez, készüljenek az új fel-
adatokra, a gyermekeknek is kell a pi-
henés, hiszen a foglalkozásokon, játék 
közben is alkalmazkodni kell egymás-
hoz, az óvoda szabályaihoz, amelyek-
nek természetesen személyiségfejlesz-
tő hatása van.

A szünet alkalmas arra, hogy a csa-
lád együtt legyen hosszabb ideig, a gye-
rekek több időt töltenek rokonokkal, 
barátokkal. A környezetváltozás, az 
új élmények, kapcsolatok gazdagítják 
a gyerekek érzelem és tudásvilágát, 
szélesítik látókörüket, s mindannyian 
tudjuk, a gyermekként szerzett élmé-
nyek milyen meghatározóak az ember 
életében. Szeptemberben megerősöd-
ve, élményekkel tele érkeznek vissza 

az óvodába, aminek bizonyítéka a nyu-
godt játék.

A nyári időszakban lezárultak a foglal-
kozások, de mi igyekeztünk a gyermekek 

hétköznapjait tartalmassá tenni. Legna-
gyobb élményt a Medve-parki kirándulás 
jelentette, de voltunk Leányfalun a játszó-
téren is. Nagy örömünkre a kishajón való 
utazás ingyenes volt, amit nagyon köszö-
nünk a PEIKER és Társai Kft-nek!

Mesék, dalok sem maradnak el, s új 
szabadtéri játékok teszik tartalmassá a 
gyerekek életét.

Bízom benne, hogy mindenkinek 
jól telik ez a pár hét!

Mindenkinek szép nyarat kívánok 
az óvoda kollektívája nevében is!

Kissné Jacsó Katalin                                                                                             
                                     óvónő

Nyár az óvodában

SZÉSE Beszámoló – „Kor-Társaink” Idős ügyi program
Baba-Mama, Papa-Baba torna és masszázs bemutató a Kor-Társ programsorozat keretén belül

A Sziget Éjféli Sportbajnokság Egyesület által 2012. június 08-án, pénteken 17 órakor tartott időstornáján a Nyugdíjas Klubot 
képviselve érkeztek résztvevők. A tornát Bedő Kriszta jógaoktató vezette le. A gerincet és egész testet átmozgató, könnyű, 
frissítő gyakorlatok mellett erősítés és nyújtás is volt a gyakorlatsorban. 

A résztvevőknek a mozgás után a PeTimi Társulattól érkezett Szőcsné Gottweisz Tímea adott masszázst és bemutatót 
a frissítő és energetizáló módszerekről. 

Szeretettel és kis finomságokkal kedveskedve várjuk  elkövetkező rendezvényeinken, programjainkon! 
SZÉSE közhasznú kulturális egyesület – Tel/Fax: 06-26-395-196, 06-30-974-9040

e-mail: szigetese@gmail.com • www.wix.com/szigetese/jelkepes
Támogatóink: Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a 

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet mint Pályázatkezelő



Móricz Zsigmond 1942. szeptember 5-én 
hunyt el, az idei évben ez a nap a nagy 
író halálának 70. évfordulója. Ezen alka-
lomból Pócsmegyer község szeptember 
8-án posztumusz díszpolgári oklevelet 
adományoz az írónak, melyet ünnepé-
lyes keretek között az író leszármazottai 
vesznek át.

Mint azt sokan tudják a Móricz Zsig-
mond sokszor megfordult Pócsmegye-
ren, mivel református templomunkba járt 
istentiszteletre, ahol szokásos ülőhelyét 
emléktábla is őrzi. 

Az ünnepélyes alkalomból MÓRICZ 
ZSIGMOND PÓCSMEGYEREN cím-
mel kiállítást rendezünk a XX. századi 
magyar prózairodalom jeles képviselője 
tiszteletére. A kiállításon bemutatásra 
kerül Móricz Zsigmond és a magyar falu, 
a paraszti élet kapcsolata, valamint  meg-
emlékezünk az írónak szeretett reformá-

tus egyházához fűződő kapcsolatáról is.
 Kérünk mindenkit, akinek van a 

tulajdonában az első kiadású Móricz 
művekből példánya, vagy korabeli újság-
cikke, esetleg emléke, vagy családjában 
a sokszor Pócsmegyeren járt íróval kap-
csolatban hallott történetről tudomása, 
az jelezze ezt Kovách Tamás lelkipász-
tornak vagy Borzsák Enikőnek.

A Pócsmegyeren rendezendő ünnepé-
lyes alkalom egyben a Móricz Zsigmond 
Társaság által koordinált országos meg-
emlékezés sorozat záró eseménye, ezért 
különösen fontos, hogy az ünnepség mél-
tó legyen ezen alkalomhoz. 

A szeptember 8-án tartandó események 
részletes programjáról időben adunk tájé-
koztatást annak érdekében, hogy minden-
kinek legyen lehetősége részt venni ezen a 
szép megemlékezésen. 

Borzsák Enikő

FELHÍVÁS
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Aki a virágot 
szereti…

Valaki egyszer azt mondta, Isten jókedv-
ében teremtette a virágokat. Hát persze 
ez így nem igaz, mert Isten nem jókedvű 
emberi értelemben, de abban biztosak 
lehetünk, hogy a teremtés teljességéhez 
tartozónak adta az embernek a virágot.

Sok ember azt gondolja, hogy a vi-
rágból haszna csak a kertésznek van, aki 
termeli, és jó pénzért eladja. Mindenki 
más számára talán haszontalannak tű-
nik ebben az anyagias világban. Pedig 
még mennyire hogy szüksége van erre a 
„haszontalanságra” az emberiségnek.

Az évszakok változásai, az égtájak 
különbözőségei szerint ezer és ezer virág 
veszi körül az embert. És minden jóér-
zésű embernek igénye, törekvése, hogy 
kertjében, a háza körül virág legyen.

A virág kifejezi a mélyérzésű em-
beri szeretetet, a szív melegét, a hála és 
köszönet érzését.

Gondoljunk az ünnepekre, a szü-
letés és névnapokra, a ballagásra, az 
anyáknapi köszöntésekre, hogy virág 
nélkül milyen rideg, sivárak lennének.

A mondás szerint „aki a virágot sze-
reti, rossz ember nem lehet”.

Virággal rójuk le kegyeletünket, 
együttérzésünket, ha egy szerettünk, 
barátunk, vagy ismerősünk eltávozik 
az élők sorából. Virágot ültetünk sír-
halmukra, ápoljuk a virágokat, jelezvén, 
hogy nem feledjük őket. De sajnos, 
vannak rossz emberek, akik a virágot 
nem szeretik. Ezek az emberek ember-
társaikat sem szeretik, munkájukat nem 
becsülik, még a holtakat sem tisztelik.

Mindezt azért írom le, mert a minap 
nagy csalódás ért bennünket, amikor 
betértünk a temetőkertbe meglocsolni 
a virágokat szerettünk sírján. A kaspó 
üres volt, ellopták a virágokat belőle, 
jelzem, nem az első eset és nem egyedi.

A kertekből, az udvarokról ellopják a 
virágokat, a tujafákat, - ezt sem lehet fel-
dolgozni, de hogy még a temetőkertből is, 
ez felháborító!  Milyen emberek ezek?

Tudnám jellemezni őket, de nem 
teszem, mivel kevés lenne egy-két lap 
a „Kisbíróban”. Így, ha olvassák, jelle-
mezzék ők magukat, számoljanak el lel-
kiismeretükkel, már ha van nekik Isten 
és önmaguk előtt. 

Sajnos ezek az emberek híján vannak 
azoknak a szép és jó tulajdonságoknak, 
melyekről írásom elején beszéltem.

Nyugdíjas klub
Popovics Erzsébet

Hírek a csatornáról
Tisztelt Lakosság!
Értesítjük Önöket, hogy a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat, a 
csatornázásban résztvevő Önkormányzatok, és az OTP Bank között, 2012. június 
27-én aláírásra került a beruházás önerejéhez szükséges 534.000.000.-Ft-ról szóló 
hitelszerződés, melynek fedezete, az Önök által fizetett érdekeltségi hozzájárulás. A 
hitel visszafizetése a lakossági LTP szerződések lejártakor, legkésőbb 2018. decem-
ber 1-vel esedékes.

Kérünk mindenkit, hogy a beruházás sikere érdekében szíveskedjen a rá eső részt 
havi rendszerességgel (2012.01.01-től), vagy egy összegben megfizetni.

A Társulás (önkormányzatok) nevében, a projektiroda jelenleg a közbeszerzé-
si dokumentációk elkészítésén, és ezzel kapcsolatban a támogató szervezettel való 
egyeztetésen dolgozik. Várhatóan szeptemberben kerül kiírásra a projektmenedzs-
ment, a mérnök, majd ősz végén a kivitelező. 

Lakossági ügyintézés: Név: Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat
Cím: 2015 Szigetmonostor, Nagydunasétány (Alsógödi Révház)

Ügyintéző: Rózsa Ferencné 06-20/ 549-5966 Ügyfélfogadás: Szerda: 14-18 óráig
Email: sztarsulat@gmail.com Klibán Zita

FELHÍVÁS!
Tisztelt Temetőlátogatók !
A katolikus temetőben már hosszú 
ideje áldatlan állapotok uralkodnak, 
melyeket minden arra járó tapasz-
talhat.

Mindannyiunk érdeke, hogy a 
dolgok megváltozzanak. Ezért meg-
beszélésre hívok minden érdekel-
tet augusztus17-én, pénteken 13.30 
órára a temetőbe.

Üdvözlettel:                          
Vénusz Gellért

Tahitótfalu, 2012 július 13. 
Róm. Kat. Pléb. 

Pócsmegyer-
Leányfalu 
menetrend 
módosítás

Mivel a Volánbusz változtatott a 
menetrendjén, ezért hétvégén szom-
bat és vasárnap a reggel 7:40-es járat 
7:30-kor indul. Így elérik a 7:42-kor 
érkező buszt. 

Ez a módosítás augusztus 1-től 
lép életbe, a hajóban is kihelyezzük 
ezt a változást.

Peiker és Társai Kft. 
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Sorozatom előző cikkében egy hasonló 
ólommázas edényt mutattam be, amely 
ennél a tompa zöldnél mutatósabb volt, 
mert többszínű csíkozás díszíti. Ennek 
a formának a néprajzkutatók körében 
szilke a neve. Anyaga lehet tűzálló vagy 
nem tűzálló föld is. Előbbi esetben fő-
zésre is alkalmas (kellő óvatossággal), 
utóbbi esetben csak tárolni vagy horda-
ni lehet benne élelmiszert.

Ezt a zöld főző-ételhordó edényt is a 
dunántúli népnyelvben elterjedt fazék 
elnevezéssel illették a pócsmegyeriek. 
Kresz Mária kerámiakutató szerint a 
felföldi Léva város közelében fekvő 
Bakabányán (Pukanec) készítették 
szlovák (tót) fazekasok. Valószínűleg 
a váci vásárban árulták, ott vehették a 
pócsmegyeriek, akik így emlegették: 
„A cserepet tótok csinálták.”

Formája olyan, mint annak a mázat-
lan fazéknak, amelyet a novemberi Kis-
bíróban közöltem, vagy a mázas (csí-
kos) fazéknak, amelyet a májusi szám-
ban adtam közre. Akárcsak az említet-
tek, keskeny fenekű típus, és ugyanúgy 
egy függőleges állású füle van, mely a 
szájából indul ki. A szájának a pereme 
is olyan, mint azoké. Belső felszíne 
világos alapon színtelen mázas, míg a 
profilozottan-ívelten kiképzett szája 
világos alapon zöld mázas. Szája alatt 
két bemélyített csíkot is kialakítottak. 
Külsejét sötét alapon zöld fröcskölt 
foltok lepik el. (Pócsmegyeri haszná-
lóinak megnevezésével: „májfoltszerű.) 
Csupor István kerámiakutató szerint 
ezt a hatást úgy érte el a fazekas, hogy 
fekete földfesték alapot tett rá, azt fehér 
földfestékkel lefröcskölte, majd zöld 
mázzal vonta be. Ez a példány a mázas 
fazekak (szilkék) körében a nagyobb 
méretűekhez tartozik. Magassága 27,5 
cm, szája átmérője 17 cm, űrtartalma 5 
liter. Az előző cikkemben bemutatott 
2,5 literes csíkoshoz képest ez nagy, 
vagyis „öreg” fazék.

Ez a példány Bordáék-Bándiék 
háztartásából került elő. Elmondásuk 
szerint a részeinek neve itt a faluban: 
„szája” („jaj, letört a szája”, „csorba-
szájú fazék”), „hasa” vagy „fala” („ződ 
a fala”), „füle”, és „talpa” vagy „fene-
ke.” „Ha nem akart egyenest állni, rá-
ragadt valami” akkor mondták: „Nézd 
meg a fenekit” vagy „a talpát”! A család 
edénykészletében a fazekaknak „majd-

nem mindnek volt nevezetessége”, 
megkülönböztetője: például „kávészín 
csík”, „ződ csík”, „világos belsejű”, 
„sötét belsejű” és más hasonlók. „Van 
amejiknek nem a fala, csak a csík ződ.”

Bordáék-Bándiék emlékezete sze-
rint ez a „ződ fazék” a kb. 1840-ben, 
más faluban élt Sallainé holmijából 
maradt, akitől a Pócsmegyerre, a Bar-
si-házba (Borbála sétány 1.) menyecs-

kének jött lánya, Barsi Andrásné Sallai 
Mári/a/ (kb. 1860–1925), majd unokája 
Borda Mihályné Barsi Etel/ka/ (1887–
1978) örökölte. Utolsó használója a 
dédunoka, Bándi Lajosné Borda Julian-
na (1910–1990) volt. Bordáné 1925-ig 
főzött benne a családjának. Az ilyen 
4–6 literes mázas cserépfazekakban 
maguknak főztek, a nagyobb mázatlan 
fazekak csak lakodalomkor kerültek 
használatba, amikor sok vendég jött. 
Konyhájuk leírását és képeit is közöl-
tük két évvel ezelőtt a Borszékiné Rét-
háti Ágnessel közösen készített köny-
vünkben, melynek címe: „Pócsmegyeri 
konyhák I.” A konyhában baloldalt 
volt a „katlan,” ahol fával, napraforgó- 
vagy kukoricaszárral tüzeltek, olyan-
kor pedig, ha gyors tűz kellett, akkor 
„szőlővenyigével”. Vas háromlábra állí-
tották a fazekat, vagy csak egyszerűen 
a tűz mellé. Három fért el egyszerre a 
főzőhelyen. A katlan háromoldalú volt, 
benne „szabad tűz” égett és a füst a 
„szabad kéményen” távozott. 

A határban dolgozó férfiaknak 
mindig csak egy edényben vittek ételt, 
mindig egyfélét főztek, az alábbi ételek 
közül valamelyiket: bablevest, krump-
lilevest, „beződségezve, csipetkével, 

hússal”, „gulást”, töltöttkáposztát, fő-
zeléket, kukoricakását, ami sós vízben 
főtt és sokan töpörtyűvel hintették 
meg, Bordáék viszont hagymás-papri-
kás zsírral, erős cseresznyepaprikával 
szerették.

Pont délben, „harangszókor indút” 
az asszony vagy a lány az ebéddel a 
határba azzal a fazékkal, amiben főzte 
az ételt. Borda Juliska iskoláskorában, 

1925-ig sokszor hordta még az ételt a 
szüleinek. Mindig nő szokta kivinni, 
csak ritka esetben fordult elő, hogy pél-
dául egy nagymama megfőzte, de kivin-
ni nem tudta, és csak fiúgyerek volt a 
háznál, akkor az vitte ki. Ha olyan ebéd 
volt, ami „nem fojós, nem lötyög ki”, 
akkor rongyok, meleg ruha közé egy 
vesszőből font hátikosárba, „hátyi”-ba 
tették, és úgy vitték. Ha kislány vitte, 
akkor „kis hátyi”-ban, régen úgy neve-
zett „dupla hátyi”-ban, háncs-csíkok-
ból font könnyű, domború fenekűben, 
és kisebb fazékban. Régebben „pléh” 
(bádog), a XX. század közepén már 
zománcos vas fedőt tettek az edényre. 
„Akinek más nem vót, az fából faragott 
magának födőt. Csak négyszögletesre. 
Azt minden héten súróni köllött, pisz-
kos kézzel fogták, ujja hele rajta” ma-
radt, csúnya lett. Ha leves volt az ebéd, 
akkor „pántba vitték”, azaz hálóban, 
kézben vitték, volt hozzá „fogó, pánt-
bú”: vagyis kendermadzagból csomó-
zott edényhordó háló, abba tették, ezt 
a kép is mutatja. Az „ételhordó pántot 
madzagkészítők csinálták.” Mezőre 
indulás előtt „eeterítettük a pántot” 
az asztalon. Kikeresték: „Ez a közepe, 
belehelyeztük” a fazekat, fönn „mindig 

Balogh Jánosné Horváth Terézia

Régi pócsmegyeri cserépedények 5. – Zöld fazék
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Kedves Háziasszonyok!
Örömhírt szeretnék megosztani Önökkel, 
ezért megint eltérek egy kicsit a szokásos 
ételek közlésétől. Augusztus hónapban 
megjelenő „Pócsmegyeri konyhák II.” 
című könyvemből szeretnék egy kis ízelítőt 
adni.

A „Pócsmegyeri konyhák I. című, 2010-
ben megjelent, kétszerzős könyvemben a 
Szentendrei szigeten fekvő Pócsmegyer 
kisközség népi táplálkozásának körképét 
vázoltam, elsősorban a XX. Század első 
felére vonatkozóan. Az állati és növényi 
anyagok felhasználásán túl az étkezés helyi 
hagyományos rendjét is bemutattam. Ott a 
sült tésztáknak arányosan kevés hely jutott. 
A XX. század közepe óta azonban a község 
„süteményes falu” lett, a főváros közelségé-
nek köszönhetően erősen polgárosult a táp-
lálkozáskultúrája. Ezt a jelenséget mutatja 
be teljes gazdagságában a II. kötet, amely-
ben csakis az általam újabban gyűjtött, és ki 
is próbált süteményrecepteket írom le, ame-
lyek az előző kötetben nem szerepeltek, ös-
szesen 176 változatot.

A könyv második fele a cserépedények-
ről szól. Balogh Jánosné Horváth Terézia 
„Cserépedények Bándi Lajosné konyhájá-
ból” címmel. Itt bemutatásra kerülő edé-
nyek ugyanabból a pócsmegyeri gazdaház-
tartásból valók, amelynek a tüzelőberende-
zését és konyhai díszedényeit ismertette a 
„Bándi Lajosné konyhája” fejezetben.

Pávaszem
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 15 dkg margarin, 3 
tojás sárgája, 2 dkg élesztő, 1 dl tej, pici só.

Elkészítés: A hozzávalókat a tejben meg-
futtatott élesztővel összegyúrták, és három 
részre osztották. Téglalap alakúra kinyúj-
tották, és vékonyan megkenték baracklek-
várral. A tészta két szélére egy sor meggyet 
tettek, és mindkét oldalról felcsavarták 
úgy, hogy középen maradjon egy kis hely 
a töltelék részére. A résbe belehelyezték a 
tölteléket, és a tésztát kizsírozott, lisztezett 
tepsibe tették. Előmelegített sütőben, de 
közepes hőfokon megsütötték.

Töltelék: 3 tojás fehérje, 15 dkg porcu-
kor és 15 dkg kókuszreszelék. A tojásfehér-
jét a porcukorral gőz felett habbá verték és 
beleöntötték a kókuszreszeléket.

Ferdinánd torta
Hozzávalók: 60 dkg rétesliszt, 6 tojás sárgá-
ja, 3 dkg élesztő, fél dl cukros tejben meg-

futtatva, 4 evőkanál porcukor, 1 nagy pohár 
tejfel, pici só. 

Elkészítés: A hozzávalókat alaposan ös-
szegyúrták és kidagasztották. Letakarva, 
langyos helyen 1 órán át kelesztették. A 
megkelt tésztát kisujjnyi vastagságú téglalap-
ra nyújtották úgy, hogy a szélessége a tepsi 
szélessége, hossza a tepsi hosszának kétsze-
rese legyen. Az előre elkészített krémet az 
egészre vékonyan rákenték. 20 dkg cukro-
zott darált dióval meghintették, feltekerték, 
végül kivajazott tepsibe helyezték úgy, mint 
egy nagy patkót. Tetejét felvert tojással meg-
kenték, pár helyen megszurkálták, és egy fél 
órát pihentették. Előmelegített sütőben, de 
közepes lángon megsütötték. Tetejét vaníliás 
porcukorral meghintették.

Krém: 20 dkg vajat 4 evőkanál porcu-
korral, 1 vaníliás cukorral habosra kevertek.

Kókusz tekercs
Hozzávalók és elkészítés: 30 kg háztartási 
kekszet a húsdarálón (kés nélkül) ledaráltak 
(már lehet kapni darált kekszet). 10 dkg kó-
kuszreszeléket, 20 dkg porcukrot (a kókusz-
reszelékből és a porcukorból 2-2 evőkanállal 
félretettek a kinyújtáshoz), 20 dkg barack-
lekvárt, fél deci rumot, 2 szem darált kávét 
(egy kávéskanálnyi), 1 evőkanál kakaóport 
téve hozzá, jól összegyúrtak. Porcukorral, 
és kókusszal megszórt deszkán fél ujjnyi 
vékonyra nyújtották, és a következő krém-
mel megkenték, majd felcsavarták úgy, mint 
a bejglit. Ezután egyszerűen szépen felsze-
letelték, és tálalták. Sütni nem kell. Sokáig 
eláll, ha meg nem eszik.

Krém: 1 evőkanál lisztet 1 dl tejben sűrű 
péppé főztek, és hűlni hagyták. Közben 20 
dkg vajat, 20 dkg porcukorral habosra kever-
tek, és összedolgozták a kihűlt péppel. Egy 
csomag vaníliás cukrot is szoktak hozzáadni.

Finom linzer
Hozzávalók és elkészítés: 35 dkg réteslisz-
tet fél csomag sütőporral elkevertek, és 15 
dkg margarinnal elmorzsolták, majd 2 tojás 
sárgáját és 15 dkg kristálycukrot kevertek 
hozzá. Annyi tejjel egészítették ki, hogy jól 
nyújtható tésztát kapjanak. A linzer tészta 
egyik felével kibélelték az előre kivajazott, 
kilisztezett tepsit, és annak tetejére töltelé-
ket készítettek, amit szépen rásimítottak. 
Az egészre pedig a tészta másik felét helyez-
ték. A tetejét felvert tojással megkenték, 
villával megszurkálták, majd előmelegített 
sütőben, de közepes lángon szép világosra 

megsütötték. Újabban a tetejét napraforgó-
maggal hintik meg.

Töltelék: 10 dkg darált dióhoz 10 dkg 
cukrot, 50 dkg kimagozott meggyet tettek, 
és a két tojás kemény habjával elvegyítették. 

Almás süti
Hozzávalók: 60 dkg rétesliszt, 30 dkg vaj 
vagy zsír, 2 tojás sárgája, 1 csomag sütőpor, 
2 evőkanál porcukor, 2 dl tejföl, pici só. 

Töltelékhez: 1 kg reszelt alma (vagy téli-
re eltett 2 üveg reszelt alma), 10–15 dkg fa-
héjas porcukor.

Elkészítés: A réteslisztet a sütőporral, 
vajjal vagy a zsírral jól elmorzsolták, hoz-
záadták a porcukrot, a tojásokat, a csipetnyi 
sót, és tejföllel közepes keménységű tésztát 
gyúrtak. Kisodorták, és kétfelé osztották. 
Az egyik felét kivajazott tepsibe helyezték, 
meghintették porcukorral kevert zsemle-
morzsával. 

A két üveg reszelt almát fahéjjal és a fele 
porcukorral összekeverték, majd ráhalmoz-
ták a zsemlemorzsára. Az alma tetejét szin-
tén meghintették 2–3 evőkanál zsemlemor-
zsával, és a tészta másik felét a töltelékre 
helyezték. Fél órát pihentették a tepsiben, 
majd megkenték felvert tojással, villával itt-
ott megszurkálták, és előmelegített sütőben 
közepes tűzön fél óra alatt készre sütötték. 
Kihűlés után meghintették vaníliás porcu-
korral, és négyszögekre vágva 

Londoni szelet II.
Hozzávalók: 25 dkg rétesliszt, késhegynyi 
szódabikarbóna, 7 dkg porcukor, 15 dkg 
vaj vagy margarin, 2 db tojás sárgája, pici só, 
kevés citromlé.

Elkészítés: A tojások sárgáját a cukorral 
és a vajjal habosra keverték, majd hozzáad-
ták a szódabikarbónával elkevert lisztet, pici 
sót, citromlét, és összegyúrták. Ketté vették 
a tésztát, és két lapot nyújtottak, az egyiket 
kivajazott tepsibe helyezték, megkenték 
gyümölcsízzel, arra tölteléket tettek, az-
után befedték a másik lappal. Előmelegített 
sütőben, közepes lángon megsütötték. Ha 
kihűlt, a tetejére csokoládémáz került.

Töltelék: 4 tojássárgáját elkeverni 25 dkg 
porcukorral, 15 dkg darált dióval, és a 6 to-
jás kemény habjával.

Máz: 10 dkg vajat 3 evőkanál kakaópor-
ral, 2 kanál porcukorral felolvasztottak, és a 
tészta tetejére öntötték. tálalták.

Jó étvágyat kívánok!
BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI ÁGNES

TÁPLÁLKOZZUNK EGÉSZSÉGESEN

átellenben” két-két csomóra kötötték a 
két-két végét. Aki az ételt vitte, „az vitte 
a mindent”, ami az evéshez kell: tányért 
(régebben „félliteres furma cseréptá-
nyér, tót tányér” volt), kanalat, és ha 
többen ettek, akkor „levesszedő kana-
lat” is. Talán nem véletlen, hogy éppen 
1925-ben hagyta abba a Borda család a 
cserépfazékban főzést és ételhordást, 
mert abban az évben halt meg az erősen 
hagyományőrző nagymama, Barsi And-

rásné. Utána kezdtek újabb szokásokat 
követni a fiatalabb családtagok.

Pócsmegyeren az, akinek még volt 
régi cserépfazeka, abban hordta sokáig 
az ételt, mert a modern ételhordó drá-
ga volt. Az 1930-as években „maradt 
el az egész faluban” a cserépből való, 
utána már a boltban vett, fém keretben 
„lógó,” egymás fölé helyezett több, 
gyári „zománcos” (fém) lábosból álló 
ételhordó lett általános. 

Használat után a fazekat mindig el-
mosták, mert „nagyon magába szítta” 
az ételt a cserép. Gyakran kellett súrol-
ni is, mert a szabad tűznél kormos lett 
az oldala. Azért lett kopott ez a fazék, 
mert „égett is le róla.”

Amikor 1961-ben megvettem ezt a 
cserépedényt a Néprajzi Múzeum szá-
mára, akkor már nem használták, a pad-
láson volt, szájjal lefelé borítva. A Múze-
umban a 61.119.2 leltári számot kapta.
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A pályázatra beérkezett alkotások közül a Zs ri 

nyertesként Popovics Béláné Bányai Erzsébet 

�Hazaszeretet�cím  alkotását találta a 

legjobbnak, így gratulálunk Neki az elért I. 

hyelyezésért! A versb l egy részletet 

jelentetünk meg, könyvjelz  formájában, 

üdvözletképpen. Továbbá gratuláluk a 

kárpátaljai írónak, Magyar állampolgárságának 

hivatalos megszerzéséért. A nyertes alkotást 

Orgoványi Anikó író-költ , fest m vész

olvasta fel és köszöntötte az alkotót nemrég 

megjelent Lopózz mellém cím

verseskötetéb l való alkotásának 

felolvasásával.  

A pályázatra érkezett m vek közül különdíjal 

jutalmaztuk Tiszay Judit �Dér� cím

munkáját, amelyb l szintén idézünk részletet.  

Köszönjük a Nyugdíjas Kulb részvételét és 

együttm ködését a programsorozatban továbbá 

köszönetet mondunk a Pócsmegyeri 

Önkormányzatnak, hogy segítették munkánkat. 

SZÉSE közhasznú kulturális 
egyesület

2017 Pócsmegyer Jegenye utca 3.  
Tel/Fax: 06-26-395-196, 06-30-974-9040 
e-mail: szigetese@gmail.com 

www.wix.com/szigetese/jelkepes

„Írjunk: a békéért!” pályázati 
eredményhirdetés

HAZASZERETET.

Orgoványi Anikó olvassa fel Popovics Béláné 
Bányai Erzsébet �Hazaszeretet� cím  nyertes 
alkotást. Mögötte Borszékiné Rétháti Ági néni 

KASPÓ

Egyedi névjegyekkel ellátott kaspók 
készülnek ezentúl Pócsmegyeren. 
Szigeten élő fiatalemberek tervezik és 
készítik a mediterrán jellegű virágvá-
zákat, amelyek egy újfajta technoló-
giának köszönhetően bizony bírják 
a nagy fagyokat és a hőséget is. Ké-
szülnek kisebb és nagyobb kaspók, de 
olyanok is, amelyekbe akár díszfákat 
is lehet ültetni, hogy a kert még pom-
pásabb legyen. Mindezeken túl per-
sze az is öröm, hogy több helyi család 
férfitagja is munkához jutott, így a 
sokak számára gondot jelentő mun-
kahelyi ingázás számukra megszűnik, 
és valóban gyökeret verhetnek a szi-
geten. 

Parlagfű
Július hónap közepétől virágzik 
és szórja a levegőbe pollenmil-
liárdjait a legallergénebb gyom-
növényünk, a parlagfű.

Talán még nem késő kitépni, 
lekaszálni, és ezzel sok allergiá-
tól szenvedő embertársunk to-
vábbi gyötrelmeit, gyógyszer-
kiadásait csökkenthetjük.

Emellett természetesen az 
állam is védi polgárait, valamint 
enyhítené az egészségügy  kap-
csolatos költségeit a parlagfű-
vel szennyezett földek, kertek 
tulajdonosaira kiróható nagy-
összegű bírsággal, mely 15 ezer 
forinttól 5 millióig terjedhet!

Ne várjuk meg!!
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SURÁNY-FELSŐGÖD 
RÉVÁTKELŐ MENETREND 

2012. NYÁR

 Surány Felsőgöd Surány Felsőgöd
 7:05* 7:15* 14:15 14:20
 8:15 8:20 15:15 15:20
 9:15 9:20 16:15 16:20
 10:15 10:20 17:15 17:20
 11:15 11:20 18:15 18:20
 12:15 12:20 19:45 19:50
 13:15 13:20 20:45 20:50

*A csillaggal jelölt csak hétvégén kérésre.

VITELDÍJAK: 
Felnőtt jegy: 260.-

Diák és Nyugdíjas: 200.- 
Kerékpár: 150.-

Peiker és Társai Kft.
06 70 577 7753, 06 30 599 87 05

Pócsmegyerről Leányfaluról
    5:00 5:05
    *5:20 *5:25  
    5:50 5:55
    6:15 6:35
    6:40 6:45
    **7:00 **7:05
    *7:30 *7:35
    7:40 8:00
    8:40 9:00
    9:40 10:00
    10:40 11:00
    11:40 12:00
    12:40 13:00
    13:40 14:00
    **14:10 **14:30 
    14:40 15:00
    **15:10 **15:30
    15:40 16:00
    **16:10 **16:30
    16:40 17:00
    **17:10 **17:30
    17:40 18:00
    18:30 18:35
    19:10 19:30
    20:10 20:30
    21:10 21:35
    ***22:20 ***22:30

Az egy csillaggal jelölt jára-
tok hétvégén és ünnepna-
pokon nem közlekednek!

A két csillaggal jelölt 
járatok csak tanítási napo-

kon közlekednek! 
A három csillaggal jelölt 
járat csak előre egyeztetés 
alapján közlekedik. Egyez-

tetni telefonon az adott 
nap 17:00-ig lehet!

•
VITELDIJAK: 

Felnőtt jegy: 250 Ft
Diák és Nyugdíjas jegy: 180 
Ft (Csak érvényes igazol-

vány felmutatásával!)
Kerékpár: 150 Ft

40 alkalmas felnőtt bérlet:
4.200 Ft

40 alkalmas diák és nyugdí-
jas bérlet: 2.500 Ft

Peiker és Társai Kft.
Telefon: 

06 (70) 577-7753
06 (30) 599-8705

PÓCSMEGYER - LEÁNYFALU 
RÉVÁTKELŐ MENETREND 2012. JÚNIUS 1-TŐL

Díjnyertes híresség Pócsmegyeren

Szeretném megemlíteni, hogy a mi kis falunk, 
Pócsmegyer, egy Hírességgel gazdagabb lett.

Örömmel tudatom, hogy kuvasz tenyészetemből, a 
Megyeri-Nomád kuvasz kennelből, egy Világgyőztes 

szuka kutya került ki, név szerint 
Megyeri-Nomád Bodza.

Egy szentesi család vásárolta meg, s juttatta ki idén Salz-
burgba, a világkiállításra. Bodza, nem csak világgyőztes 

lett, de fajtatársai legszebbje is, azaz fajtagyőztes is.

A TV2 Tények című műsora fő műsoridőben sugározta 
a róla készített riportot.

A riport megtekinthető a kuvasz kennel honlapján:
http://mnkuvasz.danubius-uvse.hu/kolykok.html

Tisztelettel: Baráth Zsolt tenyésztő - Pócsmegyer
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1. Megkezdődött 
a gyújtogatási szezon!

Ez csak annak öröm, aki csinálja.
Surányi, Hóvirág utcai nyaralónk elé 

férjem már kikészítette az Önkormányzat 
által szervezett elszállításhoz a száraz fáink 
tavaly lezajlott kivágatása után összegyűlt 
sok kerti hulladékunkat. Bizony huszonki-
lenc darab KVG-s szemetes zsák tele lett. 
Ott vártak szép rendben, kupacban az út 
szélén, a lenyírt fűben.

Június 22-én, pénteken férjemnek Pes-
ten volt dolga, egyedül voltam a házban 
éjjelre. Szokásomtól eltérően elég korán, 
már éjfél előtt lefeküdtem. Persze nyitott 
ablaknál, hiszen kánikula uralkodott. Úgy 
fél egy táján arra ébredtem első álmomból, 
hogy a csöndben hirtelen hangos tanakodás 
kezdődik két férfi között, a kertkapunk kö-
zelében, kinn az utcán. Időnként suttogásra 
váltottak, mintha rosszban sántikálnának. 
Kinéztem az ablakon és figyeltem. Annyi 
észrevehető volt, hogy a Duna irányából 
jöttek utcánkon. Az egyik alak megállt a 
zsákkupac mellett, a kocsiút felőli oldalon. 
Alakját derékig takarták a zsákok. Vajon 
mit akar? Odavizelni? A másik igyekezett 
továbbhaladni a falu irányában, kutya is sza-
ladt előtte. Ilyeneket mondtak egymásnak: 

„Lakik itt valaki? Nem tudod?” 
„Vigyázz, jár erre a rendőrség!” 
„Nem bírom meggyújtani! Nem akar 

meggyulladni!” 
Na, ekkor már sejthető volt, hogy nem 

cigarettára akar gyújtani. Ugrásra készen 
álltam, várva a fejleményeket. Egyszer csak 
nagy láng lobbant a zsákkupac túlsó felén, 
az úttest felőli oldalon. Megvilágította az ál-
talam ismeretlen, kissé tagbaszakadt, erőtel-
jes, 30-as férfi alakját, aki talán rövidnadrá-
got és rövid ujjú inget viselt és mintha szőke 
haja és hagyományos frizurája lett volna, 
de nem azt figyeltem, hanem intézkedni 
kezdtem. Látszott, hogy folytatni akarja a 
gyújtogatást, azért a legsürgősebb az volt, 
hogy elkergessem. Azonnal kiordítottam az 
ablakon: GYÚJTOGATÓK! MENEKÜL-
JETEK! JÖN A TŰZOLTÓSÁG! 

Elfutottak a falu irányában, alig mertek 
káromkodni is. Ezután első dolgom volt 
kirohanni az utcára és a kerti locsolócsővel 
oltani a lángokat. A tűzből hatalmas füst-

felhők szálltak a falu irányában. Igyekeztem 
mindig másik oldalra állni, nehogy füstmér-
gezést kapjak. 

A láng belekaphatott volna a másfél 
méterre fölötte álló fa lombjaiba, majd on-
nan a többi közeli fába. Erdős telkünk van, 
akárcsak a szomszédnak. Gyenge, sorvadt 
a kezem, arra nem alkalmas, hogy egy ne-
héz zsákot a kupacból rádobhattam volna a 
tűzre, hogy elzárja az oxigéntől. Meg kellett 
várnom, amíg néhány zsák már szétbomlott 
és könnyebb lett, azokból tudtam egyet-
kettőt valahogyan rágörgetni a tűzfészekre. 
Tán 20 perc telt el addig, mire már csak kissé 
füstölt a tűz helye. Akkor már ott mertem 
hagyni a zsákcsomót, -- persze ráhelyezve 
a locsolót a vízsugárral -- és visszasiettem a 
házunkba a telefonomért, tűzoltókat hívni. 
Vázoltam: hogyan és milyen tűz keletke-
zett, kérve, hogy szíveskedjenek megnéz-
ni, sikerült-e eloltanom tüzet. Gondosan 
megadtam a címet. A Központ kapcsolta 
szentendrei tűzoltókat. Nekik is vázoltam a 
tényállást, megadtam a címet az elérési utat. 
De az, aki fogadta a bejelentést, már csak 
így adta tovább: „Zöldhulladék ég.” Ezt el-
intézve, szaladtam vissza az utcára folytatni 
az oltást. Időközben újra kezdett erősebben 
füstölni a zsákkupac.

Oly bizarr szituáció volt ez, egyedül a 
csendes éjszakában, hogy azon merengtem, 
tán álmodom az egészet. (A tűzoltóság 
jegyzőkönyve bizonyíthatja, hogy valóság 
volt, nem rémálom.) 

Utólag gondoltam csak vissza, hogy épp 
egyik közvetlen szomszédunk sem volt kinn 
Surányban, csak a második szomszédokból 
néhány. Azok úgy látszik nem vettek ész-
re semmit az esetből. Akkor, ott én ugyan 
ilyesmire nem gondoltam. Eszembe sem ju-
tott megoldást várni mástól, csak magamtól 
és a tűzoltóktól.

Újabb 20 perc telhetett el, mire lassan, 
halkan begördült egy nagy szerkocsi. Meg-
könnyebbültem! Négy tűzoltó vízsugárral, 
taposással, a zsákok széthajigálásával-szét-
verésével úgy tíz perc alatt végleg megszün-
tette a tüzet és a füstöt. A főnökük utána 
levette a sisakját és megkérdezte, hogy csi-
náljon-e tűzminőség-vizsgálatot: „Mert elő-
fordul ÖNGYULLADÁS a száraz fűben”. 
A fülébe ordítottam: „NEM, HISZEN 

MONDTAM A TELEFONBAN: SZÁN-
DÉKOS GYÚJTOGATÁS TÖRTÉNT! 
Nincs ezen mit vizsgálni.” 

A tettesek elszaladtak, nem ismerem 
őket, ezért rendőrségi feljelentésnek sem 
lenne értelme, abban egyeztünk meg a pa-
rancsnokkal. Csémy Istvánné javaslatára 
másnap részletes bejelentést tettem a gyúj-
togatásról a Rendőrség körzeti megbízott-
jánál. 

Amikor végeztek a tüzemmel, odasóhaj-
tottam a tűzoltóparancsnoknak: „Hát igen, 
ide Szentendre 16 kilométer!” Rám csodál-
kozott jámboran: „Mér, lassan jöttünk? Ke-
resni is kellett...” Ilyen képtelen esetekben a 
döbbenettől köpni-nyelni nem tudok, nem 
hogy szólni, pedig meg kellett volna kér-
deznem, hogy GPS-ük nincsen? (dzsípíesz, 
vagyis: gépkocsivezetők elektronikus se-
gédeszköze a navigációhoz: a földrajzi hely-
zet meghatározásához, egy-egy adott címre 
eljutáshoz.) De mivel két évvel ezelőtt tu-
domásom volt arról, hogy Szigetmonosto-
ron, tőlünk csupán 3-4 km-re állomásozik 
egy tűzoltókocsi, arra mégis rákérdeztem: 
„Monostoron nincs tűzoltó?” Azt mondta 
kedélyesen a csapatfőnök: „Van is, nincs is. 
Csak ha szolgálatban van.”

Jegyzőkönyvezés és távozásuk után már 
háromnegyed kettőre járt az idő. 

2. Másfajta örömei is vannak 
a surányi utcáknak!

Ez az egész lakóközösségnek öröm.
Pár nappal később kora reggel fölneszel-

tem, észlelve, hogy valaki közeledik a Hóvi-
rág utcán a kerítésünkhöz. Valami zörgés is 
hallatszott. Már irritált az ilyesmi. Megint 
valami rossztól tartottam. Az ablakhoz si-
ettem és figyeltem. Megint fiatalok, megint 
kutyával.

De!
Ezúttal egy lány és egy fiú közelített 

a kerítéshez. Kutyájuk épp elvégezte dol-
gát és a fiú kezében nejlonzacskó zörgött, 
amellyel fölvette a fűből az állat ürülékét.

Most sem állhattam meg kikiabálás nélkül:
JÓ REGGELT KÍVÁNOK! Kissé cso-

dálkozva és ijedten köszöntek vissza. De én 
csak megdicsértem őket: „RITKÁN LÁT-
NI ILYENT!”

NN

Újfajta nyári örömök

SZÁRAZ 
TŰZIFA ELADÓ

Tölgy kugli 2050 Ft
Akác kugli 2350 Ft

Akácoszlop
Érdeklődni: 

Szabó Zoltán 
20-9331-945. 
18-20 óráig a 

385-549-es telefonon 
lehet.

HA ELKÓBOROLT

 A KUTYÁJA, 

HA ÚJ KUTYÁT 

SZERETNE: 

HÍVJA A 

SZENTENDREI 

GYEPMESTERI 

TELEPET: 

06 20  93-16-948

Dr. Szabó György háziorvos 2012. július 
16-tól augusztus 6-ig szabadságát tölti.

Szabadsága alatt Dr. Bazsa Márta 
helyettesíti saját rendelési idejében a 

szigetmonostori rendelőben.
Bejelentkezés telefonon: 393-380

Rendelési idő: H, K, Sz: 8-11 óráig
Cs: 13-16 óráig, P: 10-13 óráig



SÉRELMEK A 
PSZICHIÁTRIÁN!

Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése 
során Önnel szemben visszaélést kö-

vettek el (jogtalan beszállítás, szexuális 
zaklatás, bántalmazás, stb.), írja meg 
panaszát az alábbi címre, vagy hívja 

az alábbi telefonszámot: 
Állampolgári Bizottság az Emberi 

Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-63-55
E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan 

kezelünk!
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ASZTALOS
ÉPÜLET ÉS BÚTORASZ-

TALOS MUNKÁT 
VÁLLALOK.

KÜLSŐ ÉS BELSŐ 
NYÍLÁSZÁRÓK

EGYEDI BÚTOROK 
GYÁRTÁSA BEÉPÍTÉSE

GÁL FERENC 
06-30 241 0592

FELHÍVÁS! 
PSZICHIÁTRIAI 

SZEREK VISELKEDÉSI 
PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” 
vagy „viselkedési rendellenesség” 

miatt pszichiátriai szereket szed, és 
úgy érzi, hogy a gyermek állapota 

semmit sem változott vagy rosszab-
bodott emiatt, keresse az Állampol-
gári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. Az alapítványtól in-

gyenes tájékoztató kiadvány is kér-
hető a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55

E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan 

kezelünk!

Sikerrel zárult 
a �Kor-Társaink programsorozat�

záróel adása 

A 2012. június 25-én rendezett "Magyar 

konyha - egészségesen"cím  el adás,

amelyet Borszékiné Rétháti Ágnes,

szakácskönyvíró, önkéntes néprajzi gy jt

adott nagy érdekl désre tartott számot a 

faluban. A 17 órakor kezd d  el adásra több 

mint 40 érdekl d  látogatott el. Köszönjük a 

nagyarányú részvételt és a pozitív 

visszajelzéseket. Az el adást hagyományos 

rozsos kenyér � és pogácsasütés el zte meg. 

Az ételeket a pócsmegyeri M vel dési Ház 

udvarán a kemencében készítettük el. Ezúton 

mondunk köszönetet Hagymási Janinak, aki 

egész nap f tötte a kemencét és segített az 

eszközök szállításában is. 

Továbbá köszönjük Zsuzsi néni

együttm ködését, aki vasárnap este elkezdte 

bedagasztani Ági nénivel a pogácsákat és a 

kora reggeli el készületekben is dolgozott. A 

pogácsa Zsigmond mama receptje alapján 

készült, akinek ez alkalommal is köszönetet 

mondunk a finom receptért és kívánunk még 

sok egészséget!

BESZÁMOLÓ
2012. június 25-r l

�Kor-Társaink�
Id sügyi programsorozat a SZÉSE egyesület rendezésében 

"Magyar konyha - egészségesen"

Támogatóink:
Nemzeti Er forrás Minisztérium és a

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet mint Pályázatkezel
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A Polgármesteri Hivatal közvetlen telefonszámai

Feladatkör Ügyintéző Telefonszám
Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés Kajos Lászlóné 06-26-814-844
Adóügyek Kőbányai Jánosné 06-26-814-848
 Virágh Zita 06-26-814-850
Építési és műszaki ügyek Takács József 06-26-814-847
Pénzügy Simon Zsuzsa 06-26-814-846
Pénztár Debreczeni Beáta 06-26-814-849
Iktatás Somogyiné Alagyi Szilvia 06-26-814-845
Polgármester titkárság Klibán Zita 06-26-814-843
Jegyzõ titkárság, 
Kisbíró szerkesztősége Csémy Istvánné 06-26-814-841

Szent Klára Gyógyszertár
Fiókgyógyszertára

a pócsmegyeri 
GYÓGYSZERTÁR

nyitva tartása:
Hétfő: 14.00-19.00
Kedd: 8.00-13.00

Szerda: 13.00-18.00
Csütörtök: 8.00-13.00

Péntek: 8.00-13.00
Pócsmegyer, Ady E. u. 12.

Tel.: 26-395-277

HÁZIORVOSI RENDELÉSI IDŐ

Dr. Szabó György  háziorvos rendelési ideje: 
Hétfő:       14 - 19 óráig 
Kedd: 8 - 12 óráig
Szerda: 13 - 17 óráig
Csütörtök: 8 - 12 óráig
Péntek: 8 - 12 óráig

Elérhetőség: 26-395123; mobilszám: 06-70-293-0050

FOGÁSZAT
Dr. Fülöp Judit fogorvos rendelési ideje Pócsmegyeren:

FOGÁSZATI RENDELÉS
Hétfő:   13 – 20 óráig
Szerda:       9 – 13 óráig gyermekfogászat
                 13 – 17 óráig felnőtt rendelés

Dr. Fülöp Judit fogorvos
Telefon: 06-20-99 48 316

Szakma

Alapszintű ellátást nyújtó kórház 
(az adott szakmában létező 

legalacsonyabb progresszivitási szintet 
ellátó intézmény)

Addiktológia Nyírő Gyula Kórház (Budapest)
Allergológia és klinikai 
immunológia Honvédkórház (Budapest)

Angiológia, phlebo-
lógia, lymphológia, Honvédkórház (Budapest)

Arc-, állcsont- szájseb. Honvédkórház (Budapest)

Belgyógyászat Szent János Kórház és É-budai E. K. 
Szent Margit (Budapest)

Bőr- és nemibeteg-ellátás Honvédkórház (Budapest)
Csecsemő és gyermek 
fül-, orr-, gégegyógy.

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 
(Kistarcsa)

Csecsemő- és 
gyermekgyógyászat

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 
(Kistarcsa)

Csecsemő- és 
gyermekgyógyászati 
intenzív terápia

Bethesda Gyermekkórház (Budapest)

Csecsemő- és 
gyermekkardiológia Bethesda Gyermekkórház (Budapest)

Csecsemő- és 
gyermekszívsebészet

Gottsegen György Orsz.Kard.Int 
(Budapest)

Égéssebészet Honvédkórház (Budapest)
Endokrinológia, anyag-
csere és diabetológia Uzsoki u. Kórház (Budapest)

Érsebészet Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 
(Kistarcsa)

Fül-orr-gégegyógy. Budai Irgalmas Rend Kórház (Budapest)

Gasztroenterológia Szent János Kórház és É-budai E. K. 
Szent Margit (Budapest)

Geriátria Szent Imre Kórház (Budapest)
Gyermek- és 
ifjúságpszichiátria Vadaskert Alapítvány (Budapest)

Gyermek plasztikai- 
helyreállító- és 
égéssebészet

Bethesda Gyermekkórház (Budapest)

Gyermek-
gasztroenterológia Semmelweis Egyetem (Budapest)

Gyermekneurológia Bethesda Gyermekkórház (Budapest)
Gyermeksebészet Szent János Kórház és É-budai E. K. (Bp.)
Gyermekszemészet Semmelweis Egyetem (Budapest)
Gyermek-
tüdőgyógyászat

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 
(Kistarcsa)

Haematológia Semmelweis Egyetem Budai Telephelyek
Idegsebészet Honvédkórház (Budapest)
Infektológia Dr. Kenessey Városi K. (Balassagyarmat)

Kardiológia Szent János Kórház és É-budai E. K. 
Szent Margit (Budapest)

Klinikai onkológia Szent János Kórház és É-budai E. K. 
Szent Margit (Budapest)

Nefrológia Szent János Kórház és É-budai E. K. 
Szent Margit (Budapest)

Neurológia Pest Megyei Flór F. Kórház (Kistarcsa)

Nőgyógyászat Szent János Kórház és É-budai E. K. 
Szent Margit (Budapest)

Ortopédia Budai Irgalmas Rend Kórház (Budapest)
PIC Szent János Kórház és É-budai E. K. (Bp.)
Plasztikai helyreállító 
és esztétikai sebészet Honvédkórház (Budapest)

Pszichiátria Gálfi Béla Gyógy. Rehab. N. Kft. (Pomáz)
Reumatológia Budai Irgalmas Rend Kórház (Budapest)

Sebészet Szent János Kórház és É-budai E. K. 
Szent Margit (Budapest)

Stroke ellátás Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa)
Sugárterápia Uzsoki u. Kórház (Budapest)
Szemészet Honvédkórház (Budapest)
Szívsebészet Semmelweis Egyetem Budai Telephelyek

Szülészet Szent János Kórház és É-budai E. K. 
Szent Margit (Budapest)

Traumatológia Péterfy Sándor u. Kórház és Ri. Baleseti 
Központ (Budapest)

Tüdő- és 
mellkassebészet OKTPI (Budapest)

Tüdőgyógyászat OKTPI (Budapest)
Urológia Honvédkórház (Budapest)

Melyik kórházhoz tartozunk? – Pócsmegyer
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Vihar ?! ....  Betörés ?! ....
Hogy segíthessünk,

kössön biztosítást házára, 
nyaralójára!

EXTRA KEDVEZMÉNYEK!
IDŐJÁRÁSBIZTOSÍTÁS

Hívjon bizalommal: Widder Éva
tanácsadó, üzletkötő

Generali-Providencia Biztosító

Telefon: 06-20-661-4475
Minden egyéb biztosítással is állok rendelkezésére: vállal-

kozás-, felelősség-,  jogvédelem-, autó-, 
baleset-egészség-, élet- és nyugdíjbiztosítás, megtakarítás
ÚJ: ELLÁTÁST NYÚJTÓ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS

(cég részére adómentes, költség)

SZÁMÍTÓGÉPJAVÍTÁS, KARBANTARTÁS
HARDVER – SZOFTVER – 

KELLÉKANYAG SZÁLLÍTÁS, 
ÜTEMELTETÉS

INTERNET BEÁLLÍTÁS
HÁLÓZAT KIÉPÍTÉS

ADATMENTÉS, ARCHIVÁLÁS
VÍRUSIRTÁS

KÁRTÉKONY PROGRAMOK 
FELKUTATÁSA

HÁTTÉR
SZÁMÍTÓGÉPSZERVÍZ

2015 SZIGETMONOSTOR, KLAPKA utca 1.
hatter@axelero.hu

web.axelero.hu/hatter94

www.perihelion.hu 
Mindig napközelben 
 
 

Napelemes villamosenergia termelő rendszerek tervezése és 
kivitelezése nyaralókra, családi házakra, ipari és mezőgazdasági 
létesítményekre. 
 
Cégünk a megújuló energiaforrások hasznosításában segíti Önt, a 
tanácsadástól a teljes körű kivitelezésig. 
 
A villamosenergia termelő napelemes rendszerek az ELMŰ hálózatát 
használják az energia tárolására. Így érhető el, hogy éves szinten a 
villamosenergia számla nulla. 
 

 
 

 
Kérjen ingyenes felmérést! 

Ferengi Bt. 
2017, Pócsmegyer-Surány Jegenye utca 6. 

www.perihelion.hu 
somogyi.jozsef@perihelion.hu 

jozsef.somogyi@gmail.com 
Tel.: +36-30-638-68-08 
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Ezúton értesítünk minden kedves 
érdeklõdõt, hogy 

HADHÁZY SÁNDOR, a Pest 
megyei 11. számú választókerület 
országgyûlési képviselõje minden 
hónap elsõ szerdáján, 18 órától 20 

óráig fogadóórát tart a
Szentendrei Irodájában.

Az iroda címe: Dunakanyar körút 14., 
illetve Árpád utca 6. (átjáróudvar)

Téli nyitva tartás: 15 órától 19 óráig
Telefon: 26/300-652

Villámposta-cím: 
pest11fidesz@axelero.hu

www.pocsmegyer.hu

Látogassa meg 
weboldalunkat! 

A web oldal megújult 
formában, naprakészen 

a legfrissebb 
információkkal, a 

település eseményeiről 
készült sok színes 
fotóval, letölthető 
nyomtatványokkal 
áll az érdeklődők 

rendelkezésére. Az 
oldalon a Kisbíró számai 

is megtalálhatók több 
évre visszamenőleg 

és 2009 augusztusától 
színes kivitelben.

Megnyílt a MÉH telep 
Tahitótfalun a TSZ területén! 
Magas áron vásárolunk! Vas és színesfém hulla-

dékokat! Nagyobb tétel esetén házhoz megyünk! 
Nyitva tartás: H-P: 08:00-16:00, Szo.: 08:00-11.30

Lakossági átvételkor személyi, 
lakcím- és adókártya szükséges.

Műhely, raktár bérbeadó.
Tel.: 06-20-449-9447 

VILLANYSZERELÉS
ÉPÜLETEK VILLANYSZERELÉSE, JAVÍTÁSOK,  
BŐVÍTÉSEK, HIBAELHÁRÍTÁS, ÚJ SZERELÉS

Mobil: 06-70-281-5569
Tel./Fax: 26-395-219

e-mail: rolitex94@gmail.com
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FONTOS TELEFONSZÁMOK 
ÉS TUDNIVALÓK

NÉMETH MIKLÓS POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA ELÕZETES 
BEJELENTÉS ALAPJÁN  MINDEN HÓNAP UTOLSÓ

   KEDDJÉN 13-15 ÓRÁIG

Mentõk   104
Tûzoltók 105
Rendõrség 107
Rendõrkapitányság Szentendre 310-233
Tahi Rendõrõrs 387-140
Körzeti megbízott Bodor Róbert r.tzls. 

 police.pocsmegyer@gmail.com • 06-70-518-2468
Polgármesteri Hivatal telefonszám 395-006
Fax szám 395-702
e-mail  onkormanyzat@pocsmegyer.hu
Orvosi rendelõ, fogorvos  Pócsmegyer, Ady E. u. 12. 
Dr. Fülöp Judit  06-26-395-123, 06-20-99 48 316
Dr. Szabó György háziorvos mobiltelefon  06-70 293-0050

Erika: 06-20 327-9560
Védõnõ: Gyöngyösiné Baranyi Mária    06-30-694-3265

kedden 8.30-9.30-ig, szerdán 8.30-12.30-ig
Orvosi Ügyelet Tahitótfalu  387-030

hétköznap 17 órától reggel 7-ig
hétvégén és ünnepnapokon egész nap

Dr. Bándli József állatorvos 06-30-974-2548
kedden és pénteken rendel a Polgármesteri Hivatalba 

történõ elõzetes bejelentés alapján
Agrártámogatások: Hansági Dénes         06-30-244-9546

(E-mail: hend@invitel.hu)
Falugazdász:  06-26-311-320, 06-20-293-8506
Marosi Gusztáv Szentendre, Dunakorzó u. 18.             

                    hétfõn és szerdán 9-12-ig és 13-15-ig
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Gáspár Tibor elnök 06-20-321-8895
Szentendrei Földhivatal  312-331
Közjegyzõ, Szentendre  311-581
Pócsmegyeri Iskola  395-133
Óvoda  396-078
Szigetmonostori Iskola  393-472
Gyógyszertár, Pócsmegyer 395-277
Mûvelõdési Ház, Könyvtár  395-419
Takarékszövetkezet  395-003
Posta  395-575
ELMŰ Ügyfélszolgálat 06-40-38-38-38
Református Lelkészi Hivatal  395-128
Római Katolikus Plébánia 385-807
Baptista Lelkészi Hivatal 385-078

Pócsmegyeri Kisbíró
Megjelenik havonta 1000 példányban. 

Kiadó: Polgármesteri Hivatal
2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.

Felelôs kiadó: Molnár Gyöngyi jegyzõ  
Szerkeszti: Csémy Istvánné 

Felelôs szerkesztô: Deák Péter 
Nyomás: D’Sign Kft. Szentendre

Ügyfeleim részére eladó 
házakat, telkeket keresek.

Tardi Tamás ingatlanközvetítõ

TONCSI KONYHÁJA
ebéd menüre

megrendelőket vár szeretettel!

Az ebédet minden nap, 

házhoz szállítjuk. 
Étkezési utalványt elfogadunk.

Kérjen menülapot telefonon és válassza 
ki az Önnek tetsző ételeket!

Házi készítésű pizza 
házhoz szállítását is vállaljuk!

Telefonszám: 06-30 3283944
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AUTÓSZERVIZ
MEGNYÍLT

(Tahitótfaluban a Kékduna TSZ. területén,
a benzinkút mellett)

• Autó műszaki vizsgáztatás HELYBEN

• Autójavítás    • Gumijavítás 
• Autóvillamosság • Gumiszerelés
• Karosszérialakatos • Gumiabroncs értékesítés
• Autófényezés  (személy, teher és mező-
• Alvázvédelem gazdasági gépjárművekre)

• Autódiagnosztika
Nyitvatartás:

Hétfő – péntek: 8:00 - 17:00
Szombat: 8:00 - 13:00

Párkánszky autószerviz
06-30-335-9552
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SZIVÁRVÁNY A&M KFT.
PÓCSMEGYER – SURÁNY III.

MUSKOTÁLY U. 3.

KÖNYVELÉS – ADÓBEVALLÁS –
EGYÉB SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS
A könyvelés és pénzügy területén szerzett

40 éves tapasztalattal vállalom
– CÉGEK (KFT.-k, BT.-k, EGYÉNI CÉGEK);

– EGYÉNI VÁLLALKOZÓK;
– MAGÁNSZEMÉLYEK;

naprakész könyvelését, mérlegek,
adóbevallások

elkészítését, változások bejelentését
(NAV, TB.) és

egyéb számviteli szolgálatatásokat,
ügyintézéseket.

Elérhetôség:
telefonon: 06 20 / 962 - 9334

e-mailben: szivárvány.am.kft @gmail.com
Kiss Antalné ügyvezetô

mérlegképes könyvelô

Pócsmegyer Község Képviselő 
Testülete 90/2011. (X.13.) 

Ök. sz. határozatával 
értékesíteni kívánja 

Pócsmegyer Község Önkormányzatának 
tulajdonában lévő,

314 hrsz-ú, természetben 
Arany János u 10. sz. alatti, 

belterületi, 832 m2 alapterületű, 
kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, ingatlanát.
 Vételár: 6.500.000.-Ft

 Érdeklődni: 
Pócsmegyer Község Önkormányzata

2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.
Tel.: 26 / 395-006

e-mail: 
onkormanyzat@pocsmegyer.hu 

BODY BUILDING 

és AEROBIC 

jellegű edzésekhez 
személyi edzősködést, 
valamint táplálkozási 

és életviteli tanácsadást 
vállalok.

FICZEK KATALIN 
06 70 574-0632
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Ha a Sárköz szó elhangzik, akkor általá-
ban a piros-fekete, piros-kék  színvilágú 
sárközi hímzés és szőttes, valamint a na-
gyon díszes viselet jut az eszünkbe.

Ha egy kicsit utána olvasunk, akkor 
Magyarország egy izgalmas, sajátos fej-
lődésű, földrajzi, gazdasági, történeti és 
néprajzi tájegységét ismerjük meg.  Ha 
pedig lehetőségünk nyílik arra is, hogy 
személyesen ismerkedjünk e tájjal, kap-
csolatba kerüljünk az itt élő emberekkel, 
és részesei lehetünk a Sárközi lakodalom 
4 napos rendezvényének eseményeinek 
is, akkor lesz csak igazán az élményekkel 
gazdagodva igazi képünk a mai és valami-
kori Sárközről.

Nekünk, a Zöldszigeti Kör Polgári 
Kulturális Egyesület tagjainak és baráti 
körének Borzsák Enikő  szervezésében 
lehetőségünk volt erre.

Szeretnénk élményeinket megosztani 
és mindenkit buzdítunk arra, hogy egy-
szer járjon erre.

Sárköz – Sárkez – ez a név először 
egy 1459-ből származó oklevélben jele-
nik meg. Ez a Duna és a Sárvíz, valamint 
a Szekszárdi dombság által közrefogott 
terület a Duna és mellékágainak ártere,  
mocsárvilága volt. Az árvizek fölé maga-
sodó kis szigetek, göröndök alkalmasak 
voltak az ember megtelepedésére, hiszen 
a vizek, erdőségek élelmet, halat-vadat, 
közlekedési, kereskedelmi lehetőséget és 
védelmet is biztosítottak. Kelták, róma-
iak, majd szláv és avar népek lakták, ez 
utóbbiakat hódította meg az itt letelepe-
dett honfoglaló Megyer törzs, amelyik-
nek szálláshelye lett.

A török időkig kialakult 23 kis te-
lepülés közül 18, köztük a legnagyobb, 
egy Ete nevű kis mezőváros, amelynek 
30 m hosszú templomát sikerült feltárni, 
sajnos az árvizek és a török hódítás áldo-
zatai lettek. Azok a települések, amelyek 
a Bátaszék-Szekszárd vonalon, a dombvi-
dék lábánál haladó hadiúttól távolabb he-
lyezkedtek el és lakosságuk könnyebben 
el tudott menekülni ebbe a vízi világba, 
azok ma is élnek. 
Őcsény, Decs, Sárpilis, Alsónyék és 

Báta emléket is állított az elpusztult 18 
településnek és erejükhöz mérten őrzik 
őseik emlékét, hagyományait, aminek 
szinte napi aktuális eredménye is van.

 A decsi Tájházban dolgozó és megyei 
szakemberek segítségével elkészült az a 
szakmai anyag Sárközről, amit június vé-
gén felvettek a Szellemi Kulturális Örök-
ség Nemzeti Jegyzékébe, így reményked-
hetnek, hogy a mohácsi busók és a matyók 
után ők is felkerülhetnek - természetesen 
hosszú és izgalmas eljárási procedúra után 
- a Világörökségi jegyzékre.

Mi, szintén a Duna mellett élők, el 
tudjuk képzelni azt a vízi világot, ami a 
mai Magyarország legmélyebben fekvő 
helyén, a mai Gemenci-erdő környékén 
kialakulhatott. Ártéri erdők, mocsarak, 
láprétek, szövevényes, állandóan változó, 
kanyargós viziutak és az árvizek magas-
ságát meghaladó szárazulatok  csodálatos 
világa volt ez.

„Kezdetben csak a halászata miatt 
volt jelentős vidék. Apadáskor rekeszeket 
állítottak fel a keskeny fokokba /a kanya-
rulatok nyaki részébe/. Ezek átengedték 
a vizet és a kis halakat, de kiszűrték a na-
gyobbakat, így a folyó menti lakosok bő-
séges halzsákmányhoz jutottak. Amit nem 
tudtak elfogyasztani, vagy haltartó gödrök-
ben eltartani, azt megtisztították, lesózták 
és szárították”. (Andrásfalvy Bertalan)

A terület fejlődésére ösztönzőleg ha-
tott a 19. szd első harmadában (1812-
1835) megindult folyamszabályozás. 
Dunaföldvár és Báta között a Duna 33 
kanyarulatát átvágva a folyót ezen a sza-
kaszon 150 km-el megrövidítették, gátak 
közé szorították, a Siót csatornázták. A 
Faddi-holtág és a Gemenci erdő környé-
ke ad a régmúltból ízelítőt.

Az egykori árteret, annak fekete föld-
jét felszántották, dús terméséből évről-
évre gazdagodott Sárköz.

A török pusztítása után nem volt ide-
gen betelepülés, így lakossága színmagyar 
maradt és a honfoglalás kori elődök őse-
inek tartja magát. A 19. szd.-ban hirtelen 
megnövekedő mezőgazdasági munka mi-
att viszont jelentős létszámú munkaerő 
vándorolt be a környék katolikus falvai-
ból -  főleg Bátára -  az egyébként szín 
református falvakba. Ez időben az egész 
megyében a legsűrűbben lakott terület 
volt a Sárköz.  

A gyarapodó birtokos parasztság a 
vagyon elaprózódásától való félelmében 
azonban egy családban csak egy gyereket 
vállalt. És ez az „egyke betegség” nem 
egészen egy évszázad alatt csaknem ak-
kora emberveszteséget jelentett, mint a 
150 éves török uralom.

Ahogy a vagyonosodás erősödött, a 
módos középparasztság a talpas sövény-
házak helyett mesterekkel átépíttette 
falubeli házát, a férfiak polgári módon 
kezdtek öltözködni, míg a nők tovább 
gazdagították hagyományos viseletüket. 
Megjelent a selyem, a bársony, a csipke, 
amelyeket Párizsból, Lyonból, Bécsből, 
és a gyöngyöket pedig cseh földről ren-
delték meg, így alakult ki a legszebb, leg-
színesebb és egyben leggazdagabb ma-
gyar népviselet.

A gazdag- és középparasztok laká-
saikat polgári kényelemmel látták el, de 

legtöbbször nem használták. A tisztaszo-
ba is elsődlegesen a gazdagság szimbóluma 
volt, melynek szokásos berendezése a decsi 
Tájházban látható: tornyos, gazdag szőttes 
ágyneművel felvetett nyoszolya, festett ágy,- 
láda, sarokpad, asztal szőttes abrosszal, sze-
mes kályha, tálas díszcserepekkel.

Volt olyan gazda, aki csak halála után 
„lépett” be a tisztaszobába.

Leányaikat szívesen adták férjhez ran-
gon felül, de a lányoknak 12-15 éves ko-
ruk között meg kellett tanulni mindent, 
amit a háztartásban egy gazdaasszonynak 
tudni illett. Bocsánatos bűn volt, ha nem 
tudott jól főzni, azt még anyósától meg-
tanulhatta, de ha szőni nem tudott, az 
nagy szégyen volt. Nem egy lány ugyanis 
12 éves korától kezdte szőni a saját sta-
fírungját. Fiaikat taníttatták ugyan, de a 
polgári és az algimnázium elvégzése után 
visszavitték Őket a „vagyonba”.

A Tájház konyhájában kiderült, hogy 
a kismesterségek közül a fazekasság nem 
volt honos a Sárközben. Főleg szekszár-
di, mórágyi és mohácsi fazekasok edé-
nyeit vásárolták, az üvegedényeket pedig 
a Felvidékről rendelték.

A legrégebbi sárközi szőttesekről 
szóló első írás a decsi jobbágyok pa-
naszleveléből való. Ebből kitűnik, hogy 
a szőttesük olyan kelendő volt, hogy a 
földesúr elfogadta bizonyos adónemek 
helyett, vagy saját maguk eladták és a 
befolyt pénzből fizették ki az adót. Saj-
nos mára az a szomorú helyzet alakult ki, 
hogy a sárközi falvak egyikében sincs saját 
szőttest előállító család. Ma a náluk vásá-
rolható sárközi szőttest egy balatonalmádi 
vállalkozó szövi!!!

Megtudtuk, hogy a Tájházban tarta-
nak szövő foglalkozásokat, van szövő-
szék is, de a Háziipari Szövetkezet 2006-
os megszűnése óta nincs jelen a települé-
sek életében ez a mesterség.

Ha valaki a sárközi emberekről, az 
életükről hallani akar, akkor nem szabad 
kihagyni Decsen (ma a legnagyobb tele-
pülés, 4500 lakossal, ezért Sárköz főváro-
sának is nevezik) a Babamúzeumot. Far-
kas Lászlóné, Pál Bözsi a népművészet 
mestere készítette azt a közel 400 babát, 
amelyek tematikusan bemutatják a sárkö-
zi ember életét a születéstől a halálig. Mi-
közben sok kedves történettel, öniróniá-
val fűszerezve magyarázza a vitrinekben 
látottakat, arról is szó esett, hogy három 
köztársasági elnök is járt már ebben a mú-
zeumban, hogy már a világ számos helyén 
járt a sárközi népviseletet megismertetni 
unokalányával. Részt vettek a magyar-
országi népviseletek versenyén is, ahol a 
legszebb és legszínesebb viselet címet is 
elhódították.

SÁRKÖZI LAKODALOM
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A sárközi hagyományokat, visele-
tet a szomszédos községek is átvették 
(Várdomb, Bátaszék, Zengővárkony, 
Pörböly), hagyományőrző egyesületek, 
tánccsoportok alakultak, van férfikórus, 
citerazenekar.

Ez alkalommal felelevenítik a hagyo-
mányos lakodalmas elemeket, amely a 100 

szoknyás lépővel kezdődik, majd a meny-
asszony öltöztetésével folytatódik. Ezt 
követően a legényes házból a vőlegény és 
vőfély megérkezik, majd a menyasszony 
szüleitől és testvéreitől történő búcsúját 
követően elindul a lakodalmas  menet.

Többen gondolkodtunk azon, hogyan 
zajlik majd az esküvő, mi lesz az eskü szö-
vege? Bizony nagyon meghatottan hal-
lottuk, hogy mind a menyasszony, mind a 
vőlegény arra esküdött meg, hogy a sárkö-
zi népművészeti hagyományokat megőrzi, 
megtartatja, részt vesz ápolásában. Áldást 
kért a tiszteletes úr a fiatalokra, a sárközi 
népre, a hazára, annak megmaradására e 
nehéz időkben.

Ez a szép ünnepség június utolsó nap-
ján 35-38 fok körüli hőségben zajlott. 
A beöltözött csoportokban kisgyere-
kek, idősek egyaránt voltak a fiatalokkal 
együtt. Végigtáncolták a lakodalmi menet 
útvonalát, állomáshelyeit, részt vettek az 
esküvőn. Miközben mi lenge ruhában 
voltunk, nekik viselniük kellett a sok al-
sószoknyát, harisnyát, a fiúknak a posz-

tónadrágot, a csizmát, a fekete kalapot.
Az a másfél nap, amit az idén rende-

zett sárközi lakodalom alkalmából ott töl-
töttünk Decsen szivet-lelket melengető 
élményt nyújtott mindannyiunk számára. 
Öröm volt látni a sárközi falvak néptán-
cos együtteseit, a táncoló fiatalokat, a sok 
szép ruhát, hiszen két egyformát nem 

láttunk. Megható, és irigylésre méltó az, 
hogy milyen fontosnak tartják elsősorban 
saját maguk számára szép hagyományaik, 
szokásaik megőrzését, ezért a kisgyere-
kektől az idősebbekig mindnyájan felve-
szik és viselik színes szép viseleteiket és 

ezt az ünnepi eseményt mindnyájan fon-
tosnak tarják, hiszen a helybeliek, a távol 
élő rokonok és barátok, ismerősök erre 
az alkalomra mind jönnek, és együtt lelik 
örömüket  részben szereplőként részben 
nézőként ebben a fontos hagyományőr-
zési eseményben.

 Hősies helytállás is volt ez a vállalko-
zás, amire sok hete készültek. 

Nagyszerűen vizsgázott ez a közös-
ség. Kár, hogy nem láthatta az ország 
apraja –nagyja ezt a szépen sikerült ren-
dezvényt

Tiszteletre méltó a sárköziek hagyo-
mányőrzése, hiszen ez nemcsak egy nap-
ra szól. Ahhoz, hogy a sárközi lakodalmat 
előadják, nagyon sokat kellett dolgozni-
uk, gyakorolniuk. Számtalan hagyomány-
őrző csoport működik, és szívvel lélek-
kel gyakorolnak és táncolnak és készül 
az újabb és újabb ruha csak azért, hogy 
megőrizzék az utódok számára mindezt 
a szépet. 

Külön élmény volt bátai szálláshe-
lyünk, akikről még írunk, mert sokat ta-
nultunk tőlük, sok mindenben hasonló 
cipőben járnak, és hasonló gondokat sze-

retnének megoldani településükön sok-
sok önkéntes munkával.

Bécsy Lászlóné
Borzsák Enikő

A szerzõk fotóival
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2012. AUGUSZTUS 3.      
15.00 órától indul a Petimi interaktív gyermekszínház és kalandpark. 

16.00 órától VUK című színpadi előadás veszi kezdetét
17.00 órától, az elmúlt évek hagyományait követve, egy blues est indul, melynek részvevői az   

Üresjárat zenekar, Jack Canon Blues Band, Rák Béla Combo.
21.00 órától programzárásig, az Atlantis zenekar gondoskodik a jó hangulatról.

2012. AUGUSZTUS 4.
10.00 -16.00 óra között a Petimi gyermek játszóház és kalandpark ad élményt a kicsiknek. 

10.00 – 17.00 óra között, Pócsmegyer Község Önkormányzata és a 
Magyar Vöröskereszt Véradó napot hirdet. 

Keressük Surány 80 véradóját.
Véradás helye: előre láthatólag a Napsugár térre kihelyezett véradó busz
A véradáson részt vevő felnőttek egy-egy tombola jegyben részesülnek.

13.00 órától Együnk Surányért címszó alatt a helyben főzött bográcsos ételek árusítása történik. 
A főzést Torma László és csapata végzi.

16.00 órától a színpad kerül középpontba:  
 ABS Big Band, 23 fős zenekar, filmzene, klasszikusok, Maksa Zoltán humorista
 Hacki Tamás füttyművész, Surány lokálpatrióta lakójaként mutatja be kivételes tudását
 Fekete Gyula, az ex Hungaria együttes tagja

20.00 órától  sokak kérésének megfelelve, öt év után újra a surányi színpadon 
a Takáts Tamás Blues Band

Záró programként a Mood4dance zenekar magyar és külföldi slágerekkel 
hívja táncba az embereket.

A program kiemelt támogatója Pócsmegyer Község Önkormányzata, Cyeb Energiakereskedő Kft.

A Surány 80 fesztivál részletes programja:

2010-ben is volt Irány Surány! (Fotó: Gyimesi János)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


