
 
                         Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről 

III. évfolyam 11. szám (2007. november) 

 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. október 31-én tartott 

ülésén Csontos János országgyűlési képviselő beszámolót tartott az aktuális témákról, amely 

során említést tett többek között a Leader programról, a vasútról, az M4-es gyorsforgalmi 

úttal, a Hajdúszovát – Földes – Nagyrábé út felújításával kapcsolatban hozott döntésekről. 

 

A Képviselő-testület az ülésen a tájékoztatók és az előterjesztések után a következő 

döntéseket hozta: 

 

- A Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ Püspökladányi Kirendeltségének vezetője 

által a térség és Biharnagybajom község munkaerő-piaci helyzetéről,  

a közmunkaprogramok eredményességéről szóló tájékoztató megtárgyalása után az 

írásos anyag  elfogadásra került. 

 

- A temetőben készítendő előtető kivitelezési munkáinak – a rossz időjárás miatt – 

későbbi időpontban történő megkezdésével kapcsolatban felhatalmazta a polgármestert 

tárgyalásra folytatására.  

 

- Elfogadásra került az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzata, valamint az intézményen belül ellátott szakfeladatok Szakmai 

Programjai. 

 

- A Képviselő-testület felhatalmazást adott a polgármesternek arra, hogy tárgyalásokat 

folytasson az Interplán Kft. ügyvezető igazgatójával a megváltozott munkaképességű 

munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatban.  

 

- Az Önkormányzat által a térségi termékek marketingfejlesztése intézkedésre benyújtott 

AVOP pályázat négymillió forint támogatásban részesült, melyhez a Képviselő-testület 

a  15 %-os – 705.882,- Ft összegű – önrészt 2008. évi költségvetéséből biztosította.  

A pályázat utófinanszírozása miatt rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében 

vállalta az előfinanszírozást.  

 

- A Képviselő-testület beérkező három kérelem alapján önkormányzati tulajdonú 

földterületek egy évre történő haszonbérbe adásáról döntött. 
 

 

 Szító Sándor 
 polgármester 



Adatszolgáltatás 
 

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal a 

229/2006. sz. kormányrendelet előírásai alapján gazdaságszerkezeti 

összeírást hajt végre 2007. november 12-30. között. Az összeírás célja, 

hogy a magyar mezőgazdaságról pontos és hiteles képet adjon a 

gazdaságirányítás, az Európai Unió és a gazdálkodók részére. 
 

Kérjük fogadják bizalommal igazolvánnyal ellátott összeíróinkat, legyenek segítségükre az összeírás 

gyors és szakszerű lebonyolításában. Biharnagybajomban az összeírást végzi: 

- Patakiné Darabos Zsuzsanna (Árpád utca, Bajcsy-Zs. utca, Baross Gábor utca, Bem József utca, 

Gyalogér, Kossuth út, Petőfi utca) 

- Papp Lászlóné (Ady Endre utca, Bercsényi körút, Dózsa György utca, Jókai utca, József Attila utca, 

Posta utca, Sirály utca, Széchenyi út, Várkert utca) 

 

Visszatekintő 
 

 Október 20-án iskolanapot rendezett az általános iskola, melyen megemlékeztek Szűcs Sándor 

születésének évfordulójáról, valamint az 1956-os forradalomról. Emlékfutással és kézműves 

foglalkozásokkal tették színesebbé a napot. 

 

 Október 23-án 10 órától községi ünnepségen emlékezett településünk a forradalom eseményeire, 

ünnepi beszéd mondott Földesi Gyula alpolgármester. A műsort a 8.-ik osztályosok mutatták be, 

felkészítő tanáruk Vígh Tiborné és Gyügyei Katalin volt. Ezúton mondunk köszönetet a 

színvonalas előadásért. Este 6 órától fáklyás felvonulással emlékeztünk Szűcs Sándorra, az útvonal 

a községházától a Szűcs Sándor házig vezetett. A résztvevők megtekintették az emlékházban lévő 

állandó kiállítást. 

 

 Október 29-én a községházán Biokultúra előadás résztvevői lehettek az érdeklődők. Az előadást 

Bodnár György, a Biokultúra Kelet-Magyarországi Egyesület elnöke tartotta. A rendezvényt bio 

étel- és italkóstoló követte. 

 

 November 2-án tartotta 15. találkozóját a Biharnagybajomból Elszármazottak Baráti Köre a 

művelődési házban. 
 

 November 3-án a Biharnagybajomért Egyesület szervezésében „Halloween” rockbulin 

szórakozhattak az érdeklődők. Fellépők voltak: az SRB, a DON és a Bajomi Kutyák. 
 

 November 5-9-ig az Idősek Napközi Otthona által szervezett „Régi idők falvédői és kézimunkái” 

című kiállítást tekinthették meg a téma iránt érdeklődők a művelődési házban. A kiállítást 

Bagdány Lajosné intézményvezető nyitotta meg. 

 

Beharangozó 
 

 November 16-án, 18 órától az általános iskola tornatermében nyílt mester-edzést tart a 

sportegyesület kyokushin karate szakosztálya. Az edzésen részt vesznek a Hajdú-Bihar megyei 

kyokushin klubok feketeöves mesterei, és tanítványaik. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. 
 

 November 22-én, a Hajdú-Bihar megyei Megyenapi rendezvénysorozat részeként 

Biharnagybajomban 9 órától a művelődési házban „Barangolás a Sárréten„ című vetélkedő lesz az 

általános iskola alsó tagozatosai részére.  
 

 November 22-én délelőtt Vöröskeresztes nap lesz az általános iskolában a felső tagozatosok 

részvételével. 

 
 November 29-én rendezi a nyugdíjas klub a Sárrétmenti Nyugdíjasok Találkozóját, ahol vendégül 

látják a szerepi és a sárrétudvari nyugdíjas klubok tagjait.  

 

 



Születésnapi köszöntő 
 

Kedves Biharnagybajomiak, a Bajomi Hírlevél olvasói! 
 

A Biharnagybajomból Elszármazottak Baráti Köre Egyesület 1993. október 30-án alakult meg 49 

taggal, így ez évben már 15. alkalommal találkozunk. 
 

Az egyesület célja a szülőföld tiszteletének, szeretetének megóvása, ápolása és elmélyítése; feladata az 

összetartozás érzésének fenntartása, a rokoni, baráti kötődések megszilárdítása, a személyes 

kapcsolatok megőrzése, a szülőfaluhoz ragaszkodás erősítése. Ez alkalommal is hálával emlékezünk 

az egyesület alapítójára, néhai Nemes Antalra, mindnyájunk által tisztelt és szeretett Anti bácsira. 
 

Az egyesület minden év október utolsó szombatján tartja éves közgyűlését és minden második évben 

választ vezetőséget. Az évek folyamán a tagság létszáma folyamatosan nőtt, jelenleg 232 fő. Az éves 

közgyűlésen megemlékezünk elhunytairól, beszámolunk a vezetőség által végzett munkáról, az 

egyesület anyagi helyzetéről, a további feladatokról. Szülőfalunk helyzetéről, életéről, problémáiról és 

terveiről a mindenkor polgármester ad tájékoztatást.  
 

A megalakulás óta eltelt időben közel 1 millió forinttal támogattuk szülőfalunkat, többek között a 

Szűcs Sándor néprajztudós 100. születésnapja alkalmából rendezett jubileumi ünnepségsorozatot, 

Szűcs Sándor kiadványokat, a könyvtár részére Új Magyar Lexikon beszerzését, a templom felújítását, 

az égési sérülteket, a labdarúgó csapatot stb. 
 

Megtisztelő feladatunk minden évben karácsony előtt szülőfalunk 2-2 legidősebb nő illetve férfi 

polgárának felkeresése, amikor is szerény ajándékcsomaggal fejezzük ki jókívánságainkat. 2006. 

január 20-án tisztelettel és szeretettel köszöntöttük Gerda Lajosné Láposi Ágnes nénit 100. 

születésnapja alkalmából, aki szülőfalunk legidősebb polgára.  
 

Minden évben az éves találkozónk alakalmával felkeressük a temetőben szülőfalunk kiemelkedő 

személyiségeinek: Szűcs Sándor néprajztudósnak, Papp Gyula igazgató-tanítónak, és Darabos Pálné 

Bagdány Zsuzsanna tanítónak és Kacska Zoltánnak, fiatalon elhunyt polgármesterünknek, a Baráti 

Kör igaz barátjának és támogatójának a sírját és elhelyezzük a megemlékezés koszorúit. 
 

Az egyesület bevételei főleg a tagdíjból (jelenleg 1000Ft/fő/év) és az SZJA 1%-ának átutalásából (az 

eltelt időben 720.000Ft) származnak. 
 

2000. augusztus 19-én a Milleniumi ünnepi közgyűlésen létrehoztuk a „Baráti Kör a Szülőfaluért” 

közhasznú alapítványt a szülőfalu kulturális örökségének megőrzése, a kulturális tevékenység és a 

tehetséges fiatalok továbbtanulásának támogatására. Az alapítvány az eltelt időben a Szűcs Sándor 

Emlékház felújítását, a templom felújítását és minden évben 1 fő tehetséges diák továbbtanulását, 

összesen 400.000Ft-tal támogatta. A kuratórium elnöke, Jeney Lajos dr. nyugdíjas építész minden 

évben a közgyűlésen számol be a kuratórium tevékenységéről. Bevételeink elsősorban a tagok egyéni 

felajánlásaiból, kisebb részben az SZJA 1%-ának átutalásából származnak. 
 

Az éves közgyűlések alkalmából rendezett baráti találkozókon rég nem látott barátok, osztálytársak 

találkoznak, s vidám beszélgetéssel elevenítik fel a régi emlékeket, számolnak be életútjukról, 

családjukról egymásnak. A 15. találkozó alkalmából jóleső érzéssel gondolunk az eltelt időre, a 

megtett útra, arra, hogy az alapítók elgondolása helyes volt. Az évenkénti találkozókon örömmel 

térnek vissza szülőfalujukba az elszármazottak, az ország különböző helységeiben élők, akik 

szívükben mindig bajomiak maradnak, hogy emlékekkel meggazdagodva várják a következő években 

is a találkozást. 
 

A köszöntő zárásaként gratulálok az egyesület minden tagjának, nagyon jó egészséget, boldogulást és 

még nagyon sok kellemes találkozót kívánok! Az egyesület jelenlegi vezetőségének: Nemes István 

elnöknek, Dr. Láposi Sándor titkárnak, Zagyva Imréné Nagy Margit (Márta) gazdasági felelősnek, 

Balázs Béla és Szabó Gyula vezetőségi tagoknak további eredményes munkát, sok sikert az egyesület 

jó céljaiért, a szülőfalu iránti hűségért folytatott tevékenységért. Végezetül nagyon jó egészséget 

kívánok szülőfalum, Biharnagybajom minden lakosának, a Bajomi Hírlevél olvasóinak. 
 

 Földesi Sándor 
 az egyesület örökös titkára 



Versenyképességüket javíthatják a kis- és középvállalkozások 
 

Összesen mintegy 2 ezer milliárd forint áll a 2007-

2013 közötti időszakban a kis- és közepes cégek 

támogatására visszatérítendő, illetve vissza nem 

térítendő pénzeszközök keretében. Az elkövetkezendő 

három évben a most induló Új Magyarország 

Vállalkozói Program részeként ebből újabb 300 

milliárd forint áll majd a kis- és középvállalkozások 

(kkv) rendelkezésére, a Magyar Fejlesztési Bank 

(MFB) a már piacon lévő 400 milliárd forint hitel 

mellett ekkora hitelkerettel segíti a kkv-k fejlődését. 

 

A programban meghatározó szerepet kapnak az Új 

Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogramon 

belüli prioritások, így például a Projekt-kiegészítő 

Hitelprogram az uniós és hazai pályázatok önrészéhez 

ad hitelt, ezzel segítve a pályázatok forrásainak 

elérhetőségét. Ha például egy pályázó kisvállalkozás 

20 millió forintos beruházást akar megvalósítani, 

amihez 7 millió forintos támogatást kap a 

Gazdaságfejlesztési Operatív programból, akkor a 

saját erőt, 5 millió forintot önmagának kell 

biztosítania. A különbözetre viszont 8 millió forintos 

kedvezményes kamatozású, 15 éves lejáratú hitelt 

vehet fel a Vállalkozásfejlesztési Hitelprogramból. 

 

Az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitelt a közeli 

hetekben vezeti be az MFB azzal a céllal, hogy 

gyorsan és egyszerűen lehessen legfeljebb 50 millió 

forintos fejlesztési hitelhez jutni. Az MFB 

együttműködésre készül a takarékszövetkezetekkel, a 

kereskedelmi bankokkal, a kamarákkal és a szakmai 

szövetségekkel,  amelyek pénzügyi, műszaki 

tanácsadással támogatnák a vállalkozások 

technológiafejlesztéshez kapcsolódó beruházásainak 

megvalósítását. Első lépésben 10 milliárd forintos 

keretösszeggel indul a program, ami 400-500 

vállalkozás számára jelenthet versenyképességet 

javító forrást. 

 

Ez év decemberétől a vállalkozások számára az MFB 

lehetőséget biztosít arra, hogy a Vállalkozásfejlesztési 

Hitelprogram keretében ne csak forint, hanem euró 

alapú hitelt is igénybe tudjanak venni 4 ezer eurótól 

11 millió euróig. 

 

A Új Magyarország Forrás Áthidaló Tőkehitel 

lehetőséget nyújt arra, hogy minimálisan 5-7 éves 

türelmi idővel vegyenek fel hitelt a vállalkozások, így 

a kiscégek valamelyest pótolhatják a tőkehiányukat, 

és ezáltal jelentősen javíthatják versenyképességüket. 

 

2007. december végén indul a 60 milliárd forint 

keretű Új Magyarország Önkormányzati 

Kötvényfinanszírozási Program. Ez lehetővé teszi, 

hogy az európai uniós pályázatokhoz szükséges saját 

erő pótlását az önkormányzatok kötvénykibocsátással, 

alacsony kamat mellett tudják előteremteni. Az 

önkormányzati hitelprogram és a kötvényprogram 

együttesen olyan fejlesztési forrást jelent, ami 

biztosíthatja a vállalkozások helyi infrastruktúrájának 

és üzleti környezetének fejlődését. 

 

 Csontos János___ 

 országgyűlési képviselő 

 az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács tagja 

 a Parlament Mezőgazdasági Bizottságának tagja

 

A Biharnagybajomi SE (Megyei III. osztály Nyugat) eredményei: 
 
9. forduló, 2007. október 6.: Komádi SE-II. - Biharnagybajomi SE 0-3 
Biharnagybajomi SE: Kiss Endre – Popovics István, Darabos Medárd, Bajnok Imre, Somogyi Gyula, Somogyi 
László, ifj. Popovics István, Budai János, Dúl Sándor, Salya Péter, Muzsnai József (Popovics Marcell) 

A meccs le lett játszva. Azonban a komádi csapat szabálytalansága miatt, óvás után 3-0-ás gólaránnyal a 
bajomi csapat kapta a 3 pontot. 

10. forduló, 2007. október 13.: Biharkeresztesi VSE – Biharnagybajomi SE 4-3 
Biharnagybajomi SE: Kiss Endre – Popovics István, Darabos Medárd, Bajnok Imre, Somogyi Gyula, Somogyi 
László, ifj. Popovics István, Budai János, Dúl Sándor, Muzsnai József, Popovics Marcell 

Gólszerzők: Popovics István, Somogyi László, ifj. Popovics István 

11. forduló, 2007. október 20.: Biharnagybajomi SE – Bihartorda KSE 3-0 
Biharnagybajomi SE: Kiss Endre – Popovics István, Darabos Medárd, Bajnok Imre, Somogyi Gyula, Somogyi 
László, ifj. Popovics István, Budai János (Salya Péter), Dúl Sándor, Muzsnai József, Popovics Marcell 

Gólszerzők: Popovics István, Budai János, Popovics Marcell 

12. forduló, 2007. október 27.: Szerep SE – Biharnagybajomi SE 2-4 

Biharnagybajomi SE: Kiss Endre – Popovics István, Darabos Medárd, Bajnok Imre, Somogyi Gyula, Somogyi 
László, ifj. Popovics István, Budai János (Dajka Lajos), Dúl Sándor (Szabó Imre), Popovics Marcell, Salya Péter 

Gólszerzők: ifj. Popovics István (2), Budai János, Popovics Marcell 

13. forduló: pihenő forduló 

            Az utolsó forduló (lapzártánk után): 

14. forduló, 2007. november 11., vasárnap 1330:  

Biharnagybajomi SE – Kismarjai SE



Öregedvén egyfajta kettősség zajlik bennünk. Míg a valóságos idő  

egyre  távolabbra sodorja tőlünk volt életünk történéseinek és  

elköltözött szeretteinknek emlékét, addig lelkünkhöz mindinkább  

közelebb kerülnek ők. Kettősség, mígnem szívünk szeretete feloldja azt. 

Így érezhetett a Kecskeméten élő ősbajomi, Nemes Antal (1926., anyja Kiss Berta,  

apja Nemes Áron) is, akinek önéletírásának részleteit elkezdjük közölni.       /N.I./ 

 

Nemes Antal: Csak az idő sodorja… 
… 

Legnagyobb csoda a  kovácsműhely volt. Nem csak a berendezés, az ott zajló lüktetés, 

hanem mindezek hangulata! Tisztán emlékszem arra, hogy a téli estéken – amikor még ott 

lábatlankodtam az üllő körül, nem akarván otthagyni ezt a mágikus jelenséget – apám 

felültetett egy kis gyalogszékre a kiskohó mellé, hogy onnan nézzem a látványt, ahogy 

ütik és formálják az izzó vasat: nagykalapács bumm-bumm, kiskalapács csatt-csatt, az 

„üresben” pedig kipörgetve az üllőn a ritmust – számomra ez ott akkor mesebeli volt. 

(Hogy elaludván bele ne bukjak a kohó tüzébe, valamelyik kisinas apám jelzésére 

maréknyi homokot szórt az izzó kokszra, ami aztán valóságos tűzijátékot produkált, s 

persze, hogy kiröppent szememből a már éppen készülődő álom.) 

 

További emlékeim még a vad lovak patkolása az ágashoz hevederezve „pipával” az 

orrukban meg új ráfhúzással a szekérkerekekre, aztán az inasok–segédek egymás 

heccelése, de éppúgy a dalolás vagy füttykoncertjük is jó kedvükben. Meg aztán volt jó 

humoruk is. A vasút felőli faluszélen lakott Czika Pál bácsi aki inkább olyan beszélgetős 

vendég volt a műhelyben. No, amikor látták ahogy jön, a fiúk rákezdték a nótát, hogy 

„Vékony deszkakerítés, átláccika-cika átláccikaz ölelés…” 

 

Aztán még a reggeli–esti csorda végigvonulása a műhely előtt, köztük 2-3 félelmetes 

szarvú és kinézetű bikával. (Hol vannak már ezek a nagy tehéncsordák.) 

Meg a többi akkori csodák! Ilyen volt pl. 1930-ban éppen a fejünk fölött átrepülő léghajó, 

a Zeppelin. Mint egy óriási mozgó égitest, ahogy méltóságteljesen és hangtalanul, lomhán 

átsuhant fölöttünk egy késődélutáni nyáridőn. 

 

Az óvodára is határozottan emlékszem. Az első két évben Anna nővérem, majd Berta vitt 

naponta, ők meg onnan az iskolába mentek. Mindenki óvónénije volt Ilonka néni (Szűcs 

Pálné). 

 

A téli időszak is sok emléket hagyott. Egy-egy bőséges vacsora vagy ebéd után apám leült 

a cimbalom elé, és hol bús, hol meg vidám dalokat vert ki rajta a sebesen röpködő 

ütőkkel. Ha mégjobb kedve volt, akkor meg a citerát vette elő és dalolt is hozzá. Eszembe 

jut néhány a kedvencei közül, mint pl. Házunk előtt csüng a piros paprika…, Eresz alatt 

fészkel a fecske…, Születtem én Csongorádon, Csikós lettem Hortobágyon…, A 

juhásznak jól megy dolga… stb. 

Karácsonyok: karácsonyfa, ajándékok, család, kántálás. 

Mi is elmentünk négyesben néhány megszokott házhoz, elsőnek a tőlünk harmadik 

házbeli Mocsári Sándor (nevelő) nagyapámékhoz és rákezdtük a szép csillagos-fagyos ég 

alatt, hogy „Az Istennek szent angyaalaaa…”, miközben talpunk alatt ropogott a vastag 

hó, és az orrunk majd befagyott szipogás közben. Itt aztán behívtak bennünket pár falat 

kalácsra–süteményre (meg egy kis aprópénzre) s néhány jó szó után elbocsátottak utunkra. 

Volt, ahol megkérdezték bentről: Kik vagytok?, aztán kihoztak ezt-azt. Ám megesett, 



hogy csak kiszóltak: Hányan vagytok? Mondtuk: négyen! Na, akkor annyi felé szaladjatok 

- volt a válasz. Mire aztán hazaértünk a feldíszített szoba s maga csoda várt bennünket. Az 

est másik fénypontja meg az lett, hogy egyszer csak bekopogtak az ajtón: Bemehetnek a 

betlehemesek? – s a gazda engedélye után becsörtetett egy király- és pásztornépség 

kardosan-koronásan, juhászbundában-kucsmában a gyertyás kisjászollal, és elkezdődött a 

műsor amit mi szájtátva néztünk.  

Évről-évre nagy havazások voltak, alig is győztük a felgyülemlett havat eltakarítani. A 

ház kiszabadítása után olyan magasra emelkedett a hódomb, hogy azon szánkóztunk 

lefelé.  

 

Eljött a hatodik év ősze, s vele az Iskola. Hátitáskámat még a nyárvégi vásárban 

megvettük palatáblával, plajbásszal és számolópálcikákkal együtt, na meg az 

Olvasókönyvet egy másodikba előlépett iskolatárs szüleitől. 

Oh, a kisbajomi iskola! Írásra, olvasásra, viselkedésre és még sok egyéb ismeretre s a 

továbblépésre felkészítő jó emlékű Bihari Kálmán tanító úr és kedves, szelídlelkű 

felesége, aranyos kislánya! Felnőttként, későbbi vizsgáimon – érettségi, katonaiskola, 

Zrínyi Akadémia – mindig-mindig eszembe jutottak és segítettek is, igen, segítettek. 

Szívesen jártam iskolába, mert érdekelt sőt izgatott a számolás, de főleg az írás-olvasás. 

Sok új pajtásom is lett, akiket azelőtt alig ismertem. Ilyen volt pl. a hasonnevű Anti 

barátom, akikhez később el-eljártam és a vendéglőjük udvarán lévő kuglipályán vasárnap 

délelőttönként állítgattam a letarolt bábukat. Nagy fogadások voltak, röpködtek a pengők, 

fogytak a fröccsök… 

Az óraközi szünetet és annak végét lábas kisharang jelezte az udvaron (vajon mi lett 

vele?), odakint aztán beindultak a nagy beszélgetések, a viták meg a különféle csereberék.  

Hazafelé menet pedig megkaptuk az életre szóló útravalót: „Ne rohangálj az utcán!”, 

„Idősebbeknek köszönj előre!”, „Ha sár van lépj le a járdáról előlük!” stb. 

 

A vallás nagy szerepet kapott az oktatás keretében. A 6. (utolsó) osztály reggeli óráján 

átvonultunk a templomba, ahol a napi istentiszteletek kórusát adtuk és a soros zsoltárok 

számait raktuk ki a forgatható fatáblákra. Fújtattuk az öreg orgonát is, hogy kellő kíséretet 

adjon Kádár kántortanító úr borízű hangjához. Nagyon értette a billentyűzést, de volt, 

hogy valamelyikünk felfigyelt a begyülekezés alatti melódiára: „Te, ez meg a Csak egy 

kislány van a világon…, az előbb meg az, hogy Deres már a határ…”, ha nem is pontosan 

úgy. Mi voltunk a végtisztesség kórusa is, jelesebb emberek temetésén énekeltük az ott 

megfelelő zsoltárokat. Mint általában e ténykedésünkben is volt valami érdekes és egyedi: 

különösen a vasárnapi istentiszteleteken nézegethettük ki magunknak kedvünkre az 

ünneplősen öltözött szebbnél-szebb lányokat, ami igazi kárpótlás volt időnk és munkánk 

ellenében. 

 

A hatodikos vizsgák a konfirmációkkal egyetemben szintén a templomban történtek. 

Nagyon izgultunk emiatt, ám ettől kezdve már amolyan kis nagykorúnak éreztük 

magunkat. Felvettük az első úrvacsorát is, miközben lestük, hogy ki hány kortyot iszik a 

serlegből (maximum hármat lehetett). S a java még ezután jött: kifelé jövet ott álltak a 

szülők–rokonok kétoldalt és nyújtogatták a kezüket felénk, hogy tenyerünkbe adják a 

nekünk szánt aprópénzeket. Nagyon szép – és jó! – szokás, illetve hagyománynak is 

nevezhető esemény volt. 
 

(folytatása következik…) 


