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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ
„Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet,”

Tisztelt Szügyiek!
Fontos lapszámot tartanak a kezükben, mivel képviselő-testületünk két körben tárgyalta, majd elfogadta a közösségi együttélés
alapvető szabályairól és azok megszegésének következményeiről szóló rendeletet. Ebből egy példányt mellékeltünk a Szügyi
Hírek jelen lapszámához.
A rendeletet, amelynek alapvető célja, hogy a szabályokat betartó, a közösségünkért tevő falubeliek komfortérzete emelkedjen,
míg azoké, akik a közösen elfogadott szabályokat nem tartják be drasztikusan csökkenjen.
Tudjuk, minden szabály annyit ér, amennyit betartanak, betartatnak belőle. Ígérem, betartatjuk őket, amiben támogatásukra lesz
a településőrünk, a nemrég munkába állt hatósági ügyintézőnk, és remélem számíthatok Önökre is!
A szabályok kikényszerítésében az 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírság, valamint a 200.000 Ft-ig terjedő közigazgatási
bírság lesz segítségünkre.
A rendeletben megfogalmazott normákat összesen nyolc csoportra bonthatjuk, amelyek közül az első (6. §) a közterületek
rendjéről, tisztaságának fenntartásáról és rendeltetésszerű használatáról szól. Céljaink között szerepel többek között az is,
hogy visszaszorítsuk a közterületen engedély nélkül tárolt járműveket.
A második (7. §) a kereskedelmi és vendéglátási tevékenységet szabályozza.
A harmadik (8. §) a köztisztaság fenntartását határozza meg. Minden ingatlantulajdonos köteles tisztán tartani az ingatlan
határától az úttestig terjedő teljes területet. Minden ingatlantulajdonostól elvárjuk, az ingatlanja gondozását, az arról történő
gaz és elburjánzott növényzet eltávolítását. Továbbá megtiltjuk a növényirtó szerek vagy egyéb kemikáliák használatát a
közterületeken, különösen a növényzet végleges és teljes kiirtása céljából.
A negyedik (9. §) szabályozási kör az állattartást rendezi. Telkenként 3 kutya és 3 macska tartható, kivéve a vakvezető és jelző
ebet. Szankcióra számíthat többek között az is, aki közterületen állatot tart vagy legeltet, aki az ebét kóborolni hagyja, valamint
aki nem gondoskodik az állatok tartására szolgáló helyiség rendszeres takarításáról és fertőtlenítéséről, az állattartó épületekben
és környezetükben a rovarok és rágcsáló rendszeres irtásáról.
Az ötödik (10. §) a környezetünk védelméről szól. Szabályozza a közparkok használatát védi a fákat, facsemetéket.
A hatodik (11. §) a temető rendjét szabályozza. Fontosnak tartom azon rendelkezésnek a kiemelését, amely megtiltja a sírok
körüli területek sózását. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a járművek elől elzártuk a behajtást a temetőbe. Aki járművel
szeretne behajtani, annak az önkormányzattól kell engedélyt kérnie
A hetedik (12. §) a szeszesital árusításával vagy közterületen fogyasztással kapcsolatos szabályokat írja le. Tilos közterületen
szeszesitalt fogyasztani!
A nyolcadik (13. §) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályokat rendezi. Senki sem tárolhat 3 m3-t meghaladó háztartási
és/vagy 10 m3-t meghaladó építési hulladékot az ingatlanán.
A fent ismertetett szabályok jelentik az alapot, amelyeket szükség szerint tudunk, és fogunk is módosítani.
Kérek mindenkit, a szabályok betartására és kérem segítsenek azok betartatásban!
Frenyó Gábor
polgármester
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CIVIL SZERVEZETEK

Nógrád legfejlettebb lőtere
községünk határában működik
Településük Nógrádmarcal felé eső szélén működik a megye
legfejlettebb lőtere, amelynek működtetője a Szügyi
Lövészklub. Gúth Sándor elnökkel beszélgettünk a
sportegyesületről a községünk civil szervezeteit bemutató
sorozatban.
– A lőteret 1972-ben alakították ki, a korabeli Magyar
Honvédelmi Szövetség, az MHSZ építtette. A jelenlegi
formában 1992 óta működik, én 2000 óta vagyok az elnöke –
mondta el a Szügyi Híreknek Gúth Sándor. – Jelenleg 63 tagunk
van, nagy részük a környékről, de van közöttünk Pest megyei
ember is.
Hozzátette: a sportpisztoly, a kis- és a nagygolyós
puskalövészet mellett koronglövő versenyek tartására is
megteremtették a lőtéren a feltételeket. Itt a sörétlövést
gyakorolhatják – a sportolók mellett – a vadászok és a
vadászvizsgára készülők is. Persze nem csak gyakorolni lehet a
lőtéren, a vadászvizsgák lövészetre vonatkozó részét is
rendszeresen a szügyi egyesület lőterén bonyolítják le a
szervezők.
– A pisztoly, a golyós és a sörétes puska lövészet
versenyszámait csak a megfelelő személyi feltételekkel lehet
megtartani, de mivel egyesületünk tagjai közül ketten első
osztályú versenybírók is vagyunk, ez nem jelent gondot –
fejtette ki Gúth Sándor. – Felügyelet mellett az egyesület
fegyvereivel kívülállók is kipróbálhatják a céllövő tehetségüket,
.22-es és 9 milliméter kaliberű pisztolyaink is vannak. Akiknek
saját fegyverük van, azoknak évente részt kell venniük minősítő
versenyeken és el kell érniük a megfelelő eredményt is az
engedély megtartásához.
Hozzátette, hogy ehhez persze gyakorlás is kell, ezért a tagság
vasárnaponta 9 órától délig edzést tart a lőtéren.
– Országos versenyeket is rendezünk Szügyben, évente két
ilyen van – mondta az egyesület elnöke. – Ezeket több
szakágban rendezzük meg. A legutóbbi, szeptemberi
megmérettetésre még Baranya megyéből is érkezett résztvevő.
Már hosszú évek óta rendszeresen a szügyi lőtéren tartják a
Nógrád megyei hivatásos vadászok versenyeit is, az idei év
pedig nagyon szép eredményt hozott. A Szügy
szomszédságában gazdálkodó Koplán-Göröc Vadgazda Egylet
hivatásos vadásza, Major Tamás nem csak a megyei versenyt
nyerte meg, hanem a mátrafüredi országos megmérettetésen is
a dobogó legfelső fokára állhatott – bizonyára a szügyi lőtér
biztosította kiváló gyakorlási lehetőségnek is volt ebben
szerepe.
Faragó Zoltán
újságíró
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203-an vonultak a szüreti
felvonuláson népviseletben
Újabb sikeres önkormányzati rendezvény...A készülődés már
hetekkel a szüreti előtt elkezdődött. Régi hagyományként idén
újra lehetett kapni kézzel díszített fakanalakat, amelyeket a
szüreti idején tudtak megvásárolni az érdeklődők. A fakanalak
árusításából keletkezett bevételt a nemrég indult helyi
hagyományőrző „Játszoda” gyermekcsoport kapta, amely
összesen 25.000 Ft volt. A fakanalak díszítését ezúton is
köszönjük: a Szügyi Csupakaland Óvoda óvónőinek, az
általános iskolai diákjainak, Csikány Attilának és feleségének
Csikányné Korcsolán Gabriellának, a Petrovics lányoknak,
Hugyeczné Giebiszer Beátának, Tukora Zsuzsannának és
Tucsek Laurának.
A falu két végén szalmabála bábukkal hirdettük, reklámoztuk
rendezvényünket. A szüreti napján többen a házuk előtt és a
menet mentén is díszítettek.
Október 9-én csodaszép napsütéses időben a művelődési
háznál gyülekeztünk. Jöttek a szebbnél-szebb viseletbe
öltözött fiatalok, gyerekek, idősebbek, csoportok. Két órakor
indult a menet, de előtte a kisbíró kidobolta a híreket.
Több, mint kétszáz viseletes ment végig a falu utcáin. Az első
állomás a boltnál volt, ahol a kisbíró beszéde után a Játszodás
gyermekek mutatták be tudásukat, majd körtáncot jártunk.
Visszaérkezvén a művelődési házhoz nagy létszámú
közönség gyűlt össze. Itt újra nagy össztánc következett. A
fáradt sereg bevonult a kultúrba, ahol már várta Őket a finom
babgulyás. A falu asszonyai nagyon sok süteményt
készítettek, ezekkel is megkínáltuk vendégeinket.
Késő délután több kategóriában kihirdettük a szüret szépeit.
Gyermek, felnőtt, pár és család kategóriában lehetett nevezni.
Nem volt könnyű dolga a bírópárnak és a zsűritagoknak, hogy
a sok csodálatos viselet közül válasszon! A gyerekeknek
zsábamacskával kedveskedtünk, az idősebbek pedig a
Borverseny és Faludíszítő verseny eredményhirdetése volt.
Az eredményhirdetés után kezdetét vette a hajnalig tartó
szüreti bál. A jó hangulatról Grenyó János gondoskodott.
A szüretin készült fotókat köszönjük Galbács Tamásnak, a
drónfotózást Farkas Dánielnek és a videót Tucsek Erikának.
Reméljük, hogy a jövő évi szüretin is ennyien leszünk és ilyen
jó hangulatban telik majd!
Tucsek Laura
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Janicsák Veca és a Csík Zenekar is fellépett a szügyi falunapon
1 év kihagyás után, 2021. augusztus 7-án tartottuk meg a
Szügyi Falunap rendezvényünket.
A gasztronómia szerelmesei már reggel 8 órától elfoglalhatták
helyüket a számukra kijelölt helyszínen. Feladatuk sertéshúsból
készült tokány körettel elkészítése volt, melyet a 3 tagú zsűri
elé kellett vinniük.
10 órától kezdetét vette a gyermekeknek szóló programok sora.
Volt kézműves foglalkozás, rajzverseny, csillámtetoválás. Népi
fa- és ügyességi játékokat próbálhattak ki a gyerekek, valamint
két különböző ugrálóvár várta őket.
A játékok közben volt vadászkutyás bemutató, a Cserhát
Menőkutyás Egyesület bemutatója, illetve tűzoltó és
rendőrautót próbálhattak ki a gyermekek.
11 órától Mese Márti interaktív gyermekműsora várta a
kicsiket.
12 órától a Szügyi Kulturális és Szabadidős Egyesület az
önkormányzat támogatásából minden kedves résztvevőt
megvendégelt egy tányér finom helyben készített gulyással.
10-15 óráig nyitva volt a TÁJHÁZ, ahol helyben készített
laskát lehetett kóstolni a szügyi Szlovák Önkormányzat
jóvoltából.
16 órától vette kezdetét az ünnepi műsor a kastélykert
szabadtéri színpadán.
Frenyó Gábor Polgármester Úr köszöntője után, Balla Mihály
országgyűlési-képviselő köszöntötte a nézőket. A "Szügy
községért" járó kitüntetéseket és díszpolgári címet a
polgármester úr, Balla Mihály, Urbán Gábor alpolgármester és
dr. Filip Szabina aljegyző adták át.

Szügy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szügy
Község Díszpolgára címet adományozott:
Markó Antal részére
Markó Antalt a Nógrád Megyei Tanács VB. Balassagyarmati
Járási Hivatalának Elnöke 1983. március 1-i hatállyal nevezte
ki a Szügy Községi Közös Tanács elnökének. Az
önkormányzatok megalakulásakor természetes volt számára,
hogy indul a választásokon és polgármesterként szeretné
folytatni pályafutását a településen. Megválasztását követően
1990. október 1-től, 2019. október 13-ig töltötte be Szügy
község polgármesteri tisztségét.
37 évig irányította a település működését és előrehaladását,
szolgálta a lakosságot. Szinte felsorolhatatlan, hogy
munkássága idején mennyi terv, mennyi kitűzött cél, mennyi
beruházás és mennyi intézményi feladat és közösségi program
valósult meg.
Szügyben az elsők között valósult meg a lakossági
telefonhálózat, a vezetékes ivóvíz és gázhálózat, a
csatornarendszer és a gyökérmezős szennyvíztisztító telep.
Mára három olyan gyár működik a településen – Zollner
Elektronik Kft, a Magna Car Top Systems Kft, Parat Ungarn
Kft. – melynek letelepítéséért áldozatos munkát vállalt.
Folyamatosan dolgozott azon, hogy a termelő ipari és
mezőgazdasági üzemek letelepítésével segítse a falu gazdasági
fellendülését és a lakosság számára munkalehetőséget
teremtsen.
Mindig is fontos volt számára a falu élhetőbbé tétele. Sokat,
dolgozott az intézményrendszer működésért és megújulásáért,
a környezet megóvásáért. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a
működő szépen felújított óvoda, az újonnan épült bölcsőde, az
étkezést biztosító modern konyha, a megújult művelődési ház.
Sokat tett azért, hogy működjön a településen jól felszerelt
orvosi rendelő, védőnői szolgálat és fogorvosi rendelő. A falu
belterületének önkormányzati úthálózata 100 %-ban
aszfaltozott, folyamatosan kerül felújításra a járda hálózat. A
dolgozók biztonságos munkába járását teszi lehetővé és a
sportolni vágyók igényeit elégíti ki a Szügy közigazgatási
területén megépített kerékpárút. A lakosság kényelmét,
pihenését és kikapcsolódását szolgálják a virágos parkok és
közterek, a zöldfüves és műfüves labdarúgó pályák, és a
Berekalji horgásztó.
Nyitottságát és emberségét, valamint a szügyi emberekkel való
közvetlen, jó kapcsolatát mi sem bizonyítja jobban, mint az
iránta tanúsított bizalom, melyet minden választás alkalmával
megkapott.
Ezzel a díszpolgári címmel köszönjük meg a hivatalban és a
községben végzett 37 éves munkáját, és kívánunk jó erőben és
egészségben, a családja körében eltöltött hosszú és boldog
hamarosan már nyugdíjas éveket!
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Szügy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szügy
községért kitüntetésben részesítette:
Kmetti Jánosné
Kati néni 1980 óta a Szügyi Madách Imre Általános Iskolában
pedagógus volt. A 2020-as tanévben fejezte be pedagógusi
pályáját, negyven évet töltött el az intézményben. Szügy,
Csesztve, Nógrádmarcal 1. és 2. osztályos kisdiákjait nevelte és
oktatta a betűvetés tudományára. Kiemelkedő szakmai
felkészültsége, emberi magatartása, lelkiismeretessége az
évtizedek során meghatározó volt munkájában. Kiemelkedő
szakmai eredményeket ért el országos anyanyelvi versenyeken
és KRESZ versenyeken. Tehetséggondozó munkájának is
köszönhetően felkészített diákjai közül többen országos 1.
helyezést értek el.
Hosszú évtizedek óta a munkaközösségi vezetőként
meghatározó szerepe volt a szügyi iskola szakmai életének
irányításában is. Nyitott pedagógusi attitűdje és a hosszú évek
települési helyismerete nagyban hozzájárult, hogy megbecsülte
munkáját az iskolával kapcsolatban álló faluközösség is.
Tanítványai lelkesen vettek részt az általa tartott tanórákon.
Több generációt ismertetett meg a tanulás alapjaival. A magas
színvonalú nevelő-oktató munkájáért az idei tanévzáró és
ballagási ünnepségen vehette át a Pedagógus szolgálati
érdemérem kitüntetést.
Köszönjük az eddigi munkáját! Nyugodt, boldog nyugdíjas
éveket kívánunk és sok boldog évet az unokákkal, a családdal!
Kitüntetéséhez szívből gratulálunk!

Tálas László
Laci fiatal kora óta az ifjúsági munka szervezője volt, így
népszerű volt a szügyi fiatalok körében. Már a 90’-es évek
előtt a Tanácsház/Hivatal műszaki ellátó dolgozója volt.
Ezek mellet a faluban működő mozi gépész feladatait is
ellátta, egészen a mozi bezárásáig. 1994-től egészen 2019-ig
7 választási cikluson keresztül önkormányzati képviselői
feladatokat is ellátott.
A községben megszervezte a polgárőrséget és vezette azt.
Folyamatosan ügyelt a falu közbiztonságára, így
településőrként is segítette a falu életét. Aktívan részt vett a
falu életében, minden rendezvényen részt vett. A falubeliek
jól ismerték, mindig volt mindenkihez egy-két kedves szava.
A Szügyi Lövészklub aktív tagja és vezetője.
Reméljük továbbra is számíthatunk a lelkesedésére,
támogatására.
Köszönjük
az
eddigi
munkáját!
Kitüntetéséhez szívből gratulálunk!
Ezt követően felléptek a helyi hagyományőrző csoportok.
Kihirdették a főzőverseny, a Virágos Szügy és a
Fotópályázat eredményeit is.
17 órától Ricsifiú, azaz Kertész Richárd humorista
szórakoztatta a közönséget,
18 órától pedig Janicsák Veca színvonalas műsorát
halhatták.
20 órától pedig a Csík Zenekar zenélt élőben.

A „Szügyi Maszkkészítők”
A szügyi önkéntesek 2020 kora tavaszán már akkor varrták a
maszkokat, amikor az mindenhol hiánycikk volt, a politikusok
pedig még csak arról vitatkoztak, hogy hamis biztonságérzetet
okoz-e. Mindez napjainkra talán feledésbe is merült… Annak
idején az önkormányzatunk minden 14 év feletti szügyi
lakosnak egy-egy mosható egészségügyi védőmaszkot
térítésmentesen kiszállított.
Köszönet minden önkéntesnek, akik akkor a maszkokat
megvarrták! Emlékeztetőül álljon itt a nevük: Koczur Istvánné
475 db, Csordásné Majer Beáta 330 db, Barta Szilvia és Csutor
Anikó 250-250 db, Kmeti Istvánné 240 db, Szeniczei Anita 150
db, Borkó Istvánné és Dénes Ferencné 80-80 db, Tolnai
Istvánné és Tálos Judit 70-70 darab maszkot készített.
Minden résztvevőnek hálásan köszönjük az önkéntes
munkáját!

Ezt követően kezdetét vette a hajnal 1-ig tartó szabadtéri
bál, ahol a jó hangulatról Grenyó János gondoskodott.
Minden kedves fellépőnek, résztvevőnek, helyi és
máshonnan érkező vendégünknek köszönjük, hogy eljött és
velünk ünnepelt. Jövőre újra találkozunk!
Hugyeczné Giebiszer Beáta
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Európa-bajnoki aranyérmeket is nyert már Takács Csenge
Szerzett már korosztályában
világversenyen is aranyérmet
Takács Csenge, nem is egyet!
A szügyi karatéka még az
idén ősszel nagy versenyekre
készül,
természetesen
mindenhonnan a legszebben
csillogó
érmet
szeretné
elhozni.
Csengével
és
édesapjával,
Takács
Csabával, – aki egyben az
edzője is, – beszélgettünk az
egyelőre rövid, de annál
eredményesebb
sportpályafutásról
és
a
kívülállók
kedvéért
pár
szóban magáról a shotokan
karatéról is.
– Balassagyarmaton születtem 2007-ben. Szügyben élünk, én a
Madách Imre Általános Iskolába járok, nyolcadikos vagyok –
mondta el lapunknak Csenge. – Négy-öt éves koromtól veszek
részt a szüleimmel az edzéseken, már akkor nagyon
megszerettem a shotokan karatét!
– Csenge szó szerint beleszületett ebbe a sportágba – veszi át a
szót Csaba. – A feleségem is és én is tartunk edzéseket. Négy
gyermekünk van, a legnagyobb is ért el kiemelkedő sikereket, a
megyei és az országos diákolimpiákon, országos bajnokságon is
volt dobogós. A legkisebb leányunk, Csenge is nagyon szép
eredményeket ért már el a különböző versenyeken. A két
középső gyermekünk csak belekóstolt, őket nem érintette meg a
sport, de nem is szabad ezt erőltetni.
Takács Csaba hozzátette: versenyezni a szabályok szerint hét
éves kortól lehet, Csenge is akkor elkezdte, úgyhogy már korán
megszerezte az első tapasztalatait. A versenyeken egyébként a
fiúk és a lányok külön indulnak.
A sportszakember azt is kifejtette: kata és kumite kategóriában
is tatamira lépnek a versenyzők. Az kata formagyakorlat, nagy
precizitást, gyakori ismétlést igényel, célja is a tökéletességre
való törekvés. A kumite a küzdelmet jelenti, kötött és szabad
formája is létezik.
Csenge mind a kata, mind a kumite kategóriában jeleskedett az
eddigi versenyein.
– Világbajnokságon 2017-ben indultam először, Írországban,
Limmerickben rendezték, ott egy ötödik helyezést szereztem –
mondta. – Szerbiában 2018-ban Európa-bajnokságon vettünk
részt, ott egyéni kumitében is aranyérmes lettem és a csapat
katában is győztünk! A csapat kumitében a harmadik helyet
szerezte meg. A 2019-es kontinens-bajnokság Csehországban
volt, ott az egyéni kumitéban aranyérmes lettem. Akkor a
csapattal a katában és a kumitéban is a dobogó harmadik fokára
állhattunk.
Édesapja hozzátette, hogy a nagy nemzetközi versenyek mellett
Csenge magyar bajnoki címet többször is nyert már mindkét
kategóriában. A korosztályos magyar válogatottnak is a tagja,
már 2017 óta.
Sajnálatos módon 2020-ban a hazai és a világversenyek is
elmaradtak a koronavírus-járvány miatt. Idén ősszel azonban
már több nagy megmérettetés is vár Csengére. Az első verseny,
a salgótarjáni Palóc Kupa október 9-én már lezajlott: a szügyi
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versenyző korcsoportjában, a 14–15 évesek között a
formagyakorlat első helyezését szerezte meg, kumitében a
második lett. Katában nevezték a kadett korosztályban, a 14–
17 évesek között is, ahol szintén aranyérmes lett.
Takács Csenge emellett az október 23-ai hétvégén Sárváron, a
magyar bajnokságon is indult, ahol kata kategóriában a 14-15
éves korosztályban Magyar Bajnok lett.
– A következő, nagy, nemzetközi megmérettetés november 24étől 26-áig lesz, az Európai Shotokan Szervezetek versenyzői
számára, a svájci Winterthurban – mondta Takács Csaba. –
Évente két–három nagyobb versenyen tudunk részt venni.
Kifejtette, hogy bíznak a jó eredményekben, hiszen az egész
nyár és a kora őszi időszak is a felkészülés jegyében telt.
Hétfőtől csütörtökig napi két edzést tartanak, a versenyekre
pedig külön is készülnek.
Arra a kérdésre, hogy az edzés feltételei adottak-e, elmondta,
hogy Balassagyarmaton erre a célra rendelkezésükre áll egy
terem is.
– A tulajdonos, Bukovszky Győző vállalkozó bocsátotta a
rendelkezésünkre, a segítséget ez úton is köszönjük! Az
egykori üzlethelyiség tökéletesen megfelel a céloknak. Persze
nem csak a család jár ide edzeni, egyesületünk 35 fővel
működik, valamennyien Balassagyarmatról és a város
környékéről érkeznek hozzánk.

Csenge végül még azt is elmondta, hogy a szügyi általános
iskolában végzős, folytatni pedig a Balassagyarmaton, a
Balassi gimnáziumban szeretné, az Arany János
Tehetséggondozó Program résztvevőjeként. Nem feltétlenül a
sportéletben képzeli el a jövőjét, mert nagyon is sok minden
érdekli.
Mit lehet fentiekhez hozzátenni? A szügyiek nevében is
nagyon sok sikert kívánunk a versenyzéshez, a magánélethez!
Faragó Zoltán
újságíró
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Szlovák tábor Szügyben

Akikre büszkék vagyunk…

Egyhetes szlovák tábort szervezett a Szügyi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat. A hatodik alkalommal
megrendezett eseményen 25 helyi általános iskolás tanuló vett
részt, akik családjukkal támogatják az itt élő szlovákok
hagyományainak és szokásainak megőrzését. A programok
szervezésében és a kísérői feladatok ellátásában segítségünkre
voltak a szlovák nemzetiségi önkormányzat társadalmi
megbízatású képviselői és segítői. A táborban a gyerekek
térítésmentesen vehettek részt, amelyet a helyi szlovák
nemzetiségi önkormányzat pályázati, illetve saját forrásból
nyújtott. A táborozók részére tízórait, ebédet és uzsonnát
biztosítottunk.
A kézműves foglalkozások során lelkesedéssel sajátították el a
különböző technikákat, együtt készíthettek természetes
anyagokból különböző emléktárgyakat a táborozók. Az
összetartozásunkat jelképezve a gyerekek kézzel festett
baseball sapka készítésében mutathatták meg ügyességüket. A
napi programok reggel nyolc órától a késő délutáni órákig
tartottak.

Szívből
gratulálunk
Omanné Földi Melinda
védőnőnek,
aki
Kiemelkedő
Szakmai
Tevékenységének
elismeréseként az Emberi
Erőforrások
Minisztériuma Elismerő
Oklevelében részesült,
2021. augusztus 2-án!
Büszkék vagyunk Rá,
hogy községünkben ilyen
kiváló védőnői szolgálat
működik!

Visegrádi kirándulásunkon egy egész napot töltöttünk el. A
Dunakanyar legszebb pontján magasodó hegyen fekvő
Fellegvárból lenyűgöző kilátás tárult elénk, Mátyás király
palotájában időutazást tehettünk a Magyar Királyság
fénykorába, a XV. századba. A Királyi Palota előkertjében
mesekert és foglalkoztató ház várta a játszani vágyó
gyerekeket. A délutáni órákban élvezetes szórakozást nyújtott
számunkra a Visegrádi Bobpálya, ahol a nyári és az alpesi
bobot is kipróbálhattuk.
Felejthetetlen élményt nyújtott a terényi iskolásokkal eltöltött
napunk programja is. A Kézművesház udvarán ügyességi
játékokat próbálhattak ki és játékos formában ismerkedhettek a
szlovák nyelvvel a fiatalok. A Falumúzeumban helyi idősek
segítségével bepillantást nyerhettünk a régi falusi életbe,
felfedezhettük a mindennapi házi kellékeket, az emberek
viseleteit. Közös sütéssel folytatódtak az események, ahol
megtanulhattuk
a
kenyérsütés
műveleteit,
majd
megkóstolhattuk a frissen készült cipókat.
Emlékezetes marad az esztergomi kirándulás napja, ahol egy
igazi kikapcsolódást kínált az élményfürdő. Az autóbuszos
kirándulásokon az érdeklődő szülők is részt vehettek.
A tábor zárónapján, a Kézművesház udvarán feldíszített
sátorban szendvicsekkel, koktélbárral és egy hangulatos retró
bulival elevenítettük fel a hét legszebb pillanatait, búcsúztattuk
el a vakáció egyik felejthetetlen eseményét.
A tábor Magyarország Kormánya támogatásával valósult meg
(NTAB-KP-1-2021/1-000280).

Faludi László
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Török Jánost és Sasvári Jánost - mindketten a Palócföldi
Népi Iparművészek Egyesületének tagjai – az a nagy
megtiszteltetést érte, hogy köztestületi tagnak választotta
őket a Magyar Művészeti Akadémia! Mostantól, mint
köztestületi tag részt vehetnek az MMA munkájában!
Gratulálunk az elismeréshez mindkettőjüknek!
Szeptember 18-án - került
megrendezésre a patvarci
Palóc Ring-en az első
amatőr gokart verseny,
pontosabban
a
SWS
versenynapja! Az ország
minden
tájáról
és
Szlovákiából is érkeztek
versenyzők,
hogy
összemérjék tudásukat.
A versenyen a SWS Sprint
95kg kategóriában 2.
helyezést ért el a szügyi
Cseri
Dávid,
aki
körülbelül 2 hónapja
2 hónapja
körülbelül
kezdett hobbi szinten gokartozni
kezdett
hobbi
szinten
és élete első gokartversenyén vett részt! Gratulálunk!
gokartozni és élete első
gokartversenyén
vett
részt! Gratulálunk!
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Beindult a tanév
Jelenléti oktatással elindult a 2021-2022 tanítási év. Körzeti iskolánk 115 tanulójának oktatásáról 12 főállású pedagógus
gondoskodik. Két pedagógiai asszisztens segíti lassabban haladó gyerekeink fejlesztését. Iskolánkban fontos szerepet kap az
oktatás mellett a tanulóink egészséges életmódra nevelése. Ezért is üdvözöltük a Balassagyarmati Tankerületi Központ
koordinálásával két esztendővel ezelőtt bevezetett, -az előző évben a Covid miatt szünetelő- úszásoktatás újbóli beindítását.
Szeptember közepétől 4. és 6. évfolyamos diákjaink kilenc héten keresztül birtokba veszik a balassagyarmati tanuszodát,
megismerkednek a vízen maradás fortélyaival.
Októbertől elindulnak az előző évben szünetelő Lázár Ervin Program eseményei, melynek keretében színházba,
, hangversenyre jutnak el diákjaink. Lesznek kulturális programok, melyeket Balassagyarmaton, vagy helyben, az iskolánkban
szervezünk meg. Október elején a 6. évfolyamosaink a Budapesti Nagycirkuszban fogják a cirkuszművészeket csodálni.
Fontos megemlíteni, hogy a 12 év feletti tanulók Covid oltására került sor szeptember elsején. 6-7-8 . évfolyamos tanulóink
21%-a került már másodszor beoltásra. Szeptember végén tankerületünk szervezésében az oltakozási hajlandóság fokozása
érdekében a megyei tisztifőorvos is tartott előadást szülőknek, pedagógusoknak.
Október 1-én iskolánk Rózsavölgyis zeneiskolás növendékei, a zene nagykövetei voltak. Osztályról osztályra haladva adták
elő zenei produkciójukat.

Ismét siker a Bátrak Ligája
versenyen
Jól indult az idei tanév az iskolánkban. Sikerült megismételni
két évvel ezelőtti remek eredményünket a Honvédelmi
Sportszövetség Bátrak Ligája területi versenyén. A versenyt a
balassagyarmati sportcsarnokban rendezték meg 8 iskola
részvételével. Az előző tanévben a versenyt a pandémia miatt
nem rendezték meg, ezért most különösen üdvözöltük a
sportszövetség megkeresését a verseny idei újbóli indulásáról.
Sok érdekes feladatot kellet a 18 főből álló csapatnak
teljesíteni: volt akadálypálya, ergométeres evezés, erőpróba,
kerékpáros ügyességi feladat, íjászat, tájékozódási mátrix,
autós szimuláció, tudáspróba, lézeres lövészet, tőrvívás. A
jelenlegi vírushelyzet miatt a csapatok mindegyike két napos
terembeosztás alapján külön-külön versenyzett, a feladatok
végrehajtása után számítógépre vitték az eredményeket.
Iskolánk az első napon volt beosztva, ezért izgatottan vártuk
a másnapot, amikor a résztvevők eredményét feltették a
szövetség honlapjára. Örömmel olvastuk, hogy iskolánk 7-8.
osztályos diákjai megismételték korábbi jó eredményüket,
dobogósok, 3. helyezettek lettünk. Az eredmény értékét
növeli, hogy az indulók között több balassagyarmati,
szécsényi nagyiskola is volt, Vác városából is érkezett csapat.
Minden résztvevő iskola 50.000 Ft értékű sportszervásárlási
utalványt, továbbá a diákok ajándékcsomagot kaptak. Mi a
dobogós helyezésünkért 100.000 Ft értékű utalványt
nyertünk, amit Szügy Község Önkormányzata elismerve a
szép eredményt további 100.000 Ft-al támogatott.
Gratulálunk a csapat teljesítményéhez.

Szakmai nap Balassagyarmaton és EU
Diáksportnap az iskolában

A Bátrak ligája csapata

Csapat tagjai: Vidák Bálint, Rados Bálint, Bukta Alex, Moór
Krisztián, Kuszi Áron, Fazekas Gergő, Frenyó István,
Mihály Norbert, Roza Zsiga, Vályi Nagy András, Bálint
Levente, Buzás Brendon, Csíkány Benedek, Takács Csenge,
Roza Réka, Teplánszki Elizabet, Sáros Szófia, Reményi
Eszter.
A csapat felkészítője: Litavszkiné Kagyerják Erika, Csadóné
Vereczki Márta, Zámbó Attila, Balázs Bernadett.

A Bátrak ligája versenyfeladata, illetve a zene
világnapját ünnepelve

Csábi Csaba intézményvezető
WWW.SZUGY.HU
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Takarítás világ napja – szemétszedés

Kerékpáros (kincskereső) kalandozás –
Családi program Nyírjesbe

Szlovák
gyermeknap
Nézsán
játékos
vetélkedőn való részvétel
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Ősz- verses, zenés összeállítás

Állatok világnapja –
Látogatás a Nyírjesi
Fűvész-, és Vadasparkba
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Kézműves sajtokat készít a hagyományőrző portán

Községünk központjában mindenki ismerheti a két, egymás
mellett álló régi lakóházat: az egyik oromdeszkáján a Cs. A.
1904 felirat is kiolvasható. Az egykori építtetőt Cservenák
Andrásnak hívták, az ő leszármazottja Cservenák Mihály
György. Ő és felesége, Cservenák Rita Mária a Cservenák
sajtműhely oszlopos tagjai, ismerik őket nem csak a
környéken, hanem szerte az országban is. A különleges
ízvilágú, kézműves tejtermékeket a hagyományőrző portán
állítják elő.
– A szomszéd ház is a miénk, az még régebbi, nem tudjuk a
korát, de akár még kétszáz éves is lehet! – mondta el lapunknak
Rita. – Többször is végeztünk felújítást, közben mindig,
mindent az eredeti állapotok szerint próbáltunk megőrizni vagy
helyreállítani, a férjem nagymester ebben. Egyszer a szoba
közepén találtunk egy üreget, feltételezésünk szerint
báránycsontokkal és faszéndarabokkal. Ahogy megtudtam,
valaha a házak első szobáiban áldozati gödröket alakítottak ki,
azokban helyeztek el ilyeneket. Ebből is gondolom, hogy
nagyon régi lehet az épület.
Cservenák Ritát sajtkészítőként ismerik a legtöbben, annak
pedig, hogy kezdődött a dolog, külön története van.
– Én négy gyermeket szültem, amikor 2008-ban jött a válság,
úgy gondoltuk, legjobb, ha a biztonságra törekszünk.
Történelmi tanulmányainkból kiindulva tudtuk, hogy az 1930as években milyen nehézségek között éltek az emberek, ezt
akartuk elkerülni. A kertben megterem nagyon sok minden, a
zöldség, a gyümölcs, ha kell, tudok sütni kenyeret, kiflit,
kalácsot, az éhezéstől így nem kell tartani. Arra számítva, hogy
rosszul alakul a helyzet, vettünk egy tehenet is, szükség esetén
jusson tej az asztalra. Jutott is, mert a tehenünk adott napi
huszonöt litert! Annyit nem lehetett meginni, ezért
megtanultam a tej feldolgozását. Készítek vajat és joghurtot is
a különféle sajtok mellett.
Hozzáteszi, hogy akárcsak a régi ház felújításánál, a
tejtermékek készítésében is a környék hagyományait követi,
amennyire csak lehet.
– Olvadó és érlelt sajtok készítésével kezdtem, ahogy a
gyerekek étvágya és persze az élethelyzet is megkívánta...
Aztán úgy hozta a sors, hogy vettünk másik tehenet is, a tejjel
való munkában pedig sikerült elmélyülni és nagyon meg is
szerettem! Nem könnyű, mert itt nincs megállás, szabadság,
hétvége, ünnep, az állatokat el kell látni, a tejet fel kell dolgozni
A kérdésre, hogy mi a jó sajt készítésének a titka, kifejti: ez
tulajdonképpen egyfajta varázslat. Nem csak érteni kell hozzá,
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hanem érezni is, hogy mit csinál épp’ az ember.
– Az életfilozófiámat, a kézműves „beállítottságomat” a
cserháthalápi nagyszülői házból hoztam, az ott kapott
lelkiséget követem a mai napig. A hagyományokat is megélem
úgy, ahogy a mamám tanította. Én a rétest tizenhárom éves
koromtól a saját kezemmel nyújtom, úgy gondolom, elég jó a
kézügyességem is. Mostanában a kézimunkák helyett télen,
amikor jobban ráérek, festeni szoktam.
A telefonján mutatja is gyorsan az alkotásait. A gyönyörű
festmények
képzett
művész
benyomását
keltik.
– Ezt sem tanultam soha, ahogy a sajtkészítésről sincs papírom.
Sok ismeretre tettem szert persze más sajtkészítőktől, az
internetről, az elérhető kiadványokból és egy–két napos
tanfolyamokon. A vajkultúrákat a különböző sajtokhoz meg
kell venni, mert csak úgy, magától a mi vidékünkön nem
állítható elő francia, vagy olasz különlegesség. Készítek én
igazi érdekességet is, ilyen például a Szügyi ostyepka, egy
fonott sajtféle. Ez az, amit Lengyelországban, Zakopanéban
árulnak mindenfelé a helyi termelők. Az én kedvencem
egyébként a Palóc banya ementáli – teszi hozzá nevetve.
– Készítek gyúrt sajtokat, ilyen a
már említett ostyepka, a
mozzarella, a parenyica. Vannak
különböző érlelt termékeim is,
félkemény,
„zöld-”
és
fehérpenészes
sajtjaim.
Hozzáteszi, hogy füstölt és
különféle ízesítésű sajtokat is
előállít, utóbbiakhoz a saját
fűszerkeverékeit
használja.
– Nem csak a sajtjaim készülnek
hagyományos
módszerekkel,
hanem az egész gazdaságunk így
működik!
A teheneink vegyszermentes füvet legelnek, a takarmány is
helyben terem nekik. Ez fontos része annak, hogy igazi
kézműves termékeket állítsunk elő!
Aztán Rita azt is elmeséli, hogy 2013-ban, a Mesterségek
Ünnepén abszolút győzelmet étek el a Palóc banya ementáli
típusú félkemény sajtjukkal és megkapták az év legjobb
sajtkészítője címet is. Ezért meghívást kaptak a magyar
Tejtermék Tanácstól, hogy képviseljék őket az Országos
Mezőgazdasági Kiállításon is. Kistermelőként nem voltak
könnyű helyzetben a nagyvállalkozások között…
Budán, a várban a Mesterségek Ünnepén, az országban több
helyen, sajtvásárokon Rita mindig kékfestő ruhában, igazi
palóc gazdasszonyként jelent meg, hiszen a külsőségek is a
hagyomány megélésének részét képezik. Minden országos
rendezvényen, ahol zsűriztetésre is adott be a tejtermékeiből, a
szakmai bírálók magas elismerésben részesítették: legtöbbször
az első vagy a második helyet szerezte meg!
A sajtkészítés mesterségére is igaz a Cservenák Rita régi
szórólapján is szereplő idézet, amit a házuk felett szivárványt
ábrázoló kép alá írtak: „Azt mondják, hogy a szivárvány alatt
állók kívánsága teljesül... persze azért sokat teszünk is érte.”
Azt mindenesetre kifogástalanul bizonyítja a megállapítás,
hogy az elhivatottsággal végzett munka meghozza
gyümölcsét!
Faragó Zoltán
újságíró
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Tisztelt Szügyiek!
A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft., valamint a Duna-Tisza
közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. együttesen látja
el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat. A
DTkH Kft. Szügy településen minden hónap második
péntekén
8:00-12:00
közötti
időtartamban
ügyfélkapcsolati pontot nyit meg a szolgáltatási
területein élő lakosok és közületek részére.
Az ügyfélkapcsolati ponton lehetőségük van a teljeskörű
ügyintézésre a hulladékszállítással kapcsolatosan:
• adás-vétel,
• haláleset miatti átírás,
• gyűjtőedény méretének változtatása,
• sérült gyűjtőedény cseréje,
• egyenlegegyeztetés,
• zsákátvétel, zsákvásárlás.
Ügyfélfogadás helyszíne:
Művelődési Ház Előtér 2699 Szügy, Kossuth út 6.
Következő ügyfélfogadási időpontok:
• 2021. november 12. péntek 8-12 óráig
• 2021. december 10. péntek 8-12 óráig

A Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadási rendje:
Nekik lengett a babazászló:
Szalai Loretta – 2021. szeptember 15.
Csordás Kende – 2021. szeptember 16.
Koczur Barnabás – 2021. október 7.
Tóth Eszter – 2021. október 8.
Isten hozott benneteket Szügyben! Jó egészséget
és sok boldogságot kívánunk a babáknak és a
szülőknek is!

Hétfő 8-12 ,13-16 óráig
Szerda 8-12, 13-16 óráig
Péntek 8-12 óráig
Pénztári nyitva tartás: kizárólag szerdai
napokon 8-12 óra között!
Polgármesteri fogadóóra:
minden hétfőn 10-12 óra között
Kedden és csütörtökön az ügyek feldolgozása és
intézése miatt nincs ügyfélfogadás!
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Felelős kiadó: Frenyó Gábor polgármester
2699 Szügy, Rákóczi út 99-101.
Telefon: 35/344-342
E-mail: frenyogabor@szugy.hu,
onkhivatal@szugy.hu
Weboldal: www.szugy.hu
Facebook: www.facebook.com/szugykozseg
Szerkesztő: Tucsek Laura
Nyomda: Polar Studió, felelős vezető: Bencze Péter
Cikkek: Faragó Zoltán, Dióhéj Kft.
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