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Népszámlálás 2022 
 

A népszámlálás egy mindannyiunkat érintő, 

általában tízévente ismétlődő adatgyűjtés. Az egész 

országban, egy időben, azonos tartalommal és 

egységes módszertani alapon hajtják végre, kiterjed 

minden lakásra és személyre. A népszámlálás révén 

pontos és részletes képet kaphatunk hazánk 

népességének nagyságáról, demográfiai 

jellemzőiről, egészségi állapotáról, 

iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, 

nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és 

lakáskörülményeiről. 

A népszámlálás eredményei számos területen 

hasznosulnak: 

Adatai megbízható alapot nyújtanak a településünket 

és a szűkebb lakókörnyezetünket érintő legfontosabb 

gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések 

előkészítéséhez. 

Fontos információval szolgálnak a helyi ellátási, 

szolgáltatási igényekről. 

Láthatóvá teszik társadalmunk kisebb csoportjait, 

például a fogyatékossággal élőket, a nemzetiségi, 

vallási közösségeket. 

A népszámlálásból nyert információk segítik a 

vállalkozásokat is, ezek ismeretében biztosabban 

tervezhetik például egy új üzlet megnyitását, vagy a 

helyi szolgáltatásaik bővítését. 

A népszámlálás adatai alapul szolgálnak 

tudományos kutatásokhoz, elemzésekhez is. 

A magyarországi népszámlálás egy globális program 

része, hiszen a világ valamennyi országában tartanak 

közel egy időben népszámlálást. A népszámlálási 

adatok segítségével adunk pontos képet magunkról a 

szomszédos országoknak, az Európai Uniónak, az 

egész világnak. 

A kérdőív kitöltése 

A népszámlálási kérdőívet önállóan, interneten 

keresztül október 1. és 19 10:00 óra. között lehet 

kitölteni. 

Egy erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online 

felületen, amelybe a felkérő levélben szereplő 

egyedi, 12 jegyű belépési kóddal lehet belépni. 

Mindazok, akik október 19.e 10:00 óráig online 

kitöltik a népszámlálási kérdőívet, 

nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek 

keretében az online kitöltési időszak alatt naponta 5 

db 100 000 forint értékű ajándékutalványt sorsolunk 

ki a kitöltők között.  

Azokat a háztartásokat, amelyek október 19-ig nem 

töltik ki interneten a kérdőívet, számlálóbiztosok 

keresik fel október 20. és november 20. között. 

Akik november 20-ig nem teljesítik adatszolgáltatási 

kötelezettségüket, november 21. és 28. között a 

település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek 

eleget. 
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A népszámlálási kérdőív kitöltése egy átlagos 

háztartásban körülbelül 30 percet vesz igénybe. 
 

Forrás: nepszamlalas2022.hu 
 

Sorompó a Kenderföld soron 
 

Augusztus 26-án lakossági bejelentés érkezett az 

önkormányzathoz, miszerint a Magyarcsanád, 

Kenderföld sor, valamint az Apátfalva, Csokonai 

utca között lévő úton jelentősen és indokolatlanul 

megnőtt a forgalom, amely az ott élőket zavarja, 

ezért kérik a Képviselő testületet közbenjárását. A 

testület utána nézett az adott szakasznak, és mint 

kiderült a tulajdoni lapok alapján az adott szakaszon 

csak szántóföldek vannak. Ezért felvettük a 

kapcsolatot a terület földtulajdonosaival és kértük a 

kialakított „csapás” beszántását. A probléma valódi 

megszüntetéséhez azonban egy sorompót állítunk fel 

a Kenderföld sor végén. 
 

Szociális célú tüzelőanyag 
 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat a 

Belügyminisztérium által hirdetett „települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó támogatása” jogcímen 

benyújtott pályázat által 168 erdei köbméter 

keménylombos tűzifa támogatást nyert. 

A támogatással kapcsolatos részleteket és az 

igénylés feltételeit a későbbiekben fogjuk közölni. 
 

 

 
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat a Kulturális 

és Innovációs Minisztériummal együttműködve, az 

51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján 

ezennel kiírja a 2023. évre 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot 

felsőoktatási hallgatók számára 

a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév 

első félévére vonatkozóan 

 

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat a Kulturális 

és Innovációs Minisztériummal együttműködve, az 

51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján 

ezennel kiírja a 2023. évre 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot 

felsőoktatási hallgatók számára 

a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév 

első félévére vonatkozóan 
 

A pályázatok teljes szövegét a 

https://www.magyarcsanad.hu/ weboldalon 

olvashatja. 
 

Nyílászáró csere a hivatalnál 
 

A Magyar Falu program „Önkormányzatok 

tulajdonában lévő ingatlanok fejlesztése 2021” című 

beadott pályázatunk támogatást nyert. A nyertes 

pályázat kivitelezésére idén december 31-ig van idő.  

Ez idő alatt cserére kerültek a polgármesteri hivatal 

külső és most már belső nyílás zárói.  

 
 

Óvodaköltözés 
 

Szeptember 15-16-án az Óvoda felújítási 

munkálatok miatt átköltözött a Művelődési Ház és 

Könyvtár épületébe. A könyvtár nyitva tartását ez 

nem befolyásolta, csupán annyi változás történt, 

hogy a látogatók a fő utca felőli bejáraton vehetik 

igénybe szolgáltatásait.  
 

 

https://www.magyarcsanad.hu/
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Csanád Kupa nemzetközi sakkverseny 

2022. október 8. napján első alkalommal került 

megrendezésre Magyarcsanádon, a Nemzetiségi 

Házban amatőr sakkverseny a Román-, illetve Szerb 

Nemzetiségi Önkormányzat, valamint 

Magyarcsanád Községi Önkormányzat 

támogatásával és szervezésével. 

A rendezvény nagy sikert aratott, közel 50 fő vett 

részt az eseményen. 

Az alábbi 6 meghívott csapat mérte össze 

sakktudását: Nadlac, Pecica, Zenta, Tornyos, Deszk, 

illetve Magyarcsanád. 

A jó hangulatban telt verseny zárásaként ebéddel, 

marhapörkölttel vendégelték meg a résztvevőket. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 

mindazoknak, akik munkájukkal támogatták a 

rendezvényt: 

Rotárné Nagy Edit, ifj. Králik Attila, Sallainé Prém 

Tünde, Králik Attiláné, Králik Lászlóné, Kelemen 

John. 

Külön köszönet Králik Attila szervező munkájának, 

valamint Rotár László és Kollár Ferenc Boldizsár 

nemzetiségi elnököknek, akik támogatták a 

rendezvény létrejöttét.  

 
 

Ebzárlat és legeltetési tilalom 

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 

Agrárügyi Főosztály Élelmiszerbiztonsági és 

Állategészségügyi Osztály, mint élelmiszerlánc-

biztosági hatáskörben eljáró hatóság, a rókák 

veszettség elleni orális immunizálása - 2022. évi 

őszi kampány keretein belül 

2022. október 1. napjától kezdődően 2022. október 

21. napjával 

bezárólag ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el 

Csongrád-Csanád megye teljes közigazgatási 

területére kiterjedően, az alábbiak kivételével: 

Felgyő, Szentes, Fábiánsebestyén és Eperjes 

települések tekintetében a zárlat a Mellékletben 

részletezett területekre korlátozódik. 

Az ebzárlat és a legeltetési tilalom ideje alatt az 

alább leírtakat hiánytalanul be kell tartani: az 

ebzárlat tartama alatt a tartási helyén minden kutyát 

és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve 

úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy 

emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a 

kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha 

állatok onnan nem szökhetnek ki; kutyát tartási 

helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad 

kivinni; a település területéről kizárólag érvényes 

veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát 

vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező 

eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad 

kivinni; érvényes veszettség elleni védőoltással 

rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és 

fegyveres testületek ebei, a segítő és terápiás ebek, 

valamint a látássérült embereket vezető ebek 

rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére 

mentesek a korlátozás alól; az ebzárlat alatt befogott 

kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell 

helyezni az ebzárlat időtartamára; az ebzárlat alatt 

húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény 

nem tartható; az állatok legeltetése a fent részletezett 

területeken és időszakban tilos! 
 

Országos Könyvtári Napok 
 

2022. október 4-én az OKN keretein belül dr. 

Karancsi Zoltán az SZTE Földrajzi Tanszék docense 

tartott értékes, élmény dús előadást Izland sziget 

természeti látványosságairól. 
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A vendégek megtekinthették Szecskó Csaba 

érdekes, nem mindennapi, egyedi rajzait is. 

 
 

2022. október 11-én az Országos Könyvtári Napok 

keretén belül a lelkes olvasókkal biciklitúrán vettünk 

részt. Eltekertünk a falu egyedülálló régészeti 

nevezetességéhez a Kun kereszthez, mely 

kőkeresztnek többféle legendája létezik. Megtaláltuk 

a GEO-ládát is a kereszt közelében. Folytatva 

utunkat egy sárkányrepülőt nézhettünk meg 

közelről, majd benézhettünk a régi tanyasi iskola 

épületébe. 

 

Bicikli túrák 
 

„Tekerj Csanád” címmel szerveztünk bicikli túrákat 

településünk értéktári helyeihez szeptemberben. 

Első alkalommal a Bekai nagydombhoz tekertünk 

családias hangulatban. 

 

Majorhoz vezető út 
 

VP6-7.2.1.1-21. kódszámú "Külterületi helyi 

közutak fejlesztése" pályázat keretein belül a 

Majorhoz vezető út munkálatai a végükhöz 

közelítenek. Az útra felkerült az útalap és 2022 10 

17-én elkezdődött az aszfalt felvitele. 

 
 

Anyakönyvi Hírek 
 

Született 
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Zaboroschi Natasa Lorina 

Szülő:Zaboroschi - Kovács Vivien, Zaboroschi 

Casian  

Született: 2022.09.23 

Dózsa György utca 65. 

 
 

 
 

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk! 
 

Elhunyt 
 

 

Fazekas Mártonné  élt 73 évet 

Maros utca 12.  

 
 

 

Nyugodjanak békében! 

LAKOSSÁGI és APRÓHIRDETÉSEK 

Hirdetésfelvétel: 20-411-1901-es telefonszámon 

__________________________________________ 

 

A MATÜF Kft. vállal gépi földmunkát 
 

- Gépi ásást, Kisebb gépi munkát 

Lánctalpas kotrógép bérlési díja:  

Bruttó.: 9.000 Ft/üzemóra 

Teleszkópos rakodógép bérlési díja: 

Bruttó.: 14.500 Ft/üzemóra 

Kiszállási díj: 5000 Ft 

Elérhetőségünk: 06-70/502-4923 

 

 

Magyarcsanádi Főzőkonyha 
 

A Magyarcsanádi Főzőkonyhától bárki tud 

rendelni a +36705024923-as telefonszámon, 

minden munkanapon 07:00-10:00-ig. Minden 

nap az adott menüből lehet választani 1470 Ft-

ért vagy vannak a választható frissen sültek, 

amiből össze lehet válogatni ízlés szerint. 

Kövessen minket Facebook-on a Magyarcsanádi 

Főzőkonyha oldalon. Az A’la carte menüt 

mellékletben csatoltuk.  
 

TEMETKEZÉSA Csongrád Megyei  

KEGYELETI KFT. 

Temetkezési üzlete és irodája 
Vállaljuk a temetések teljes körű lebonyolítását. 

Makó, Verebes u. 2/a. (Református Ótemetőnél) 

Telefon: +36 62/ 212 840 

Éjjel – nappal hívható ügyelet:  

+36 30/ 565 8384 
 

 

HOVEFA Nyílászáróüzlet Szaküzlet 

Árnyékolás technika 
Tel: 06-30-525-1708, 06-62-209-122 

6900 Makó, Kossuth utca 12. OMV benzinkút mellet. 

Nyitva tartás: Hétfő - Péntek 8:30 -17:00 

Szombat 8:30 -11:30 

Szeretettel várjuk régi és új Ügyfeleinket! 

Érd.:06-70-704-8071 

REKVIUM 
Temetkezési Vállalkozás 

Apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési 

szolgáltatásokkal áll rendelkezésre 

- Koporsós és urnás temetések lebonyolítása, 

otthoni és kórházi elhalálozás esetén is. 

- Kegyeleti tárgyak értékesítése. 

- Gyászjelentés újságban való megjelenítése. 

- Ügyelet a nap 24 órájában. 

Bíró Antal 

Apátfalva, Aradi u. 16/a. 

Telefon: 06-20-326-4826, 06-20-431-9629 
 

Bíró–KER Építőanyag Kereskedés 
Nyitva:hétfőtől péntekig: 7-17 óráig, 

Szombaton: 7- 12 óráig,Vasárnap Zárva 
 

- Cement Mész 

- Téglák, Cserepek 

- Gipszkarton – Hőszigetelők 

- OSB Lapok 

- Fenyő fűrészáru, Szögek, Csavarok 

- Kerítésléc, Ól deszka  

 

Bíró Antal 

Apátfalva, Aradi u. 16/a. 

06/20 473-32-36, 06/20 326-48-26 
 

Magyarcsanádi Hírek 

Kiadja: Magyarcsanád Község Önkormányzata.  

6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.  

Tel: (62) 520-630 

Email cím: kultura@magyarcsanad.hu 
Szerkeszti: Ficsor János 

Megjelenik: havonta egy alkalommal 

Nyomda: Norma Nyomda, Hódmezővásárhely 

ISSN 2416-0016
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