
A Bócsai Önkormányzat lapja

2021. december – Álom hava

IX. évfolyam 12. szám

A TARTALOMBÓL
Feldíszítettük a falu karácsonyfáját

Ünnepvárás

Új hivatali dolgozókat köszöntünk

Merre járt a Mikulás?

Régi történetek a tanyavilágból

Egy öreg mozdonymotor születik újjá

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!



2021. december2. oldal

Közös karácsonyfa díszítés
December 5-én, Advent 

második vasárnapján, Bócsa 
Község Önkormányzata a 

közelgő karácsony ünnepére 
való készülésként közös kará-
csonyfadíszítést szervezett. A 
Hungarikum és Civil Közössé-
gi Ház előtt felállított fenyőfát 
közösen díszítették fel a falu 
lakói. Délután 2 órától forralt 
borral, gőzölgő teával vártuk a 
lakosságot, illetve vendégünk 

volt a Mikulás, aki ajándékkal 
kedveskedett a kicsiknek és 
nagyoknak. Sőt: még az or-

szágútról leálló autók utasait 
is megkínálta! 

A Bócsa Község Oktatásáért, 
Közművelődéséért Alapítvány 
önkéntesei a helyszínen ke-
mencében sült lepényt készí-
tettek és kínáltak. Ezúton is 
köszönjük szépen a segítségü-
ket!  Öt órakor meggyújtásra 

került az adventi koszorún 
a második gyertya, majd az 
általános iskola tanulói zenés 
műsort adtak elő, Farkasné 
Mucsi Zsófia felkészítésével. 

Köszönet minden segítő részt-
vevőnek, önkénteseknek. 

B. H. – K. L. B. H. – K. L. 
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Hirdetmény

Decemberi 
ügyfélfogadás

Tájékoztatom a tisztelet lakosságot, hogy Bócsai Közös Ön-
kormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás a következő napon 
szünetel: 2021.12.31-én (péntek)

Megértésüket köszönjük!                      Mayer Ferenc jegyzőMayer Ferenc jegyző

Tanyagondnoki fórum
 

Bócsa Község Önkormányzat 
II. számú tanyagondnoki szolgálata

(Fischerbócsa) vonatkozásában 
a tanyagondnoki képzésen résztvevő

Szűcs Ferenc tanyagondnoki fórumot tart 
2022. január 13-án csütörtökön 11 órától 

az Önkormányzati Hivatal tanácstermében.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázat 2022. évi fordulójának elbírálása során Bócsa Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakat állapította meg:

„A” típusú pályázat:
Pályázó diákok száma:  10 személy
Támogatásban részesülők száma:  10 személy
Összes megítélt támogatás:  800.000,-Ft
Támogatás átlagos mértéke:   8.000,-Ft/hó
„B” típusú pályázat: nem érkezett.

KatoliKus szentmiséK 
Dec. 24. péntek Kisbócsa 17.00 Szenteste mise
 Bócsa  21.00 óra „Éjféli mise”
Dec. 25. szombat Bócsa 10.45 Ünnepi szentmise
 Fischerbócsa 15.00: 
 magyar-német szentmise
Dec. 26. vasárnap Bócsa 10.45 
 Zöldhalom 15.00
Dec. 31. péntek Bócsa 10.45 Hálaadás
Jan. 1. szombat Bócsa 10.45 Újévi szentmise
Jan. 2. vasárnap Bócsa vasárnap 10.45

evangéliKus istentiszteleteK
Dec. 24. péntek 16.00 Szenteste, gyermekek és az ifisek 
                                     szolgálatával
Dec. 25. szombat 11.00 Karácsony napja, úrvacsora
Dec. 31. péntek 17.00 Óévi istentisztelet
Jan. 2. vasárnap 11.00 Újév utáni vasárnap, úrvacsora

RefoRmátus istentisztelet
Dec. 25. szombat 9.00 ünnepi úrvacsorai istentisztelet, 
amelyen a hittanos gyermekek verssel szolgálnak 
jan. 2. vasárnap 9.00 az esztendő első istentisztelete

Áldott adventi készülődést, karácsonyt 
és új esztendőt kívánunk!

Istentiszteleti és miserend 
karácsonykor és újévkor

Köszönet

A falu központja ismét karácsonyi díszbe öltözött. A koszorú 
alappilléreit Balogh Imre biztosította, a falu karácsonyfája Kozák 
Ágnes adománya. Ezúton mondunk köszönetet a díszítést végző 
lelkes csapatnak, melynek tagjai: Szabó Anita, Sipos Blanka, 
Kőhegyiné Erzsike, Martinné Móni, Molnárné Jaksa Katalin és 
Szegné Misándi Éva. Emellett természetesen köszönet minden 
segítő résztvevőnek!
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A hagyománnyá vált bócsai adventi ünnep:A hagyománnyá vált bócsai adventi ünnep:
Istentisztelet citerazenével és lámpásozással 

Új fűtés a zöldhalmi kápolnában
Fontosak a téli misék: a 

hideg, sötét napokat még 
inkább be kell ragyognia a sze-
retetnek, az embereknek pedig 
fontos, hogy megtalálják a kö-
zösségükeket. És tegyük hozzá 
azt is, hogy a lélek melege mel-
lé a mai komfortigényeknek 

megfelelően a helyiség melege 
is elengedhetetlen. 

Azaz: legyen rendes fűtés!
Eddig csupán egy kisteljesít-

ményű elektromos hősugárzó 
szolgáltatta a meleget a téli 
miséken a zöldhalmi kápolná-
ban. December elejétől azon-

ban nagy előre lépés történt: 
4 db 500 wattos fűtőpanelt 
szereltek fel szorgos kezek 
társadalmi munkában. A háló-
zati áramról működő rendszer 
jelenleg a leghatékonyabb és 
a legkorszerűbb. A padlóra 
hőtükör kerül, ezzel is növelve 

a hőérzetet.
Az egyházközségi elöljárók 

kérik a híveket, hogy ado-
mányaikkal járuljanak hozzá 
ehhez az új fűtési rendszerhez, 
mivel még vannak kifizetésre 
váró költségek.

K. L. K. L. 

Immár az új templomukba 
várták az evangélikusok az 
ünneplő vendégsereget. László 
Lajos lelkész Ézsaiás próféta 
szavaival köszöntötte a gyü-
lekezetet: „Építsetek utat a 
pusztában az Úrnak!”. Majd Pál 
apostol szavaival folytatta: „Ör-
vendjetek az Úrban minden-
kor!”. Igehirdetésének témája 
az ajándék volt: az ajándék, 

melyet karácsonykor Istentől 
kapunk, ez pedig a szabadulás!

A zenés szolgálatról a Kútá-
gas Citerazenekar gondosko-
dott, melynek bócsai tagjai is 
vannak. Kivetítés segítségével 
együtt énekelhette mindenki 
a hagyományos karácsonyi da-

lokat. A Csendes éj után pedig 
egy alig ismert dal következett: 
Halász Judit Karácsony ünne-
pén c. száma, melyet az egyik 
citerás fiatal, a kiskunmajsai 
Szikora Bence fedezett fel a 
csapatnak.

Az este egy kis falatozással 

folytatódott, majd az adventi 
koszorúhoz vonult a lámpá-
sozó, népes csapat. Onnan egy 
ének és áldás után a katolikus 
templom elé mentek. Itt az 
egyházközség elöljárói várták 
őket teával és forralt borral.

K. L.K. L.

A rendezvényt támogatta: a Miniszterelnökség kezelő szerve-
ként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Pályázati azonosító: 
EKCP-KP-1-2021/1-000506
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Új dolgozók az Önkormányzati Hivatalban

Új ügyvezetőket köszönt a Poli-Farbe

A Poli-Farbe Vegyipari Kft. családi vállalkozásból nőtte ki magát, 
több mint 30 éve a magyar festékpiac meghatározó szereplője. Tulaj-
donosai 2019 februárjában írtak alá együttműködési megállapodást 
a lengyelországi FFiL Śnieżka SA vállalattal, amelynek alapján a 
Poli-Farbe üzletrészeinek 80 százaléka a Śnieżkához került, míg 20 
százaléka a magyar tulajdonosok kezében maradt.

A multi világából az 
emberi szférába

Frendl-Czakó Zsuzsanna Kis-
kunfélegyházán született, majd 
több munkahely után került 
a bócsai Önkor-
mányzati Hivatalba 
2021. szeptember 
elején. 

Diplomáját Szek-
szárdon szerezte 
meg turizmus-ven-
déglátás szakon. 
Ezután  Kor fun 
vendéglátó munka, 
itthon gyógyászati 
segédeszköz ke-
reskedelem, majd 
e x p o r t - i m p o r t 
ügyintézői állás 
jelentették a fő ál-
lomásokat. 

2019 óta Kunfe-
hértón él, és itt érte 
a COVID, majd az otthoni 
munka egy multinacionális 
olajcégnél — az ezzel járó csak-

nem teljes bezártsággal. Aztán 
egy év elteltével eldöntötte 
Zsuzsa: ebből elég, irány az 
emberi szféra! Mivel korábban 
is érdekelte már a pályázati 

referensi munka, megpályázta 
a bócsai állást. Jelenleg Má-
tyási István pályázati referens 

mellett dolgozik. A megjelenő, 
ill. futó pályázatoknál mű-
ködik közre. Munkaköréhez 
a szükséges dokumentumok 
előállítása, a szükséges aján-
latok bekérése és sok más 
papírmunka tartozik. 

Új pénzügyesünk 
Kiskőrösről érkezett
Pinke Petronella 

az Önkormányzati 
Hivatal új pénzügyi 
ügyintézője. Kiskő-
rösről jár át Bócsára 
és nagyon szereti 
az itteni munkát. 
Korábban nagy cé-
geknél dolgozott: 
10 éven át a kiskő-
rösi Toyota, majd az 
MKB Bank, az OTP 
Factoring és a Ge-
nerali munkatársa 
volt. Két diplomával 
rendelkezik: peda-
gógus és közgaz-

dász a szakmája.
Egy internetes álláshirdetést 

látva pályázta meg a bócsai ál-
lást. Néhány hónapos próbaidő 
után véglegesítésre került köz-
ségünkben. Feladata a hivatal-
ba bejövő számlák rögzítése, 
kimenő számlák elkészítése, 
házipénztár kezelése és a banki 
anyagok könyvelése. 

Kovács Bernadett Szabó Antal Nagy Armand 

Szabó Antal tanács-
adóként támogatja 
tovább a munkát

A bócsai székhelyű Poli-Farbe 
festékgyár magyar családi vál-
lalkozásként indult 1990-ben. 
Mára – a lengyel Śnieżka Csoport 
meghatározó tagjaként – európai 
jelentőségű céggé nőtte ki magát. 
A céget alapító Szabó Antal, 
betöltve hatvanadik életévét úgy 
döntött, visszalép a napi, opera-

tív ügyektől, és e teendőket két 
meghatározó szerepet betöltő 
kollégájának adja át: Kovács Ber-
nadett értékesítési igazgatónak, 
valamint Nagy Armand ellátási 
lánc igazgatónak.

– Mindez nem jelenti a vissza-
vonulásomat vagy a nyugdíjba 
vonulásomat. A jövőben tisz-
teletbeli elnökként a stratégia 
kialakításában, az eredmények 
nyomon követésében és a partneri 

kapcsolatok ápolásában fogok 
kiteljesedni. Több időt és energiát 
szánok az olyan, szívemnek ked-
ves területre is, mint a társadalmi 

szerepvállalás, amelyet eddig is 
a cég meghatározó feladatának 
tartottam – mondta Szabó Antal. 

Sajtóközlemény, 2021. 11. 25.
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Merre járt a Mikulás?
A bölcsödében 

kezdett a Mikulás
A bölcsődések nagy örö-

mére a Mózes-kosár Evangé-
likus Családi Bölcsődébe is 

ellátogatott december 6-án a 
Mikulás. Rénszarvas szánon 
hozta nehéz kosarát megpa-
kolva minden földi jóval. A jó 
télapónak megsúgták manói, 
hogy a bócsai bölcsibe csupa 
jó kisgyerek jár, így a virgács 
az idén is otthon maradt. Mi-
után megitta meleg kakaóját és 
megette a finom édes kekszet, 
integetve tovább indult uti-
célja felé. A bölcsiben ezután 
kezdetét vette a Mikulás-party. 
Ettek-ittak, sokat nevettek 
és szeretettel gondoltak az 
otthonukban gyógyuló bölcsis 
társaikra.

Mikulás a játszótéren
A Boróka Baba-mama Klub 

szervezésében Mikulás váró 

ünnepséget tartottak a falu 
játszóterén. Nagyon sok szülő 
és gyermek várta, hogy sze-
mélyesen is találkozhasson 
a nagyszakállúval. A közös 

éneklés meghozta a várva várt 
csodát! Megérkezett a Miku-
lás négykerekű járgányán két 
krampusza kíséretében. A 
program végén mindenki 
elégedetten távozott: mivel 
csak a jó gyerekek vettek 
részt az ünnepségen, egyet-
len virgács sem került a 
csomagok közé!

Éppen csak bekopogott
az ablakon…

Az óvodában is nagyon vár-
ták a Mikulást. A gyerekek 
közös kis műsorral készül-
tek. Egyszer csak megérke-
zett a Télapó, bekopogott 
az ablakon, így lepte meg a 
gyerekeket. Persze azonnal 
behívták az udvarra, ahol kis 

verssel énekkel köszöntötték 
a várva-várt vendéget. A Mi-
kulás bácsi minden óvodás 
gyereknek és dolgozónak 
csomaggal kedveskedett. 

A kalandor Mikulás
Mert az szép dolog, hogy a 

napján, azaz december 6-án 
hétfőn reggel ott várta a gye-
rekeket az iskola kapujában. 
De aztán elkalandozott és 

betért a boltokba, irodákba, 
sőt még a konyhára is. Hogy a 
krampuszokkal belenyaltak-e a 
krémes tálba, és hogy kapott-e 
ott valaki virgácsot, azt nem 
tudjuk, de a hangulat tuti jó 
volt! 

Az oldal szerzői: Az oldal szerzői: 
Tóth Márta, Tóth Márta, 

Belákné Vincze Mónika, Belákné Vincze Mónika, 
Borbényi Hilda, Borbényi Hilda, 

az óvónénik és sokan másokaz óvónénik és sokan mások
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Versmondó verseny volt

Iskolánkban novemberben versmondó versenyt rendeztünk. 
Jelentkezni egy természetről (akár állatról is) szóló verssel 
lehetett. 22 tanuló érdeklődését keltette fel az esemény és 
készült fel a szavalásra. Legtöbben az elsősök, másodikosok és 
harmadikosok voltak. 

A vírusveszély miatt 
egy kicsit másképp…

A tanulók köszöntése és a zsűri bemutatása után egy kis kö-
zös játék és éneklés következett. A szavalást az elsős gyerekek 
kezdték el, majd mikor végeztek kimentek és átadták a tantermet 
a másodikosoknak, majd ők a következő évfolyamnak. Annak 
ellenére, hogy diákjaink nem hallhatták egymás szavalását, egy 
jó hangulatú, vidám verseny zajlott, sok szép, olykor tanulságos 
verssel és boldog gyermekarcokkal. 

A helyezések

1-2.osztályosok 
1. helyezés: Szentgyörgyi Léna 2. o.
2. helyezés: Horváth Gréta 1. o.
3. helyezés: Hadfi Nóra 2. o.

A 3-4. osztályos kategóriában
1. helyezés: Ieremiás Dóra 4. o.
2. helyezés: Szalai Kende 3. o.
3. helyezés: Tomicskó Gábor 3. o.

A felsősök (5-8. osztály) között
1. helyezés: Pálinkás Attila 5. o.
2. helyezés: Sréter Lehel 8. o.
3. helyezés: Sipos Ákos 5. o.

Különdíj: Sipiczki Zsombor 1. o.
                Cs. Tóth Domos 3. o.
Köszönjük a zsűri munkáját, és a Bócsa Község Oktatásáért 

Közművelődéséért Alapítvány támogatását.
Szervező: Farkasné Mucsi Zsófia

Német nyelvi verseny

A kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű 
Technikum és Kollégium versenyt hirdetett 7. és 8. osztályos 
németül tanuló diákoknak, amelyen iskolánk csapata is részt vett 
és megszerezte a 4. helyezést. Ez azonban még ettől is szebb 
eredménynek minősül, hiszen tanulóink együtt versenyeztek a 
német nyelvet magas óraszámban tanító tagozatos iskolák di-
ákjaival, azokkal azonos elbírálás alá esve. A verseny különleges 
volt, tele interaktív, mozgásos feladattal. 

Gratulálunk a versenyzőknek: 
Kovács Bálint (8.o.), Csányi Alexa és Balázs Barnabás (7.o.). 
Felkészítő tanár: Szlobodáné R. Tünde
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Skót krémes

Vidám percek

Könyvajánló

Két szőke nő beszélget.
- Képzeld, idén a karácsony pont pénteki napra esik!
- De remélem nem 13-ára...

Két macska ül a háztetőn.
Megszólal az egyik:
- Te mit kérsz karácsonyra?
Mire a másik:
- Jó sok kismacskát. És te?
Erre az egyik:
- Én is sok kis macskát.
Megszólal hátul a kandúr:
- Hahó, megjött a Mikulás!

Két skót beszélget:
- Képzeld, az én feleségem születésnapja és a névnapja is 

Karácsonyra esik.
- Nohát, micsoda véletlen!
- Dehogy véletlen! Mit gondolsz, miért pont őt vettem fele-

ségül?

Nagyanyáink régen olcsó, 
egyszerű és gyors süte-
ményeket sütöttek. Olyan 
alapanyagokból dolgoz-
tak, amelyeket könnyen 
be tudtak szerezni a ház 
körül. Sokan ismerhetik 
ezt a receptet is hamis kré-
mes néven. Nálunk minden 
családi ünnepen az asztalra 
kerül ez a sütemény.

Hozzávalók:
Tészta (25 x 30 cm-es tepsihez): 30 dkg liszt, 6 dkg margarin 

vagy vaj, 5 dkg porcukor, 1 egész tojás, 1 csomag sütőpor, kb. 
0,5 dl tej

Krém: 3 tojás szétválasztva, 25 dkg porcukor, 2 vaníliás cukor, 
10 dkg liszt, 1 l tej

A tésztához a hozzávalókat összegyúrjuk, és annyi tejjel lazít-
juk, hogy jól formázható tésztát kapjunk, de az ne legyen túl lágy! 
3 cipóra szétosztjuk. A tepsi alját kivajazzuk, és az egyenként 
kinyújtott lapot ráhelyezzük, majd sütőtől függően 180 °C-os 
sütőben 8-10 perc alatt világosra sütjük. 

A krémhez a tojások sárgáját a porcukorral elkeverjük, néhány 
csepp tejet adhatunk hozzá. Majd hozzáadjuk a vaníliás cukrot, 
a lisztet és az 1 l tejet, csomómentesre keverjük. Tűzre tesszük 
és krémmé főzzük, a liszt miatt kb. 5 percet forralni kell. Ha 
megfőtt, még forrón a tojásfehérjék keményre vert habját hoz-
zákeverjük. 

A forró krémmel töltjük be a süteményt, egymás után rétegez-
zük a krémet és a lapokat. Egy éjszakán át hűvös helyen tartjuk, 
amíg megpuhul a tészta. Tálalásnál ízlés szerint megszórhatjuk 
a tetejét porcukorral.

Belákné Vincze MónikaBelákné Vincze Mónika

Gyerek — Vig Balázs: A rettegő fogorvos
A Zománc utca 20.-ban rendel a félelmetes Fognyűvő doktor. 

Rebesgetik róla, hogy gyerekeket eszik. Gyerekeket, akik él-
nek-halnak az édességért, de fogat mosni azt már nem szeretnek. 
Az igazság az, hogy Fognyűvő doktor a legfélénkebb orvos a 
világon. Amikor Pajti és Húgi a rendelőjébe lép, ő nyomban a 
széke alá bújik. A két testvért nagyon kíváncsivá teszi a fogorvos 
félénksége. Vajon miért retteg Fognyűvő doktor a gyerekektől?

Ifjúsági — Katherine Rundell: 
A Hudson kastély kincse

Vita alig várja, hogy találkozzon a nagypapájával New Yorkban. 
Ám amikor meglátja a megtört öregembert, rögtön tudja, hogy 
komoly feladat vár rá. Vissza kell szereznie nagypapa otthonát, 
a titokzatos Hudson kastélyt, amit egy hírhedt szélhámos, bi-
zonyos Sorrotore elvett tőle. Egy ügyes zsebtolvaj lány és két 
különleges adottságokkal rendelkező fiú segítségével nekivág, 
hogy megvalósítsa korántsem veszélytelen tervét. Katherine 
Rundell regénye tele van lélegzetelállító akciókkal, izgalmas 
kalandokkal és persze szívvel meg lélekkel, hiszen főhőseit, 
akárcsak korábbi történetében, a Sophie és a tetőjárókban, most 
is a szeretet vezérli.

Felnőtt — Ken Follett: Egy új korszak hajnala
Az Egy új korszak hajnala Ken Follett legsikeresebb regényé-

nek, A katedrálisnak az előzménye, és azt az időszakot kép-
zeli el, amikor egy félreeső hely elkezdett hatalmas kulturális 
központtá növekedni. A regény négy főszereplőjének életén 
keresztül megismerjük az 1000 körüli Anglia kegyetlen és vad 
társadalmát, ahol a király megpróbál érvényt szerezni a jognak 
és a törvényességnek. Edgar, a fiatal hajóács jövőjét szerelmével, 
egy férjes asszonnyal képzeli el. A vikingek váratlan támadása 
azonban mindent megváltoztat;

Ragna normandiai hercegnő húszévesen halálosan beleszeret az 
udvarukba látogató, a negyvenes éveiben járó angolszász előkelő-
be, Wilwulfba, feleségül megy hozzá, és követi egy ismeretlen 
világba, Angliába; a gátlástalan, álszent és hatalomvágyó Wyns-
tan püspök minden eszközt megragad, hogy növelje hatalmát és 
befolyását, de szembekerül az idealista Aldred szerzetessel, aki 
nem hagyja, hogy földi hatalmak befolyásolják szent küldetését.

Follett ebben a regényében is – akárcsak a sorozat többi kö-
tetében – izgalmas, fordulatos, szenvedélyes érzelmekkel teli 
cselekménnyel vezeti végig olvasóit a zűrzavaros éveken.

A Bócsai Boróka Könyvtár nyitva tartása:
Hétfő: Szünnap

Kedd-péntek: 10:00-12:00 és 13:00- 17:00
Szombat: 10:00-13:00
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Fejezetek a 115 éves Bócsa történetéből
Falusi papok — bócsai származású papokFalusi papok — bócsai származású papok

Már több alkalommal 
közöltük a bócsai szár-
mazású katolikus pap és 
egyetemi tanár, dr. Tar-
jányi Béla írásait. Most 
is az ős visszaemlékezé-
seiből idézünk, csatolva 
hozzájuk néhány általa 
küldött archív képet.

Rábai András 
plébános 

1948-ban ide helyezték őt az 
egyházmegye legelhagyatot-
tabb zugába, Fischerbócsára, 
amit akkor Szent Imre Bócsá-
nak is neveztek. Mivel nem 
tette le a papság számára köte-
lező állami esküt, itt is maradt. 
Mondhatni, nem volt tovább-
lépési lehetősége a ranglétrán. 
Nem is kapott szinte semmi 
állami fizetéskiegészítést, nem 
úgy, mint más papok. Hogy 
miért? Amikor az Egyház bir-
tokait az 1940-es évek végén 
elvette a kommunista állam, 
született egy megállapodás, 
hogy a papok elvett javak fe-
jében 18 évig ún. kiegészítést 
(kongrua) kapnak. Rákosiék 
ugyanis úgy számoltak, hogy 
18 év múltán nem is lesz Ma-
gyarországon (sem) egyház, 
nem lesznek hívek és papok. 
(Némileg tévedtek!)

Rábai plébános úr tehát 
igen szegényesen élt a hívek 

támogatásából. Mégis nagyon 
szerette volna, ha a plébánia 
mellett a kápolna helyett igazi 

templom állna. Engedélyt nem 
kapott az építéshez. Ő mégis 
elkezdte maga tervezni, majd 
kiviteleztetni a régi épületrész 
helyén az új templomot. És 
bizony, a hívek segítségével 
sikerrel járt! Néhány év múlva, 
az 50-es évek elejétől már állt 
Fischerbócsán az általa meg-
álmodott templom, és várta 
a híveket. A hatóság végül 
tudomásul vette ezt a szabály-
szegést, és a templom ma is áll. 

Közben persze minden hó-
napban kétszer Bagi-Bócsán, 
egyszer pedig Zöldhalomban 
is mondott szentmisét. Rábai 

atya azért is „rossz fiú” volt, 
mert sose olvasta fel a temp-
lomban a terménybeadásra 

buzdító püspöki körleveleket.

A Kádár-korszak 
Bócsán

  
56 után volt egy kis felléleg-

zés, de 60-tól elindult a TSz-ek 
szervezése, ami azt jelentette, 
hogy a parasztoknak az állam 
javára le kellett mondaniuk 
a földjükről. Az agitátorok 
minden házhoz elmentek any-
nyiszor, amíg alá nem írták a 
TSz-be való belépést. A népek 

lesték az agitátorokat, és ami-
kor közeledtek, mindannyian 
kimenekültek az erdőbe. Az 
egyik tanya udvarán ott gő-
zölgött még az ebéd, de senkit 
sem találtak – hiába vártak ott 
órákig, senki sem mutatko-
zott. Végül mégis mindenki-
nél elérték, hogy lemondjon 
a földjéről. Édesapám tudta, 
hogy úgyis az lesz, amit az 
állam akar, ezért már első 
alkalommal aláírta belépést. 
Persze a szomszédoknak nem 
vallotta be. Amikor végül a 
megalakuló ülésre összehív-
ták az embereket, el kellett 
dönteni, hogy mi legyen a 
TSz neve. Többen ajánlották 
azt, hogy legyen „Erőszak”, 
de szervező urak ezt nem 
tartották jónak, ezért végül 

„Szőlőskert”-nek nevezték a 
TSz-t. (A szakszövetkezetként 
továbbfejlődő Szőlőskert sorsa 
aztán mégis jól alakult, de az 
már egy másik cikk témája 
lesz — Káposzta L.)

Tarjányi Béla újmiséje Zöldhalomban 1965. VI. 20.
Balról: Forgács Ferenc prépost, Kiskőrös; Szőke Tóth Mihály 
volt esperes, Tarjányi Béla, Szörényi Andor biblikus profesz-
szor, Budapest; Tarjányi Ferenc fehér ingben, Beer Miklós 

kispap (később váci püspök)

Rábai András bócsai plébános és Tarjányi Ferenc fiatal 
pap (valószínűleg a fischeri temetőben)

Ballagás Bócsa Zöldhalomban 1956. június 20. balról a 
harmónium mögött a ballagtató iskolások. Közöttük kö-
zépen áll Balázs Ferenc, majd az úttörőnyakkendősöktől 

jobbra a 8. osztály: Móczár Veronika, Raffai Irén,  
B. Varga Mária és a szélen Tarjányi Béla batyuval

Ide tartozó cikkek még: Bócsai 
Híek 2019. november, 2020. 
szeptember és 2020. december.

dr. Tarjányi Béladr. Tarjányi Béla

Szöveg és képek: Szöveg és képek: 
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Magyar csúcstechnika Bócsán
— kalandozzunk együtt a 30-as évekbe!

Csörög a telefonom, látom: 
Kiskopárdi Lajos. „Gyere el, 
ilyet még nem láttál!” – hangzik 

a túloldalról. Elmentem és nem 
bántam meg: egy időutazásra 
várt a mester úr.

Rögtön kimentünk a raktárba 
és már mutatta is a kincset: 
Szóval, ez itt egy 1934-ben a 
Ganz Rt.-nél gyártott Jendras-
sik féle hathengeres motor, 
amit leginkább hajókban és 

motorvonatokban használtak. 
Ezenkívül generátorokat is 
meghajtottak vele.

Jendrassik György mérnök 
(1898 –1954) neve a maga 
korában 60 szabadalmi bejegy-
zésen szerepelt. Szakterülete 
a motorok és azok alkatrészei 
voltak. Ez a Diesel motor gáz-
olajjal működött. 

— Mi volt a jelentősége és az 
újítás a maga korában?

A teljesítménye! A kéthenge-
res huszon-lóerős, a hathen-
geres azonban 130 lóerősnek 

számít a nyomaték és a for-
dulatszám alapján. Az akkori 
égőfejes és a Hofherr moto-

rokhoz viszonyítva ez már egy 
nagyon korszerű találmány 
volt. A hengerben a tolóerő 
keletkezése, azaz a berobbanás 
a sűrítés miatt következik be. 
Összesűríti olyan nyomásra 
és hőfokra a levegőt a henger-
ben, hogy a befecskendezett 
gázolaj önmagától berobban. 

A hatvanas évekig gyártották. 
Tudjuk, hogy öt évvel ezelőtt 
Brazíliában még hajtottak 
egy ilyennel fűrésztelepet. 
Valahogy kikerültek ezek a 
motorok még Amerikába is.

— És ide Bócsára?
Ajándékozás során. Az egyik 

pesti kollégám, Filep István 
felszámolta a műhelyét és 
nekem adta ezt. Már 90 %-ban 
felújított, de nekem lesz még 
vele egy kis dolgom: olajnyo-
más szabályozás. 20 atmoszfé-
rás levegővel indították, és 

ennek az elosztója hiányzik. 
A hidegindítás tehát sűrített 
levegővel történt. Utána már 
ment magától. 

— Akkor ehhez kellett egy 
külön indító?

Igen. A leállítás előtt létrehoz-
ták egy tartályban a nyomást, 
ami sokáig kitartott. De létez-
tek olyan nagy kompresszorok 
is, amivel sűrített levegőt ter-
meltek és például így indították 
be a mozdonyokat.

— Ezek a rugók itt felül mi-
csodák?

Ezek a szelepeket húzzák 
vissza. Ha megforgatom, be-
indul, jár. A csattogás az ada-
goló hangja: ugyancsak na-
gyon egyedi találmány a maga 
korában. Rugó működteti a 
befecskendezést, és ahogy 

megforgatom a motort, ennek 
a kattogását halljuk. Nagyon 
hosszú élettartamú, jó motorok 
voltak ezek.

— Milyen méretű ez a hathen-

geres motor a többi típustársá-
hoz képest?

Gyártottak ebből 1, 2, 4, 6, 
8 és 12 hengerest. Ez utóbbi 
már V-motor volt. Ennek a 
motornak az is különlegessége, 
hogy már annak idején, gyárilag 
alumínium burkolata volt. A 
nálam lévő hossza 2,5 méter 
és a szélessége is meghaladja 
az egy métert. Szép nagy darab! 

— Mire lehet egy ilyen motort 
Bócsán használni? 

Mindenképpen nagy esemény 
lesz a beindítása, mert ezeket a 
motorokat meg kell menteni. 
Hogy aztán az indításkor össze-
ütődnek a tányérok a polcon? 
Legalább érzi mindenki, hogy 
beindítottam.

Hazánkban 4-5 ilyen darabról 
tudunk, de hogy ezek mennyire 

működőképesek? Múzeumok-
ban, műhelyekben lelhető még fel 
belőlük. Ez viszont működni fog!  

Lejegyezte: Lejegyezte: 
Káposzta LajosKáposzta Lajos
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Az előző évi nagy sikerre 
való tekintettel idén újra meg-
szerveztük a Világító adventi 
ablakok Bócsán elnevezésű 
játékot. Az országos szintű 
kezdeményezés még 2016-ban 
indult útjára Solymárról, Bócsa 
tavaly csatlakozott először. 

Az adventi naptárhoz ha-
sonlóan december 1-től 24-
ig minden nap legalább egy 
ablak borult fénybe az aznapi 
dátummal, így Szentestére az 
összes ablak együtt ragyog. A 
játékban való részvételnek két 
módja volt. Az egyik, hogy 
ablakdíszítőként vállalta a 

jelentkező, titokban tartva a 
saját dátumát, hogy a kijelölt 
naptól kezdve karácsonyig 
világít a sorszám az ablakában. 
A szervezők minden nap 15:00 
magasságában tették közzé a 
rejtvényt a Világító Adventi 
Ablakok Bócsán elnevezésű 
nyilvános Facebook csoport-
ban, amely segített megtalálni 
az aktuális helyszínt. Ezáltal 
bárki részt vehetett „ablak-
vadászként” a programon. 
Megfejtve a rejtvényt, csak 
el kellett mennie az aznapi 
ablakhoz. A bátrabbak szelfit 
is feltölthettek a program 

Facebook oldalára!
Nagy öröm volt számomra 

szervezőként látni, milyen 
sokan keltek útra esténként a 
faluban felkeresni az ablako-

kat, és a házigazdák mekkora 
örömmel fogadták őket! Így 

hangolódtunk közösen a Ka-
rácsonyra.

Belákné Vincze MónikaBelákné Vincze Mónika

Világító adventi ablakok Bócsán idén is!
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