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MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK 

 
Hatalmas áldás volt a környék tanyasi 

lakosságának, amikor végre elkészült a 
Kecskemétet Kiskunmajsával összekötő kis 
nyomtávolságú vasút.  
 
Sok ezer tanyasi ember előtt megnyílt a 
lehetőség a nagyobb települések piacain a 
kertben megtermelt zöldségfélék, baromfik 
eladására. De a fiatalság előtt is megoldottá vált 
a Kecskeméti, vagy Majsai gimnáziumok 
látogatása. Sűrűn is jártak a mindig megtelt 
szerelvények. Még a Bugaci állomás is egy 
komolyan kiépített objektum volt, kitérő 
vágányokkal, váróteremmel, váltókezelővel, és 
természetesen az állomásfőnökkel.  
Az olyan kis megállóhelyek, mint a Móricgáti, 
csak egy kis ajtó nélküli sárga épülettel volt 
megoldva, ahová az ember az eső elöl 
beállhatott. Főleg a reggeli vonatokra itt is igen 
sokan vártak, de jegyet csak a kalauztól tudtak 
venni. Minden vagon szenes kályhával volt 
ellátva, amelyet a téli hidegekben ugyancsak a 
kalauz rakott meg szénnel időnként. 
Kecskeméti, vagy Majsai piaci napokon aztán 
igazán dugig voltak ezek a vonatok. Sok 
kosaras utasnak már csak állóhely jutott. De hát 
nem is volt akkor semmi más alternatív 

lehetőség ebbe a két városba eljutni Móricról. 
Műút nem volt, autó is igen kevés. Lovas 
kocsival meg igen sokáig tartott volna.  
A végtelen tanyavilág lakossága igen szerette a 
kisvasutat, soha nem is mertek még álmodni se 
olyat, hogy egyszer ennek igen gyorsan vége 
lesz. Az utak kiépülésével a buszjáratok 
kezdték egyre jobban elcsábítani az utazó 
közönséget. Majd a tanyavilág lassú kihalása 
rátette a pontot a kisvasút megszűnésére.  
 
Már nem hallatszik a megszokott dudálása, 
amely erősségéről mindig lehetett a közeledő 
időjárás lefolyására következtetni. Ma már 
benőtte a burgying a rozsdás sínpárokat. A 
Móricgáti megálló is igen elhagyottan árválkodik 
egymagában. De hátha egyszer majd újra akad 
egy vállalkozó, aki megmenti az örök 
enyészettől, ezt az egyedülállóan szép 
környezeten át épült vasutat. Ez egy fontos 
része a környék múltjának, nem szabad veszni 
hagyni. 
 

Nagy Endre 
 

FELHÍVÁS 

 
A Jászszentlászlói Helytörténeti Egyesület 
vándorkiállítást tervez összeállítani a fotók 
megjelenésétől 1945-ig készült képekből. 
Ebben a kezdeményezésben részt vesz: 
Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa, 
Jászszentlászló, Szank, Csólyospálos, és 
Móricgát.  
A fenti települések mindegyike összegyűjti az 
általa fellelhető – a saját településükhöz, vagy 
lakosaikhoz kapcsolódó - képeket, melyekből 
kiállítást állítanak össze, és mind a hat 
településen be fogják mutatni. 
 
Azzal a kéréssel fordulok a móricgáti 
lakossághoz, hogy akinél még található 1945 
előtt készült fénykép, jelezze Bozó Sándornénál 
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/06-30/591-0198/. A képeket visszaadjuk 
miután számítógépre vittük őket, semmilyen 
sérülést sem fognak szenvedni. 
 
Bármilyen témájú képet örömmel fogadunk, 
lehet esküvői kép, katona képek, családi képek, 
ünnepségeken készült kép, stb. 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 

 
Tájékoztató a Diplomamentő programra 

jelentkezőknek 
Tisztelt Érdeklődők, nyelvvizsga hiányában 

diplomával nem rendelkezők! 
 

Minden bizonnyal sokan értesültek a Kormány 
által támogatott „Diplomamentő” programról. A 
program azoknak szól, akik már sikeresen 
államvizsgáztak, de diplomájukat nyelvvizsga 
hiányában még nem kaphatták meg.  
Örömmel tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a 
program 2014. augusztus végén elindult, a 
nyelvtanfolyamok megkezdődtek. A program 
kezelője az OFA Nonprofit Kft., a pályázati 
felhívás elérhető a www.ofa.hu oldalon.  
A program elektronikus támogatáskezelési 
rendszerében, az OFATÁR-ban eddig több mint 
31 ezren regisztráltak. Az ország 82 településén 
összesen mintegy 1200 képzés megvalósítását 
tervezzük. A képzések többsége angol nyelvű, de 
indulnak német és kisebb számban francia 
képzések is. A tanfolyamok kétharmada 240 
órás, emellett 120 és 180 órás tanfolyamok is 
elérhetők. 
2014. október közepéig 300 képzés már 
elindult, további 900 képzés indítását 2015. 
januárjáig tervezzük. Regisztrációra és képzésre 
történő jelentkezésre folyamatosan van lehetőség 
az OFATÁR-on keresztül. 
A képzésre való jelentkezést szintfelmérés követi. 
Fontos, hogy az elvárt bemeneti szint a tanulni 
kívánt nyelvből az alapfokú, vagyis B1-es 
szint. Amennyiben a pályázó jogosulttá válik rá, a 
képzésben ingyenesen vehet részt. A támogatás 
a nyelvvizsgára nem terjed ki, kivéve a regisztrált 
álláskeresői státuszban lévőket, akiknek az első 
nyelvvizsga költsége is a támogatás része.  
Ne hagyja ki a lehetőséget, jelentkezzen most, és 
szerezze meg a diplomáját! 
 
Sikeres pályázást kíván az OFA Nonprofit Kft.! 
 

 

Tájékoztató nyilatkozattételi kötelezettségről 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. 
május 1-jén megszűnt a mező- és erdőgazdasági 

földekre a nem közeli hozzátartozók közötti, 
szerződéssel alapított haszonélvezeti jog, 
valamint használat joga. 
A Földhivatalnak legkésőbb 2015. július 31-ig 
törölnie kell az ingatlan-nyilvántartásból 
valamennyi, olyan haszonélvezeti jogot, amely 
nem közeli hozzátartozók között jött létre.  
A törlési kötelezettség nem terjed ki a közeli 
hozzátartozókra, ezért nyilatkozatot kell tenniük 
arról, hogy a köztük és a haszonélvezetet engedő 
személy között a szerződéskötés időpontjában a 
közeli hozzátartozói jogviszony fennállt-e, vagy 
sem. 
Közeli hozzátartozónak minősül: a házastárs, 
egyeneságbeli rokon, testvér, örökbefogadott -, 
mostoha- és nevelt gyermek, valamint az 
örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő. 
A haszonélvezeti joggal rendelkezők részére ezen 
felhívást, valamint a kitöltendő nyilatkozatot a 
Földhivatal kiküldte. A nyilatkozatot annyi 
példányban kell megtenni, ahány ingatlanon 
haszonélvezeti jog áll fenn. A nyilatkozat mellé 
célszerű csatolni olyan iratokat, amellyel a közeli 
hozzátartozói viszony fennállását bizonyítani 
lehet, pl. anyakönyvi kivonatot.  
A felhívás kézbesítését követő 15 napon belül kell 
nyilatkozni, de legkésőbb 2014. december 31. 
napjáig.  
Ezt követően igazolásnak nincs helye. A határidő 
elmulasztása esetén a Földhivatal hivatalból 
köteles törölni a haszonélvezeti jogot az ingatlan-
nyilvántartásból legkésőbb 2015. július 31-éig. 
A nyilatkozatokat a Földhivatal címére kell 
visszaküldeni, vagy személyesen átadható 
hétfőnként 9-12 óráig a Kiskunmajsai Járási 
Hivatal épületében ügyfélfogadást tartó 
földhivatali ügyintéző részére. 
 

Dr. Kiss Melinda 
járási hivatalvezető 

 

 

Földhivatali ügyfélfogadás a Kiskunmajsai 
Járási Hivatalban 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Kiskunhalasi Járási Hivatal Járási Földhivatala 
ügyfélfogadást tart minden hétfőn 9-12 óráig 
a Kiskunmajsai Járási Hivatal épületében. Az 
ügyfélfogadás során a lakosság információt, 
tájékoztatást kap a Földhivatal valamennyi 
szakterületét érintő ügymenetről. A földhivatali 
ügyintéző a kérelmeket, bejelentéseket átveszi 
és olyan ügyek esetében, melyek eljárási díjjal 
érintettek befizetési csekket ad az ügyfelek 
részére, illetve azoktól a postai befizetést 
követően átveszi a feladóvevényt.  Ismert 
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helyrajzi szám alapján pedig lehetőség lesz a 
TAKARNET-es nyilvántartásba való 
betekintésre.  
Arra biztatok minden Kedves Ügyfelet, hogy 
éljen a földhivatali ügyintézés lehetőségével és 

keresse fel a földhivatali ügyintézőt a 
Kiskunmajsai Járási Hivatal épületében.  
 

Dr Kiss Melinda 
Járási hivatalvezető 
 

 
 

 
 

 

 

 

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha 

neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiségi vagy etnikai kisebbséghez való 

tartozása, fogyatékossága, egészségi állapota, életkora, politikai vagy más véleménye, vallási- 

vagy világmeggyőződése, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális 

irányultsága, vagyoni helyzete, vagy egyéb tulajdonsága miatt  

 

hátrányos megkülönböztetés éri.  

 

Ott vagyunk a közelében. 

Keresse fel dr. Tóth Edina Bács-Kiskun megyei egyenlő bánásmód referens 

ügyfélfogadását: 

BKMKH Kiskunmajsai Járási Hivatal (Kiskunmajsa, Bajcsy-Zs. u. 10.),  

2014. december 2. 9:00-13:00 

 

E-mail: tothedina.mail@gmail.com 

tel.: 70/5179251 

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet! 
 
 

TÁMOP-5.5.5/08/1  
A diszkrimináció elleni küzdelem – 
a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése 
 
Egyenlő Bánásmód Hatóság 
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/b 
www.egyenlobanasmod.hu/tamo 

mailto:tothedina.mail@gmail.com
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK 
 

Anyakönyvi hírek 
2014. október 1.-től október 30.-ig 

Születés: nem volt. 

Házasságkötés: nem volt. 

Halálozás: Bárkányi Gyuláné született 

Szécsényi Margit /élt 73 évet/, Borsik László /élt 

62 évet/ 

Búcsúzunk tőlük! 
 

HÁZIASSZONYOK ROVATA 

Baconos, paradicsomos csirkemell 

Hozzávalók: 
 60 dkg csirkemell filé 
 10 dkg bacon szalonna 
 6 db kis paradicsom 
 15 dkg sajt (ízlés szerint bármilyen) 
 2 ek. mustár 
 1 gerezd fokhagyma 
 só ízlés szerint 
 bors ízlés szerint 
 3 ek. olaj 

Elkészítés: 
A csirkemell filéket felszeleteljük, és egy kicsit 
kiklopfoljuk. Sózzuk, borsozzuk, majd kevés 
olajon elősütjük mindkét oldalát. 
A mustárt és a zúzott fokhagymát egy kevés 
olajjal és borssal kikeverjük. Előmelegítjük a 
sütőt. 
Az elősütött hússzeleteket elrendezzük egy 
tepsiben, és 1-1 teáskanál mustáros szószt 
kenünk szét a felületén. A mustáros húsokra 
karikára szeletelt paradicsomot halmozunk, 
megszórjuk reszelt sajttal, és beterítjük bacon 
szeletekkel. 
200 fokos sütőben 20-25 perc alatt készre 
sütjük. 
Forrás: www.nosalty.hu 
 

HUMOR 

 
Egy sofőr vezetés közben meghall egy hangot: 
- Lassíts, mert különben el fogsz ütni két 
gyalogost. 

A sofőr meglepődik, de lelassít. Fél perc múlva 
valóban elé lép két gyalogos, de le tud fékezni, 
és nem üti el őket. Kis idő múlva megint a hang: 
- Térj át a másik sávba, mert itt be fog szakadni 
az út. 
Áttér a másik sávba, a következő pillanatban a 
mellette haladó kocsi alatt be is szakad az 
úttest. 
- Ki vagy te megmentőm  
- Én vagyok az őrangyalod. 
- És hol vagy most? 
- Pillangó képben itt vagyok most a 
kesztyűtartódban. 
A sofőr benéz a kesztyűtartóba, valóban ott van 
egy tarka pillangó. 
-Igen, és akkor hol a francba voltál, mikor 
megnősültem? 
 

GYEREKEKNEK 
 

       

Á L I Y T Z E 

K M L Ú A Ú N 

A A Ó K S R E 

       
       

Á D Á S A B Y 

L Ö C A J Ö Á 

Ó N S P T L R 

 
A szavakból, melyeket fentről lefelé kell olvasni, 
hiányzik az első betű. Ha ezeket kitalálod, az 
első rejtvény felső sorában egy növény, a 
második rejtvény felső sorában egy állat nevét 
kapod meg.  
Aki behozza a megfejtést a szerkesztőségbe, 
édességet kap jutalmul. 
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