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A kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló rendeletben számos 

intézkedést hozott a koronavírus-világjárvány elleni védekezés 

céljából. A települési költségvetés elfogadását polgármesteri 

hatáskörbe utalták, de természetesen a szügyi képviselőkkel 

egyeztetve fogadtuk el azt idén is. 

Elmondhatjuk, hogy nehéz év áll mögöttünk és valószínűleg az 

idei sem lesz könnyebb. A gépjárműadó idén is a központi 

költségvetésbe folyik be, ami településünk költségvetésében 

mintegy 5 millió forint hiányt okoz.  

A kis- és középvállalkozóknak megítélt 50 százalékos helyi 

iparűzési adó (HIPA) csökkentése a számítások szerint 15 

millió forintot hagy 2021-ben a gazdálkodóknál, egyben 

ennyivel csökkenti az önkormányzati bevételeket. A 25 ezer 

lakos alatti településeken a hiányt pótolni fogják a kormányzati 

ígéret szerint, de az erre vonatkozó részletek egyelőre nem 

ismertek. 

Azt már tudjuk, hogy az előző évben befolyt 322,6 millió forint 

HIPA biztosan csökken 43,4 millióval, ezt ugyanis a 

megvalósult napelemparki beruházás összege után fizette a 

beruházó. 

A fent részletezett nehézségek ellenére is szeretném megőrizni 

a szociális juttatásokat: a megye egyik legmagasabb összegű 

iskolakezdési támogatását, a telekvásárlási támogatást – 

remélem, hogy az első folyósított 1 millió forintos támogatását 

továbbiak követik. Erre a célra még 5 millió forintot 

terveztünk. Megtartjuk a nem kötelező védőoltások 50 

százalékos támogatását is. 

A takarékoskodást saját magamon kezdtem, megválasztásom 

óta ugyanis a polgármesteri fizetésemmel, a korábbi 

gyakorlathoz képest, már legalább 3 millió forintot spóroltam 

az önkormányzatnak. A képviselői tiszteletdíjak 50 százalékos 

csökkentéséről is döntöttem, ebben a képviselők egyöntetű 

támogatásukról biztosítottak. 

Talán a legnehezebb döntés az volt, hogy az önkormányzatnál 

és intézményeinél jellemzően nem emelkedtek a bérek, sőt, a 

közös önkormányzati hivatalnál a korábbi években rendre 

megítélt illetménykiegészítést meg kellett vonnom a 

bizonytalan helyzet miatt. Fentiek után sejthetik, hogy nem én 

vagyok a legnépszerűbb a munkáltató Szügyben!  

 

Önkormányzatunk költségvetési egyenlege egyensúlyban van, 

a 621 millió forintos bevétel mellé ugyanekkora kiadást 

tervezünk 2021-ben. Önkormányzatunknak így nincs hiánya, 

az évközi többletigények és elmaradt bevételek pótlására 

szolgáló általános tartalék, a bevételi előirányzat mindössze 

3,9 %-a Olyan fejlesztéseket nem tervezünk, amelyeknek 

megvalósítása miatt adósság keletkezne. 

A Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde működését – 

kerekítve – 64,7 millió, az Intézmények Konyhájáét 67,5 

millió,  

 
 

a Szügyi Közös Önkormányzati Hivatalét 50,7 millió, a 

Szügyi Szociális- és Gyermekjóléti Társulásét 39,7 millió 

forintos költségvetéssel terveztük, valamennyi 

egyensúlyban van. 

Ami önkormányzatunk dolgozóinak létszámát illeti, 

főfoglalkozású polgármesterként látom el feladataimat. 

Három közalkalmazott karbantartó mellett egy 

adminisztratív dolgozót foglalkoztatunk, öten 

munkaszerződéssel látják el feladataikat. Az óvoda és 

bölcsőde 12 közalkalmazottnak és egy munkaszerződéses 

dolgozónak ad munkát. A Szügyi Közös Önkormányzati 

Hivatalban nyolc köztisztviselő, egy munkaszerződéses és 

két megbízási szerződéssel dolgozó – műszaki ügyintéző 

és informatikus – munkatársunk van. A Szügyi Szociális- 

és Gyermekjóléti Társulásnál öt közalkalmazott 

tevékenykedik, a két falugondnok Nógrádmarcalban, 

illetve Csesztvén látja el feladatait, a házi gondozó 

Szügyben tevékenykedik. Mellettük egy családgondozó is 

dolgozik a közös hivatalban. 

 

Remélem, hogy megalapozottak a számok, amivel a 

költségvetésünket terveztük és a gazdaság újraindításával 

párhuzamosan önkormányzatunk is visszaáll abba a stabil 

helyzetbe, amit a Covid előtt megszokhattunk. Ebben az 

esetben, a befolyó bevételektől függően, az 

önkormányzattól fizetésben részesülőknek is többet 

adhatunk. 

 

Sajnos, idén a március 15-ei ünnepséget sem tarthattuk 

meg közösségben, ahogyan a közeledő húsvét tekintetében 

is sok még a bizonytalanság lapzártakor. A járványhelyzet 

miatt az egyházak is követik a biztonsági intézkedéseket, 

így az istentiszteletek és a szentmisék is valószínűleg csak 

a virtuális térben lesznek elérhetők, de családi körben azért 

találkozhatunk.  

 

Jézus Krisztus feltámadásába vetett hittel kívánok Áldott 

Húsvéti Ünnepeket minden kedves olvasónknak! 

 

 

Frenyó Gábor 

polgármester 

 

 

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ 

Takarékos költségvetést dolgoztunk ki a szociális vívmányok 

megőrzésére 
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ADOMÁNYGYŰJTÉS A KATOLIKUS EGYHÁZ RÉSZÉRE 

Felújításra szorul a plébánia és a templom tetőszerkezete 

 

Szügy római katolikus plébániát 

zarándokházzá alakítják: a Mária-

út olyan pontján fekszik, hogy éppen 

egy–egy napi járóföldre találhatók 

a legközelebbi szálláshelyek. 

Ugyanakkor alkalmas lesz a 

plébánia közösségi alkalmainak 

kiszolgálására is. A munka nagy 

része el is készült, de a tetőt még fel 

kellene újítani a közeljövőben. 

Ugyancsak sürgős javításra szorul 

a templom tetőszerkezete, amire 

pályázatot adott be a plébánia. 

Turai János kanonok atyával, 

Balassagyarmat, Szügy, Csesztve és 

Ipolyszög plébánosával 

beszélgettünk papi pályafutásáról, 

egyházközségünkről, a tervezett és 

megvalósult beruházásokról.  

 

– Hogyan választotta a papi hivatást? 

–Valkóról, egy Gödöllő közelében fekvő kis faluból származom, vallásos 

családból. Nagyon jó plébánosom volt, jó kapcsolatom volt vele, 

ministráltam is. Az általános iskola után a Kecskeméti Piarista 

Gimnáziumban folytattam tanulmányaimat. Már kisgyermek koromtól 

éreztem a papi hivatás iránti vágyat. Érettségi után a Váci Egyházmegyébe 

jelentkeztem kispapnak, fel is vettek, de előtte két évre be kellett vonulni 

katonának. Pécsre kerültem, itt katonáskodtam 2 évig néhány szeminarista 

társammal. Bizonyára az volt a behívás célja, hogy eltántorítsanak minket a 

hivatásunktól. Ez azonban épp’ fordítva történt, ez az időszak csak 

megerősítette a választásomat! Leszerelés után 1970-ben Egerben kezdtem 

a szemináriumot, 1975-ben Vácon szenteltek pappá. 

 

– Hol szolgált eddig? 

– Káplán voltam 1988-ig, több településen is szolgáltam, Kiskunlacházán, 

Rákospalotán, Kiskunfélegyházán, Vácon a felsővárosi plébánián. Hálás 

vagyok a Jóistennek ezért a szép időszakért! Első plébánosi helyem Gödöllő 

közelében, Dány község 1988-tól 1993-ig. Ekkor történt meg az 

egyházmegyei határok rendezése, és így kerülhettem Kemencére, a 

Börzsöny gyönyörű vidékére, amit nagyon meg is szerettem. Itt elláttam 

Bernecebarátit is. Innen 1999-ben Szolnokra kerültem, ahol tíz évig 

szolgáltam. Ezért az időszakért is nagyon hálás vagyok a Jóistennek, sok 

szép tervet sikerült megvalósítani! Szolnok korábban szocialista város volt, 

a túlnyomó többség meg sem volt keresztelve. A közösségépítés volt a 

legfőbb feladatom. Egyre többen csatlakoztak hozzánk, s így elindult a 

felnőttek felkészítése a keresztségre. Sikerült elindítani a katolikus óvodát, 

amelynek ma már hat csoportja van. Majd felmenő rendszerben a katolikus 

iskolát is el tudtuk indítani. A következő szolgálati helyem 2009-től 

Gödöllő-Máriabesnyő volt, itt a máriabesnyői zarándokhely plébánosa, és a 

Lelkigyakorlatos ház igazgatója voltam. Fontos megbízatásom volt az 

akolitus képzés megszervezése, irányítása. Hét évet szolgáltam itt, majd 

2016-ban Balassagyarmatra kerültem.  

 

– Megterhelő a szolgálat ellátása más településeken? 

– Három fília tartozik a plébániához, Szügy mellett Csesztve és Ipolyszög 

is. Ez szokatlan volt egy kicsit, mert a korábbi helyeimen nem volt ilyen 

tapasztalatom. Nagyon jó munkatársaim voltak mindig is 

Balassagyarmaton, most Hugyecz Balázs atya látja el kiválóan ezt a 

szolgálatot, a szügyiek őt is elfogadták és megszerették. Egy állandó 

diakónusunk is van, Kmetty Zsolt, aki szintén szügyi származású. A 

vasárnapi szentmise fél tízkor kezdődik a templomban, és minden hónap 

első péntekén gyónási lehetőséget is biztosítunk, és szentmisét tartunk. 

 

  

 

 

– Mi jellemzi a szügyi római katolikus hitéletet? 

Kezdetben kicsit nehezen ment az ismerkedés. Mivel nem a 

településen lakom, sokáig nem találtam olyan testvéreket, akikkel meg 

tudtam volna beszélni a közösség problémáit. Mindenütt nehézség ez a 

filiákban, hogy találjunk olyan testvéreket, akik felelősséggel 

felvállalják a közösség gondjait, és akik mozgósítani tudják a többieket 

bizonyos feladatokra. A hívektől azt kértem, hogy imádkozzanak az 

egyházközségért és a megújulásáért. 

Végül sikerült megválasztani a hat tagú egyházközségi tanácsadó 

testületet. Ezzel elindult valami, közreműködésük nagyban segíti a 

lelkipásztori munkánkat. A kapcsolatot a Facebookon is tarjuk, a mai 

járványhelyzetben ez nagyon fontos. 

A hitoktató, Kiss Jánosné, Éva mélyen hívő, elkötelezett és tapasztalt 

munkatársunk, az iskolában tartja a hittanórákat. A gyerekeket ő 

gyűjti össze a vasárnapi szentmisére, felkészíti őket elsőáldozásra, 

bérmálásra. A plébánia épületben is tart foglalkozásokat, amelyeken 

az oktatás mellet az egyház közösségébe is próbálja integrálni a 

gyermekeket. A tapasztalatom szerint az együtt végzett közös munka 

és a vállalt feladat jól összetartja az egyházközösséget! Nagy 

reménység számomra, hogy Szügyben alakult egy fiatal családokból 

álló közösség is. Elsősorban kisgyermekes anyukák baba-mama 

klubja, akik rendszeresen találkoznak, de voltak már találkozók az 

apukákkal együtt, a teljes családok számára is. A fiatalok csapata 

megújulást hozhat a község hitéletében is! 

 

– Mik a nagyobb beruházások és tervek a szügyi 

egyházközségnél? 

– A templom teteje beázik, felvettük a kapcsolatot egy vállalkozóval. 

Azt mondta, nagy gondok vannak… Pályázatot is beadtunk a 

felújításra, reménykedünk, hogy sikerrel járunk, talán még húsvét 

előtt megtudjuk az eredményt. A sekrestye fölötti rész van a 

legrosszabb állapotban, azt a szakember szerint még az idén 

mindenképpen meg kell javítani.  

A plébánia épületében zarándokszállás kialakítása kezdődött meg… 

 

– Hogyan választották ki zarándokszállás céljára községünket? 

– Szügy az Esztergom és Mátraverebély-Szentkút közötti 

zarándokúton fekszik, éppen egy–egy napi járóföldre a legközelebbi 

szálláslehetőségektől. Az átalakítás során húsz személy elhelyezésére 

alkalmas hálóhelyet és vizesblokkokat alakítottak ki a szakemberek. 

Emellett a nyílászárókat is kicserélték, nem kis munka volt, mert 18 

új ajtót kellett beépíteni, és az összes ablakot lecserélni. Külső 

szigetelés, valamint külső belső festés is készül… 

 

A plébánia felújítására célzott támogatást kaptunk, ami csak a szállás 

kialakítását fedezi. A tető is nagyon rászorulna a felújításra. Az 

egyházközség tanácsadó testületével egy lelkipásztori levelet 

állítottunk össze, amelyet minden katolikus testvérünkhöz 

eljuttatunk. Megosztottuk ebben a közösséggel örömeinket, 

gondjainkat, és kérjük segítségüket, hogy tevékenyen vegyenek részt 

a közösség életében, programjaiban és anyagi szükségleteiben! 

 

Az adományokat az alábbi módon juttathatják el a szügyi katolikus 

egyházközség számára: 

 

Római Katolikus Egyházközség, Szügy (adomány) 

Budapest Bank 10103719 03813900 01003000 

 

„Minden adománynak nagyon örülünk, és köszönettel 

fogadunk!” 
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TERMÉSZETVÉDELEM 

Madárbarát kert rovat 
KARCZA ZSOLT ÍRÁSA 

A Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület (MME) 1974-

ben alakult meg. Az MME célja a madarak 

védelmével hozzájárulni az emberi 

életminőség és a biológiai sokféleség 

megőrzéséhez Magyarországon. Ennek 

érdekében együttműködik a lakossággal, az 

önkormányzatokkal, a gazdálkodókkal és az 

állami természetvédelemmel. Önkénteseikkel 

kutatásokat, védelmi akciókat hajtanak végre, 

ismeretterjesztő előadásokat, táborokat 

rendeznek, kiadványokat jelentetnek meg. 

Az MME egyik fontos eleme a 

Madárbarát kert program. Az ebben való 

részvételhez nincs szükség különösebb 

madártani ismeretre, bárki csatlakozhat. Ennek 

feltétele a regisztrációt követően legalább egy 

mesterséges madárodú kihelyezése, itató 

folyamatos működtetése, téli madáretetés és 

madárbarát kertészkedés. Az éves 

madárvédelmi tevékenységről egy jelentőlapot 

kell beküldeni. Ennek kiértékelését és 

elfogadását követően megküldik az elismerő 

Madárbarát kert táblát, mely hirdeti, hogy itt 

egy madárbarát lakik. Bővebb részletek: 

www.mme.hu oldal, Madárbarát kert menü. 

Ez a rovat az MME Madárbarát kert 

programjáról szól, az újság megjelenéshez 

igazítva mindig az aktuális évszaknak 

megfelelő információkat, tippeket, 

érdekességeket olvashatnak. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bokros, fás élőhelyekhez kötődő 

énekesmadaraink költési szezonja már 

márciusban elkezdődik a fészeképítéssel. A 

tojások kiköltése és a fiókanevelés áprilistól 

július végéig tart, ezt mindenképpen tartsuk 

szem előtt. A fás szárú növényzet, a fák és 

bokrok alakítása, kivágása sok esetben és 

számos okból indokolt lehet a bel- és 

külterületeken egyaránt. A lényeg azonban 

az, hogy ezt a munkát az őszi-téli időszakra 

kell ütemezni. Márciustól július végéig 

kerüljük a fás szárú növényzet kivágását. 

Sok madárfaj a talajon, a 

növényzetben fészkel, például patakpartokon, 

árkok szegélyében, mezőgazdasági táblák 

mezsgyéjében. Az ilyen területek kezelési 

ütemezésére is oda kell figyelni. Így ahol nem 

végeznek rendszeres kaszálást, fűnyírást már 

kora tavasztól, az elburjánzott, felnőtt 

növényzet nyáreleji kaszálása fiókák tucatjait 

pusztíthatja el. A Derék-patak partján és 

annak közelében is rendszeresen fészkel pl. a 

berki tücsökmadár, mezei poszáta vagy az 

énekes nádiposzáta. Ezért ha patakpart mellett 

szeretnénk megtisztítani egy területet, ne a 

költési időszakban kezdjük el a munkát, 

hanem mindig előtte, valamint rendszeresen 

végezzük a terület kezelését. Egy hónap 

kihagyás után a magasra nőtt fűben már 

fészket rakhatnak a madarak. 

Mindig előre tervezzük meg a munkát, 

és úgy szépítsük a lakhelyünket és környékét, 

hogy az a körülöttünk élő állatoknak is 

előnyös legyen! 

 

Növényzet kezelése 
KARCZA ZSOLT ÍRÁSA 

16 ezer őshonos facsemetével erdősít a napelempark beruházója Szügy és Csesztve között 
 

TAKÁCS ÁGNES A POWERWATT KFT. MUNKATÁRSÁNAK ÍRÁSA 

 
 

Két hektáron összesen mintegy 16 000 őshonos facsemete ültetésére kerül sor az elkövetkező hetekben Csesztve és Szügy körzetében. Az 

erdősítést a térség meghatározó erdőgazdasága végzi, ami garantálja az elvégzett munka szakszerű kivitelezését. A turisták kényelmére a 

beruházó az erdőt erdei közjóléti létesítménnyel is fogja bővíteni, amint az elültetett facsemeték megfelelő mértékben megerősödnek. A 

létesülő erdők új életteret biztosítanak a térség állat- és növényfajainak. Emellett a tervezett napelempark évente jelentős mennyiségű szén-

dioxid kibocsátásától fogja megóvni a Földet, ami levegőminőség szempontjából közel 300 ezer darab 50 éves tölgyfa szén-dioxid-megkötő 

képességével egyenértékű hatással bír. 

 

A hatóság által jogerősen jóváhagyott tervek alapján a beruházó döntése alapján a jogszabályi minimumot meghaladóan több, mint 16 000 őshonos 

facsemete kerül elültetésre a beruházás legelső ütemekén, tovább növelve a környezet biodiverzitását. Az ültetésre váró, változatos fajgazdagságú egy 

éves facsemeték minősített csemetekertből származnak és rendelkeznek származási igazolvánnyal. A két egymás melletti táblából álló új erdő jelentős 

része mezei és hegyi juharból (25-25 százalék), valamint kocsánytalan tölgyből és cserből (15-15 százalék), kisebb hányada pedig vadkörte és vadalma 

fákból (10-10 százalék) áll majd. A facsemeték napokban megkezdett kiültetése erdészeti szakemberek felügyeletével zajlik. 

 

„A napelemparkok fejlesztése során az egyik legfontosabb szempont, hogy a helyi adottságoknak és lehetőségeknek megfelelően a lehető legnagyobb 

ökológiai és társadalmi értéket teremtsük meg projektjeinkkel. Nem csupán fásítunk, hanem olyan új erdőt hozunk létre Szügy és Csesztve határában, 

amelyet kiemelt természeti értékkel bíró őshonos fafajták fognak alkotni, ezáltal támogatva a térség biológiai sokféleségének növelését. A társadalmi 

értékteremtés jegyében pedig erdei közjóléti létesítménnyel bővítjük az új erdőterületet” – hangsúlyozta dr. Farkas Gábor, a napelemparkot fejlesztő 

projektcég, a PowerWatt Kft. ügyvezetője. 

 

Mint ismert, az ország egyik legnagyobb – 48 megawatt névleges beépített kapacitású – napelemparkja valósul meg Szügy és Csesztve települések 

külterületén. A létesülő napelempark becsült éves villamosenergia-termelése közel 40 ezer háztartás teljes éves villamosenergia-szükségletét lesz 

képes fedezni, amely teljes Nógrád megye háztartási áramigényének közel felével egyenlő. Emellett a tervezett napelempark évente jelentős 

mennyiségű szén-dioxid kibocsátásától fogja megóvni a Földet, ami levegőminőség szempontjából közel 300 ezer darab 50 éves tölgyfa szén-dioxid-

megkötő képességével egyenértékű hatással bír.  
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CIVIL SZERVEZET 

Életmentő kutyákkal dolgozik az egyesület 

A szügyi Juhász Zoltán a Cserhát Mentőkutyás, Különleges Mentő, 

Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Közhasznú Egyesület vezetője. A civil 

szervezetet is községünkben jegyezték be. Az egyesület első emberével az 

ország egész területén dolgozó, ismert és elismert egyesület munkájáról és 

a pályafutásáról beszélgettünk. 
 

– Szügyben élek, itt is nőttem fel, mindig volt otthon kutyánk, szerettem is 

őket, de azt, hogy feladatokat végrehajtó munkatársunk is lehet, csak akkor 

ismertem fel, amikor bevonultam sorkatonaként a határőrséghez, 

Balassagyarmatra – mondja Juhász Zoltán. – Az eredeti szakmám 

bútorasztalos volt. A szolgálati német juhászokat megismerve váltottam, 

1990 és 2008 között hivatásos határőrként dolgoztam. Közben szereztem 

még hét szakmát, köztük Dunakeszin a OKJ-s kutyakiképző végzettséget 

is. 

Hozzáteszi: az érdeklődők számára Szügyben kutyás klubot is szervezett. 

A klub tagsága aztán rendszeresen tartott bemutatókat a környéken falu- és 

gyermeknapokon, más rendezvényeken is. Egyszer egy ilyenen a megyei 

katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársai megkérdezték: eltűnt 

emberek felkutatására képezne-e ki kutyákat. A szakember vállalta. 

– Többnyire idős embereket keresünk, akik a nógrádi adottságok között 

sokszor erdős területeken tévednek el. A kutyák nélkül nagyon nehéz, 

szinte lehetetlen megtalálni a bajba jutottakat! Az közismert, hogy a 

kutyáknak nagyon jó a szaglásuk, az ember bőréről pedig folyamatosan 

esnek le apró hámpikkelyek a földre, de lebeghetnek a levegőben is. A 

kutyák ezeket nem csak érzik, hanem meg is tudják különböztetni 

egymástól. Az emberek szaga ugyanúgy különbözik egymástól, mint az 

ujjlenyomatuk, úgyhogy a kiképzett kutya még lakott területen, egy város 

utcáin is képes akár öt kilométeren keresztül is követni a keresettet. Azért, 

hogy tudja, melyik nyomon induljon el, meg kell vele szagoltatni az eltűnt 

ember valamelyik ruhadarabját. A kutya teljes biztonsággal megmutatja, 

hogy merre kell keresni, mert az ember ilyen helyzetekben csak találgatni 

tud, és persze tévedhet is. 

Juhász Zoltán kifejtette: az egyesületet 2010-ben alapították, korábbi 

tudását pedig Budapesten, Jászberényben, külföldön Hollandiában, 

Németországban és Szlovákiában is bővítette.  

Arra a kérdésre, hogy az eltűntek keresése eredménnyel jár-e, elmondta: 

működésük kezdetétől lapzártánkig 146 ilyen esetük volt. A megtaláltak 

70 százaléka már nem élt… 

– Persze a holttesteket is meg kell találni, már csak a család megnyugvása 

miatt is. A statisztika szerint évente átlagosan 17 ezer eltűnést jelentenek a 

rendőrségen, de a többség gyermekkorú és fiatal, aki aztán nem sokkal 

később hazamegy. A kutyás mentőakciók alapján kitűnik, hogy a 

leggyakrabban idős, demenciában szenvedők kóborolnak el. Az is 

előfordul, hogy az emberek az erdőn tévednek el gombázás vagy 

kirándulás közben. Mivel az ilyen helyzetekre nincsenek felkészülve, 

sokan be is pánikolnak.  

Fontos emiatt, hogy mindig tudja valaki, hová készülünk és legyen nálunk 

töltött telefon. Mindenesetre valamennyi keresésről jegyzőkönyv készül. 

Juhász Zoltán az általuk megmentett személyre jól emlékezik. 

– Az első eltűnt ember, aki élve előkerült 2013-ban, egy akkor 32 éves 

pásztói hölgy volt. Munkába indult otthonról, előtte fájdalomcsillapító 

gyógyszert vett be, elvesztette a tudatát és a tájékozódó képességét. Az 

erdőben találtuk meg, addigra csaknem kihűlt, a lába egy pocsolyába 

lógott. Három kilométert vittük egy olyan helyig, ahová a mentő ki tudott 

jönni. Ennél az esetnél, ahogy később megtudtuk, legfeljebb két órán múlt, 

hogy meg lehetett menteni a hölgy életét, különben már kihűlt volna. 

Hozzáteszi, hogy rendkívül fontos a gyorsaság, mert emberélet múlhat 

rajta. Főleg a téli időszak veszélyes. 

– Bármikor hívhatnak, a nap 24 órájában készen állunk az indulásra – 

mondja. 

Ami a kutyák kiképzését illeti, az egyesület maga neveli a kutyákat. Erre 

időt kell szánni, másfél–két év az alapkiképzés, ezután három–öt éves 

korára érik be egy mentőkutya. Főleg német juhászokkal dolgoznak, de 

kiválóan beválik a border collie is, mint a legintelligensebb fajta. A 

balassagyarmati telephelyen most is van három növendék, fiatalok még, de 

ígéretes mentőkutya lesz belőlük. 

 

.– A mentőkutyák mellett sportkutyákat is képeztünk, 2010-ben még a 

világbajnokságra is kijutott az egyik tanítvány, de persze nem ez képezi a 

fő tevékenységi kört. 

Az ebeket háromféle munkára képezik ki. 

– Nyomkereső, mantrailing, azaz személykereső és területkutató kutyáink 

vannak. A nyomkereső a természetben kutat lábnyomok után. A 

mantrailing célra képzett kutya városi körülmények között dolgozik, ahol 

nem látható semmiféle nyom. Nekik azt kell megtanítani, hogy kövessenek 

egy bizonyos szagot, a keresett emberét. Ez nem is okoz nekik gondot, 

hiszen a kutya elsősorban a szaglásával tájékozódik, második a hallása, a 

látása csak ez után következik. Volt olyan keresésünk, hogy 24 órás 

nyomon hat kilométert ment a kutya, a térfigyelő kamerák is igazolták, 

hogy végig kifogástalanul dolgozott. 

A területkutató kutyákat is emberek megtalálására képezik ki, például 

balesetek, katasztrófák helyszínein, romok között dolgoznak. Utóbbira 

főleg földrengések után lehet szükség. Magyarországon ennek kicsi a 

valószínűsége, de azért fel kell rá készülni. 

Arra a kérdésre, hogy miből tudják működtetni a közhasznú egyesületet 

elmondta, hogy adó egy százalékos felajánlások mellett adományokból és 

pályázati támogatásokból működnek. 

– A szabadidőnket fordítjuk erre a munkára. Én már szolgálati járadékos 

vagyok, de a munkatársaimmal így is nem kis áldozatot hozunk azért, hogy 

szükség esetén segítsünk. Jelenleg 28-an vagyunk Balassagyarmatról és 

környékéről, a börzsönyi mentéseket pedig a berkenyei kollégák intézik. 

Egyébként az egyesület életében az volt a legjobb időszak, amikor egy 

nagy támogatónak köszönhetően néhányan főállásban tudtuk végezni a 

munkát. Ez 2014-től öt éven át tartott, de akkor ellentétek bontakoztak ki 

emiatt. Olyan szakadás következett be a csapatban, hogy a támogató is 

kivonult az egyesület mögül… 

Juhász Zoltán hozzáteszi, hogy a járványhelyzet is ad munkát. 

– Balassagyarmaton tavaly és idén is részt veszünk az ebédkiszállításban, 

ennek a költségeit az önkormányzat állja. 

A katasztrófavédelem mellett a rendőrök munkáját is rendszeresen segítik. 

– A 2016-ban alakult országos szövetségnek nem csak a tagjai vagyunk, 

hanem 2018-tól a bázisa is a balassagyarmati telephelyünkön működik. Ez 

azt jelenti, hogy az egész országban innen szervezzük a mentőakciókat. 

Jelentős gépparkunk van, quadok is, hogy a terepre kijussunk és 

használunk drónokat is. Szükség esetén az árvízi védekezésben is részt 

veszünk. 

A technika nagy segítségükre van, például a terepen miden kutya és ember 

is nyomkövetőt kap, így mindig tudni, hogy ki és hol van éppen.  

– Nem csak az eltűntet kell megtalálni, hanem annak is haza kell térnie, 

aki a keresésére indult – mondja Juhász Zoltán. – Lehet gépesíteni, a 

technikát fejleszteni, de a kutya orrát nem tudja pótolni semmi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhász Zoltán a 

telephelyen, két ígéretes 

növendék társaságában 
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ISKOLAI HÍREK 

Bátrak Ligája 
Iskolánk idén ősszel ismét bekapcsolódott a 

Honvédelmi Sportszövetség által megrendezésre 

kerülő Bátrak Ligája versenysorozatba.  

Honvédelemmel kapcsolatos játékos, ügyességi 

feladatokat mutatott be iskolánk nyolcfős csapata, 

melyből egy három perces kisfilmet készítettünk.  

A gyerekek remek helytállással bizonyították 

rátermettségüket a honvédelmi feladatokban is, 

így képviselve iskolánkat az idei országos 

megmérettetésen. A video megtekinthető iskolánk 

honlapján is. A Dejtáron megrendezésre kerülő 

kisiskolák megyei atlétika versenyén iskolánk 

csapata a dobogó 2. fokára állhatott. A csapat 

tagjai: Mócz Ábel, Fenyvesi András, Kuszi Áron, 

Oláh Márió, Lakatos Krisztofer, Oláh Rikárdó.  A 

800 méteres síkfutáson Takács Csenge 2. 

helyezést ért el. 

 

Szépíró verseny a magyar 

kultúra napján 
 

Pár hónap óta minden másképpen zajlik az 

iskolai életünkben is, így ez a hagyományos 

verseny is osztálykeretek között került 

megrendezésre. A legkisebbektől a 

nyolcadikosokig résztvevő tanulók írásképét és 

a leírt szöveg pontosságát értékeltük. A diákok 

nagy érdeklődéssel tanulmányozták egymás 

írásait, szavazatok döntöttek a legjobbakról. 

Rohanó, gépiesülő világunkban kell, hogy 

megőrizzünk valamit magunkból, 

nemzetünkből, kultúránkból. Ez a program jó 

lehetőséget adott erre. 

 

Farsang 2021 
 

Az iskolai hagyományaink egyik legjelentősebb 

ünnepe évtizedek óta a farsang. Most felvonulás 

helyett csak a folyosón futhattunk össze 

tündérekkel, katonákkal, autóversenyzővel, 

medvével…..A tanárok vadnyugati ruhában, 

pisztollyal és lasszóval óvták a diákok 

karneválját. Délután nem maradt el a tánc, a 

tombolahúzás sem. A konyha dolgozóinak 

köszönet a finom fánkért, amivel mindig 

megörvendeztetnek minket. A szülők most nem 

jöhettek az ünnepre, de az iskola honlapjára 

felkerültek azok a fotók, amik a jelmezekről 

készültek. Tessék megnézni, szeretettel ajánljuk! 

 

 

 

 

Iskolánkban nagy hagyománya van a magyar 

nyelv ápolásának, diákjaink szívesen vesznek részt 

anyanyelvi versenyeken.  

Rendszeres résztvevői vagyunk a Bendegúz 

nyelvész versenynek, a megyei fordulókban 

diákjaink nagyon szép eredményeket értek el, sőt 

többen a Szegeden megrendezésre kerülő országos 

versenyen is képviselhették iskolánkat. 

Az idei tanévben is több versenyt hirdettek meg, 

melyeken tanulóink lelkesen vettek részt. A 

versenyek többsége a járványhelyzet miatt online 

került megrendezésre. Diákjainkra ismét büszkék 

lehettünk, hiszen nagyon jó eredményeket értek el. 

A Bolyai Farkas anyanyelvi csapatversenyen 

három csapattal indultunk, a megyei versenyen 

sikerült az első, a harmadik és a negyedik helyet is 

megszereznünk. A 4. osztály csapata az országos 

versenyen is méltón képviselte intézményünket.   

  

 

Megyei 1. helyezett: Barát Nóra, Benke Adrienn, 

Herczeg Kristóf, Szabó Eszter 4.osztályos tanulók 

Felkészítő tanár: Balázs Bernadett 

 

Megyei 3. helyezett: Csordás Tamás, Fazekas 

Roland, Fenyvesi András, Mócz Ábel 8. osztályos 

tanulók 

Felkészítő tanár: Gyetvai Tünde 

 

Megyei 4. helyezett: Bucsányi Dorka, Roza Luca, 

Tóth Petra 8. osztályos tanulók 

Felkészítő tanár: Gyetvai  Tünde 

  

 

 

 

Második és harmadik évfolyamos tanulóink 

magyar nyelvből és matematikából a 

Tudásbajnokság levelezős fordulóján vettek 

részt. Burai Noémi Mária és Szabó Boglárka 

/ 2. osztály/ és Kárdási Péter, Szabó Petra, 

Szklenár Máté / 3. osztály /szorgalmas 

munkájuknak köszönhetően továbbjutottak a 

megyei fordulóra.  

   

Ebben a tanévben is beneveztünk a Bendegúz 

nyelvész versenyre. Az iskolai fordulók már 

lezajlottak, a megyei versenyre készülünk, 

melynek időpontja február 26. Iskolánkat 

Mutter Flóra 6.o, Mutter Dávid 7. o., 

Fenyvesi András 8. o. Mócz Ábel 8. o. Roza 

Luca 8.o. tanulók képviselik. 

 

 

Jó felkészülést kívánunk diákjainknak! 

 

 

Iskolánk nyolcadikos diákjai egy 5 fős csapattal 

vettek részt a Nógrád Megyei Szakképzési 

Centrum „Szakember leszek” online 

pályaválasztási vetélkedőjén. Az „Ötös fogat” 

három fordulóban 17 Nógrád megyei általános 

iskola 23 csapatával, összesen 110 tanulóval 

mérte össze tudását. A tartalmas, jól 

megszervezett vetélkedőn a 10. helyen végzett 

nyolcadikosaink tisztességesen helyt álltak, 

szakképzési ismeretekkel bővíthették 

tudásukat.  

Extra ajándékként egy 4 tanórás kreatív 

alkotópedagógiai műhelyfoglalkozáson 

vehetnek részt a Digitális Közösségi 

Alkotóműhelyben, ahol megtapasztalhatják az 

alkotás örömét, különféle technikák, 

technológiák kipróbálásával. 

Az „Ötös Fogat” nyolcadikos tanulói: 

Bucsányi Dorka, Roza Luca, Tóth Petra, 

Csordás Tamás, Mócz Ábel.  

Szeretettel gratulálunk! 

 

Tanulmányi versenyek, eredmények 
 

„Szakember leszek” 
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ISKOLAI HÍREK 

Civitas Fortissima verseny 
 

2021. január 29-én iskolánk részt vett a Civitas Fortissima versenyen, 

aminek megrendezésére balassagyarmati szervezésben került sor. Az 

online vetélkedőn a gyerekek egyénileg mérhették össze tudásukat a 

versenyre jelentkezett összes diákkal. A Szügyi Madách Imre Általános 

Iskolát Mutter Flóra 6. osztályos, Szklenár Bence 6. osztályos, Mutter 

Dávid 7. osztályos, Fazekas Roland 8. osztályos, és Fenyvesi András 8. 

osztályos tanulóink képviselték. A versenyszervezők a „balassagyarmati 

csehkiverés” történetének összefoglalóját online küldték el, ebből a 15 

oldalas tanulmányból állítottak össze tartalmas feladatlapot. A 

felkészülésre egy 4 napjuk volt a „nebulóknak”. A rövid idő ellenére 

nagyon szép eredményt értek el tanulóink. Mutter Dávid, a több mint 60 

indulóból 4. helyen végzett. Minden szorgalmas tanulónak szeretettel 

gratulálunk! 

 

BEMUTATKOZÁSOK 

Balassagyarmaton születtem, itt végeztem az 

általános iskolát. Salgótarjánban voltam 

középiskolás, a közgazdasági 

szakközépiskolában számvitel szakon 

érettségiztem. 

Az érettségi után - mielőtt főiskolára mentem 

volna - a balassagyarmati kórházban, illetve a 

Nógrád Megyei Bíróságon dolgoztam.  

Főiskolára Egerbe jártam az Eszterházy Károly 

Tanárképző Főiskolára. Rajz-vizuális kommunikáció szakon kezdtem, 

majd egy évvel később felvettem a magyar nyelv és irodalom szakot. 

2001-ben és 2002-ben kaptam meg a tanári okleveleimet. A rajz szakot 

azért választottam, mert szerettem volna rajzolni tanulni. A magyar 

irodalom szakközépiskolásként nagy kedvencem volt, ezért választottam 

ezt a rajz kiegészítéseként. Úgy gondolom, hogy a két művészeti ág 

nemcsak a tanításban, de a mindennapi életünkben is nagyon szorosan 

összetartozik, így egyértelmű volt nekem, hogy ezzel a két területtel 

foglalkozzam. A kezdetektől, tehát a diplomaosztó évétől dolgozom a 

szügyi iskolában magyar-rajz szakos tanárként. Bár korábban sosem 

gondoltam rá konkrétan - sőt még a főiskolás évek alatt sem tudatosult 

igazán bennem, hogy tanár leszek - nagyon szeretem, amit csinálok.  

A tanári munka mellett a művészet, a festés nagyon fontos számomra, 

olyan módon tudom általa a gondolataimat megfogalmazni, amire a 

beszéd kevés.  

Néhány év kihagyás után az elmúlt években újra elkezdtem szőni. Még 

főiskolásként tanultam meg az alapokat, a diplomamunkám egy 

falikárpit volt. Számomra a kárpitszövés egy nagyon különleges, nemes 

technika. Érdekes feladat a tervezés folyamata is, de a legszebb része a 

dolognak mégis maga a szövés, ahogy sorról sorra előbukkan a kép, ami 

megszületett a fejemben.  Általános iskolásként komolyan foglalkoztam 

a kézimunkázással, gyermekkoromban számtalan pulóvert készítettem, 

valószínűleg ekkor szerettem bele a fonalakba. Szeretem a gyapjút 

megfesteni, gombolyítani, összeválogatni, szeretem, ahogyan kép lesz 

belőle. Szerencsésnek mondhatom magam, mert kaptam egy valódi 

kárpitszövőszéket, most már kedvemre szőhetek. Emellett szívesen 

kipróbálok más utakat is, komolyan foglalkoztat egy-egy új technika. 

Vannak dolgok, amik a gyerekek számára is könnyen tanulhatók, ilyen 

például a japán szalagszövés, a kumihimo, amit az iskolában a gyerekek 

– még a fiúk is -  nagyon szívesen kipróbálnak. Fontosnak tartom, hogy 

a gyerekekkel is megismertessünk különböző műfajokat, mert egy–egy 

alkotási mód lehet sok évezredes, az ő számukra új, ismertelen terület, 

rengeteg kiaknázatlan lehetőséggel. Csak a gondolatot kell elültetni, a 

tehetséges gyerekekben már működni fog a folyamat magától is. 

Felszabadító érzés valamit alkotni, jelet hagyni magunk után a világban. 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzatunk új dolgozói 
 

dr. Filip Szabina aljegyző 
1992-ben születettem 

Balassagyarmaton. A Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemen Közigazgatás-

tudományi Karán igazgatásszervező 

diplomát szereztem 2015-ben, majd ezt 

követően a Károli Gáspár Református 

Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 

jogász diplomát 2020-ban. 

2015-től a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 

Önkormányzati, Humanszolgáltatási és Igazgatási Osztályán 

dolgoztam. Ott munkaügyi és bérszámfejtési feladatokat látottam el a 

Szent Erzsébet Idősek Otthona, valamint a Balassagyarmat Kistérség 

Szociális Szolgáltató Központ dolgozóinak. 

2020. szeptembere óta én látom el a Szügyi Közös Önkormányzati 

Hivatal aljegyzői feladatait. 

Aljegyzőként kiemelt feladatomnak tekintem a hatósági és az 

önkormányzati feladatellátás törvényességének a biztosítását, a 

polgármester, a képviselők és a jegyző tevékenységének a szakmai 

segítését. Törekedni fogok arra, hogy a felelősséggel dolgozó 

munkatársaim révén a közügyek intézése, a közigazgatási feladatok 

megoldása az Önök megelégedésére, mindhárom településen az 

állampolgárok érdekeinek megfelelően méltányosan és jogszerűen 

történjen. 

Tukora Zsuzsanna 
Tukora Zsuzsanna vagyok, Jászberényben 

születtem 1986-ban, a Jászság szellemi és 

kulturális középpontjában, ahol magamba 

szippantottam a hagyományok szeretetét. 7 évet 

tanultam néptáncot a Jászság Népi Együttes 

táncosaitól, tanáraitól. Iskoláimat a Jászberényben 

és Jászapátin végeztem. 5 évvel ezelőtt kimentem 

Angliába „világot látni” és megismerkedtem a párommal, Medgyesi 

Viktorral. 2018 nyarán hazaköltözünk Szügybe. Tavaly ősszel 

benyújtottam az önkormányzathoz az önéletrajzomat ás kaptam egy 

lehetőséget, hogy a Nemzeti Művelődési Intézeten keresztül 

közművelődési asszisztensként itt dolgozzak. Feladataim közé tartozik 

a művelődési ház szakmai munkájának támogatása, aktív részvétel a 

megszervezett közművelődési szolgáltatásokban. Közösségi segítő, 

közösségépítő munkával hozzájárulni a működő közösségek 

fejlesztéséhez, céljaik megvalósulásához. Segíteni a művelődő 

közösségek rendezvényeinek megvalósítását, valamint helyi 

rendezvények szervezésének támogatása. A helyi értéktárral 

kapcsolatos feladatokat végezni. A képzési program során szerzett 

szakmai tudást pedig szeretném arra használni, hogy ez a csodás falu, 

amelyet otthonomnak választottam, egy nagyszerű, erős közösség 

legyen. 

 
 

Csernák Edit munkássága 
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Önkormányzati és 

tankerületi 

támogatás 

Iskola és óvoda épületünket 2010-ben csaknem 

teljes egészében felújították, de a pályázatban 

bizonyos területek nem szerepeltek. A cserepek 

egy részét nem cserélték ki, főként az északi 

árnyékos oldalon fagytak szét a cserepek, már a 

beázás határán volt a tetőfedésünk. Szerencsére 

az idén ősszel változott a helyzet.    A Bigger Bau 

Kft. szervezte meg a kivitelezést, a munkák 

zavartalanul folytak a tanítás mellett. Utolsó 

karácsonyi hetünkre elkészült iskolaépületünk 

tetőszerkezetének felújítása. A Balassagyarmati 

Tankerületi Központ és Szügy Önkormányzata 

jóvoltából 600 m2–en új cserepek kerültek 

épületünkre. 

Régóta szerettünk volna pedagógiai asszisztens 

alkalmazni iskolánkban, de hosszú évek óta erre 

nem volt lehetőségünk. A segítő munka a tanulók 

egyéni fejlesztésében tölt be hiánypótló funkciót. 

Az iskolai élet szerteágazó feladataiban vesz részt 

a kolléganő, ami nagyon fontos a pedagógusok 

munkaszervezésében. 2020.november 15-től 

Kovác Mária pedagógiai asszisztens kezdte meg 

munkáját az önkormányzat anyagi 

támogatásával. Örömteli, hogy február 1-től 

fenntartónk a Balassagyarmati Tankerületi 

Központ a pedagógiai asszisztensünk 

munkakaidejének másik felét finanszírozza. 

Biztosítva ezzel a teljes nyolcórás foglalkoztatást, 

gyermekeink megsegítését. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A jövőd még nincsen, a múltad már nem kell.”    

A LEENDŐ KÖZÖSSÉGI HÁZ KELETKEZÉSÉNEK TÖRTÉNETE 

BECSJANSZKI JÁNOS ÍRÁSA 

 

Szügy a XX. század elejéig 

egyutcás település volt. A 

Rákóczi u. 69. számú ház 

szülőházam 1895. évben épült. 

Én 54 évet éltem abban a nagy 

múltú házban. Az épület másik 

szárnyát 1939-ben építették 

Becsjanszki Mihály községi bíró 

működése idején (1936.05.20. – 

1941.02.). Az új szárnyban 400 

q gabona befogadására alkalmas 

tároló, magtár található. 

Nem kis büszkeségem, hogy a gabona az én időmben, 1996. évben is a mennyezetig ért. 

Salgótarjánból voltak nálam hivatalos szervek és megdicsérték a gabona miatt. A gabonát csak 

„bőrben” volt érdemes értékesíteni. Így volt, amikor 67 db szarvasmarha volt a portán. Nem 

szégyelltem az állatokat, hiszen Dél-Amerikába is elvitték 1993-ban. 

Az öreg épületet dédapám, Medvegy János építette. Feleségét Csesztven Évának hívták. A 

házaspárnak öt gyermeke született. A gyermekek a következők: János, Pál, Anna, Mária, 

Zsuzsanna. Érdekes, hogy dédapám testvérénél szintén öt gyermek volt, de ott két lány és három 

fiú. Ők voltak a Medvegy Sámuel családja. 

Említésre méltó, hogy a legidősebb gyermek János megsérült az I. világháborúban és falábbal 

szántott a földeken. Ő volt Frenyó Gábor polgármester úr dédapja. 

Ismertetem id. Medvegy János dédunokáit: 

János fia unokái voltak: Dr. Glózik Anna (1941), Glózik Pál (1943), Vereczki Jánosné (1943), 

Frenyó Gyuláné (1947), Gazdik Pál (1946), Gazdik Márta (1950). 

Pál fia unokái: Cservenák Pál (1939), Cservenák Anna (1942), Cservenák István (1945), Török 

Mihály (1946), Zimmermann Lászlóné (1950). 

Harmadik gyermek volt Anna, aki 1898-ban született. Két gyermeknek adott életet. Gyermekei 

Anna (1920). Az ő lánya Osztrozics Anna. Fia az én édesapám, aki 1926. február 19.-én született 

és 1967. június 17.-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. 

A háznak volt tulajdonosai: Anna (1948), Becsjanszki Mihály (1950), János (1956). 

Negyedik gyermek volt Mária, aki Zahorára ment férjhez (Csehszlovákia). Neki 3 unokája 

született: Dr. Meszjár János (1946), Meszjár Zlata (1950) és Meszjár Pál (1956). 

Az ötödik Medvegy gyermek Zsuzsanna volt, Török Jánosné. Zsuzsannának 2 unokája született: 

Mária (1949) és János (1954). 

A Rákóczi úti ingatlan azért volt dupla széles, mert 2 Medvegy testvér élt rajta. Medvegy Pál és 

Medvegy Anna, későbbi Becsjanszki Mihályné. 

A ház dicső múltat idéz. A nemzeti ünnepen március 15-én díszkaput emeltek, mert akkor volt 

nagyapám születésnapja. Aki 1899.03.15.-én született. Azért, hogy megköszönjék a falu 

polgárainak kedvességét, kapott minden férfi 3 dl bort és egy szivart.  

Megemlítem, hogy valamikor is szerették az elöljárók a cifraságot. Akkor nem márkás autók 

voltak, hanem volt 6 lovas hintó. A nagyapám bírói működése idején hat fekete lovat fogatott be. 

Néhai Rados József tanácselnök mesélte el ezeket a dolgokat. Abban az időben is voltak szegény 

és gazdag családok. Talán most hiányzik belőlük az alázat. A Medvegy família Szügy „krémjét” 

adta. 

Hiszem, hogy méltán fogják őrizni a szintjét. 

Egy idézettel fejezem be család történetemet: „Nem az a fontos, amid van, hanem aki vagy.” 

 

Önkormányzatunk várja a lakosság ötleteit és javaslatait az ingatlan felújítás utáni, 

közösségi célú hasznosítására. 

 

 

 

  

 PÁLYÁZATI HÍREK 

Mászófal épül a szügyi iskolában 
 
A Magyar Hegy-és Sportmászó Szövetség tavaly decemberben tette közzé a 

„Magyarországi mászótermek” című felhívását. Ennek célja volt, hogy jelentkezéseket 

gyűjtsön össze az épülő, felújítandó vagy bővítendő mászófalakról, amelynek eredménye 

egy javaslat, amit a szövetség készít az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos 

részére. A jelentkezések szakmai bírálatát a Szövetség végezte és az Önkormányzat 

jelentkezését támogatásra javasolta. Az elnyert támogatás összege 3,8 millió Ft. A mászófal 

egy 5 m széles és 4 méter magas fal, ami 0,6 m magasságig fix, míg 3,40 méter mozgatható. 

A mászófal pályázat azért is nagy öröm számunkra, hiszen Nógrád megyében a Szügyi 

Madách Imre Általános Iskola tornatermében lesz először ilyen eszköz. Reméljük minél 

hamarabb megkezdődhetnek a munkálatok. 

 

A mászófal látványterve 

A mászófal látványterve 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELET 

Gyermekek nem kötelező védőoltásainak támogatása 
Szügy Község Önkormányzatának 

képviselő-testülete tavaly év végén elfogadta 

a helyi szociális ellátásokról szóló 

rendeletének módosítását, amelyben 

pénzbeli hozzájárulással támogatja a 

községben élő gyermekek számára a nem 

kötelező védőoltásokat. A támogatás a 

rotavírus és az agyhártyagyulladást okozó 

meningococcus B baktérium ellen 

védettséget nyújtó teljes oltássorozat 

költségeinek részbeni megtérítésére 

fordítható. A rotavírus elleni oltás 

támogatására az a 6-24 hetes gyermek 

esetében, az agyhártyagyulladást okozó 

meningococcus B baktérium elleni oltás 

támogatására az a 2 hónapos kort betöltött, 

de a tizenötödik be nem töltött gyermek 

esetében jogosult a szülő akinek a házi 

gyermekorvos a szülő teljes körű 

tájékoztatása és felelőssége mellett a 

védőoltást igazolt módon beadta. 

 

A támogatás utófinanszírozás keretében 

igényelhető a rendelet 1 számú 

mellékletében található 

kérelemnyomtatványon. A kérelemhez 

csatolni kell a házi gyermekorvos 2. számú 

melléklet szerinti igazolását. A támogatási 

összeg az oltás költségének 50%-a. A 

beadásra került oltóanyag patikai árának 

igazolásához a kérelemhez csatolni kell a 

vásárláskor kapott nyugtát is. 

Támogatásban az a szülő részesülhet, 

akinek a családjában az egy főre jutó havi 

nettó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 900%-át. További feltétel, hogy 

az érintett gyermek törvényes képviselője a 

kérelem benyújtása időpontjában legalább 3 

hónapja rendelkezik Szügy községben 

bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel. A támogatási kérelem benyújtására 

a védőoltás beadását követő 6 hónapon belül 

van lehetőség. 

 

 

 

 

 

(Képünk illusztráció) 

 

Lobog a babazászló: így köszöntjük az újszülötteket 
Régi nemes hagyomány, hogy örömünkben, 

bánatunkban zászlót állítunk, hogy ezt mindenki 

láthassa. Ahogyan egy gyászzászló pár pillanatra 

rossz kedvűvé tud tenni, amint elmegyünk 

mellette (még ha ismeretlen házon van, akkor is), 

akkor egy babazászló egész biztos fel tudná 

dobni a hangulatot. 

Ez a gondolat adta az ötletet Oberfrank Pálnak, a 

Veszprémi Petőfi Színház igazgatójának. Majd 

ötletét, a Kopp Mária vezette "Három királyfi, 

három királylány" Mozgalom karolta fel.  

A mozgalom babazászló projektjének célja, 

hogy az intézmények, otthonok falán jelezzük 

zászlóval, ha valahol kisbaba születik, hiszen ez 

a közösségnek is érték, öröm.  

Régen szokás volt, hogy a kisbabás otthonokat a 

környéken lakók néhány hétig segítették a szülés 

után, a zászló célja ezt a szokást is újjáéleszteni. 

A babazászlóval fel lehet hívni a figyelmet arra, 

hogy nem csak halál létezik, hanem születés, 

amely az élet folytatását jelenti egy közösség, a 

társadalom számára. 

A magyar társadalom tradicionálisan 

gyermekszerető. Ezt az értéket őriznünk és 

erősítenünk kell a felnövekvő generációkban is, 

mert a család, a nemzet boldogulásának alapja. 

Ennek a folyamatnak a segítésében fontos a 

megfelelő kommunikáció, melynek egyik lépése 

a babazászló program. 

A zászló kifüggesztése olyan, mint egy 

jelbeszéd, melyben szavak nélkül is ott van a 

pozitív megerősítés. Együtt örülünk a családdal, 

a szülőkkel, együtt köszöntjük az újonnan 

született életet, településünk új lakóját. 

Ez a zászló békésen megfér a nemzeti és az uniós 

lobogóval, és mindig csak rövidebb időre – 

napokra – van kitéve. 

 

  

Önkormányzatunk idén február 10-én 

csatlakozott a mozgalomhoz, melynek 

keretében megkaptuk a kettő darab – egy 

rózsaszín és egy kék színű- gólyát ábrázoló 

zászlót. 

A zászlót a polgármesteri hivatal épületére 

helyezzük ki. Ezzel szeretnénk tudatosítani, 

hogy a gyermek nemcsak a szűkebb családnak, 

de az egész közösségnek fontos és örömmel 

köszöntjük őt, adott esetben őket. Majd a 

gyerek születése után, a szülők 

hozzájárulásával közzétesszük Facebook-

oldalunkon a baba érkezését. 

Úgy véljük, hogy a mozgalomnak 

közösségépítő ereje van, amit mi sem bizonyít 

jobban, minthogy a kezdeményezést nagyon 

pozitívan fogadták. A polgármester reméli, 

hogy a jövőben sok új lakót üdvözölhetnek 

majd ily módon. Emellett hosszú távú terveink 

között szerepel egy olyan önkormányzati 

rendelet megalkotása is, amely lehetővé tenné, 

hogy védőnő segítségével összeállított 

kelengyecsomagot ajándékozzanak a 

csecsemőnek és a szüleiknek. 

 

 

Babazászlóval köszöntöttük eddig: 

 

- Palman Jázmin          2021. február 10. 

- Sándor Balázs            2021. március 3. 

- Burai Regina Mira     2021. március 9. 

 

 

Isten hozott benneteket Szügyben! Jó 

egészséget és sok boldogságot kívánunk a 

babáknak és a szülőknek is! 
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Kíváncsiak vagyunk a véleményére! 
Frenyó Gábor polgármester elmondta, kíváncsi a lakók véleményére, 

javaslataira, ezért ötletládát helyeztek ki a polgármesteri hivatal 

folyosóján lévő asztalon és a BUKI ABC-ben. „Várom ötleteiket, 

észrevételeiket, fejlesztési javaslataikat, kapcsolati tőkéjük és 

segítségük felajánlását. Egyszóval minden olyan információt, ami 

Szügy fejlődését elősegíti, elősegítheti! Köszönöm! – hívta fel a 

szügyiek figyelmét a polgármester. Az itt található szelvényen felveheti 

a polgármesteri hivatallal a kapcsolatot! Töltse ki a lapot, ha kérdése, 

észrevétele, ötlete van a település működésével kapcsolatban! 

Véleményét, ötletét elküldheti e-mailben is a 

velemeny.szugy@gmail.com címre! 
 

 

Név:................................................................................................. 

Cím:................................................................................................. 

Telefonszám:.................................................................................... 

E-mail cím: ..................................................................................... 

Észrevételem, ötletem, kérdésem: 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

..........................................................................................................  

A kupont kérjük, vágja ki és dobja be a kihelyezett ötletládák 

valamelyikébe! 

 

 

Sebességmérő tábla növeli a közlekedés 

biztonságát 
 
Március 3-án önkormányzatunk üzembe helyezte a Belügyminisztérium 

ajánlásával forgalmazott sebességmérő táblát a főút mellett – tájékoztatta 

lapunkat Frenyó Gábor. 

A polgármester hozzátette: az eszköz alkalmas a rendszámok rögzítésére 

és a rögzített adatok GSM alapú továbbítására is, így szükség esetén 

hatósági eljárás elindítása is lehetséges a szabálysértők ellen. 

– Első tapasztalataim szerint a megengedett sebességnél gyorsabban 

haladó sofőrök már a jelzés hatására azonnal lassítanak. Remélem, hogy 

ezzel a beruházással is hozzájárulunk az itt élők biztonságának 

növeléséhez! – fogalmazott a polgármester. 

A sebességmérő tábla kihelyezése kedvező fogadtatásra talált a lakosság 

körében is. 

 

Összegyűjtjük községünk értékeit 
 

Tavaly ősszel megalakult a Szügyi Települési Értéktár Bizottság, 

amelynek elnöke Sasvári János, a Népművészet Mestere, fafaragó és 

bútorfestő művész lett. Elnökhelyettessé választották Fülöp Zsoltot, tagja 

pedig Szalai Istvánné. Feladatuk, hogy gondoskodjanak a helyi értékek 

feltárásáról, megőrzéséről és szélesebb körben történő megismertetéséről. 

Ezzel a települési értéktár összeállítására is lehetőség nyílik. 

A nemzeti értékek azonosítására, az adatok gyűjtésére bárki tehet 

javaslatot az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, ami 

önkormányzatunk honlapján hozzáférhető. 

A kitöltött adatlapot írásban juttathatják el a bizottság elnökének, Sasvári 

Jánosnak a sasvaributor@gmail.com postafiókra, illetve Tukora 

Zsuzsannának, önkormányzatunk munkatársának a 

tukorazsuzsa@szugy.hu e-mailre. (A járványhelyzet elmúltával 

személyesen is kérhető lesz a formanyomtatvány a polgármesteri 

hivatalban Tukora Zsuzsannánál.) 

A javaslatokat megfelelően dokumentálni is kell, a kevésbé ismert 

értékek is érdekesek lehetnek. A javaslattevő neve és elérhetősége mellett 

a pontos helyet is meg kell adni. Az értékeket az alábbi kategóriák szerint 

lehet ajánlani: agrár- és élelmiszergazdaság, ipari és műszaki 

megoldások, természeti környezet, egészség és életmód, kulturális 

örökség, turizmus, épített környezet, sport. 

mailto:velemeny.szugy@gmail.com
mailto:sasvaributor@gmail.com
mailto:tukorazsuzsa@szugy.hu


XV. ÉVFOLYAM / / 2021. TAVASZ / /1. LAPSZÁM SZÜGYI    HÍREK 

 

WWW.SZUGY.HU 11. OLDAL 

 

FOTÓPÁLYÁZAT 2021 

„Minden kép(P)en Szügy 2021.” fotópályázati kiírás 

Pályázati felhívás 

 

Szügy Község Önkormányzata fotópályázatot hirdet szügyi ifjúság és 

felnőttek részére 

 

„Minden Ké(P)pen Szügy 2021.” elnevezéssel 

 
Pályázat célja: A „Minden Ké(P)pen Szügy 2021.” című fotópályázat 

célja, hogy felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy környezetünk 

megóvása és szépítése csakis összefogással, közös tenni akarással 

valósulhat meg. 

Olyan Szügyben készült, vagy kizárólag szügyi értékeket rejtő 

alkotásokat várunk, mely településünk izgalmas értékeinek és életének, 

hagyományainak, fejlődésének bemutatására épül pillanatképekben, 

olyan igényességgel és látásmóddal, mely alkalmas a fentiek 

nagyközönség elé tárására, a település bemutatására, népszerűsítésére, 

pályázati anyagok, kiadványok illusztrálására. A pályázatok 

elbírálásánál fontos szempont az egyedi látásmód, a kép által sugárzott 

hangulatok, érzelmek megjelenése, Szügyhöz való kötődése, és a 

kompozícióban a fény és árnyék hatások megjelenése. 

 

A pályázatok elbírálására az alábbi témakörben kerül sor, két 

korosztályban külön díjazva a pályázókat 18 éves korig (Ifjúsági) és 18 

éves kor felett (Felnőtt): 

 

„Szügy értékei” 
 

„Szügy értékei” témakör kifejtése: Ebben a témakörben mindenki 

szabadjára engedheti fantáziáját, hiszen az évszakok váltakozásával 

mindig megújuló, más színekben pompázó kicsin falunk számtalan arcát 

mutathatja meg a fényképeken. Olyan pillanatok megörökítését várjuk, 

melyek jól tükrözik településünk jellegzetességeit, értékeit; az egyedi 

témák hátterében, mely mindenki számára szubjektív, jól felismerhető 

legyen Szügy, a falu, amelyben élünk. A régiségérték, a műérték, az 

eredetiség, az egyediség és a történetiség szellemiségét magában hordozó 

szügyi épületek, épületelemek, stílusjegyek, szobrok, műalkotások 

különböző nézőpontokból való, egyedi megjelenítése a fényképeken 

méltó örökségként szolgálhatnak a jelen és a jövő generációja számára. 

Az elmúlt néhány évben Szügyben jelentős fejlesztések valósultak meg, 

továbbá a már hagyományos rendezvényeink, virágos településünk, 

valamint a község külterületén található tanyák, földek is különösen sok 

lehetőséget adnak a fényképezésre. 

 

 

Részvételi feltételek: 

Kizárólag Szügy bel- és külterületén készült képekkel lehet pályázni, ami 

jellemző Szügyre. A képekről beazonosítható legyen, hogy Szügyben 

készült, vagy kizárólag olyan értéket, jellegzetességet tartalmazzon, mely 

Szügyhöz köthető. 

 

A képeket elektronikus úton kell benyújtani, e-mailben elküldve a 

fotopalyazatszugy@gmail.com címre. 

 

Egy induló legfeljebb 3 képpel pályázhat témakörönként. 

Minden kép mellett fel kell tüntetni egy, az alkotó által választott jeligét, 

a kép címét, a kategóriát és az adott témakört. Leadáskor, kérjük az e-

mailben tüntesse fel a szerző nevét, lakcímét, telefonos és elektronikus 

elérhetőségét. Egy alkotó minden benyújtott pályamunkájának ugyanazt 

a jeligét adja! 

 

Nevezési díj nincs. 

 

A képek beküldésével egyidejűleg a pályázó elfogadja a részvételi – 

pályázati és szerzői-személyiségjogi feltételeket, azok megszegése 

esetén a pályázatból haladéktalanul kizárásra kerül. 

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30. 

 

 

 

 

Pályázat elbírálására: 2021.június 31. 

 

Eredményhirdetés: 2021. augusztus 7. 

 

 

 

Nyeremények: 

 

Ifjúsági kategória: 

1. hely: 15.000 Ft 

2. hely: 10.000 Ft 

3. hely: 5000 Ft 

Felnőtt kategória: 

1. hely: 15.000 Ft 

2. hely: 10.000 Ft 

3. hely: 5000 Ft 

 

Szerzői jogok és adatvédelem: 

A pályázó elismeri és szavatolja, hogy az általa benyújtott, illetve feltöltött 

képek szerzői joga őt illeti, és a benyújtott pályamunkával kapcsolatban 

harmadik személynek semmilyen szerzői vagy egyéb jogosultsága nem áll 

fenn. 

Pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg elfogadja a kiírók 

adatkezelési szabályzatát. 

A személyeket is ábrázoló fényképek esetén a pályázó köteles szavatolni, 

hogy a fényképeken megjelentetett személy(ek), a képük, arcuk, illetve a 

környezetük publikálásához kifejezetten hozzájárultak, illetve a fotók 

egyébként más személyiségi jogait sem sértik. 

A beküldött képek, illetve azok nyilvános bemutatásával okozott esetleges 

személyiségi, vagy szerzői jogsértés felelőssége minden esetben a pályázót 

terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. 

Pályázó hozzájárul, hogy a benyújtott pályamunkákat Szügy Község 

Önkormányzata szabadon felhasználhatja, sokszorosíthatja, ehhez a 

pályázó a képet digitális file, illetve analóg fotó esetén a negatívot a 

pályázat kiírójának rendelkezésére bocsátja. 

 

 

Az alkotások elkészítéséhez eredményes munkát kívánunk!  

 

 

Farkas Dániel drónfelvétele a szügyi evangélikus templomról és 

környékéről a téli napsütésben 

mailto:fotopalyazatszugy@gmail.com
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

 

 

 

 

Tisztelt Ügyfeleink! 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Magyarország Kormányának a védelmi 

intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. 

rendelet 12.§ (1) bekezdésében elrendelt otthoni munkavégzésre tekintettel 

a Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. március 8. napjától 

további intézkedésig az ügyfélfogadás SZÜNETEL! 

 

Ügyeiket postai úton, elektronikus úton (e-mail, ügyfélkapu), vagy 

telefonon van lehetőségük intézni.  

 

Anyakönyvi ügyek intézése előzetes telefonos egyeztetés útján történik. 

Levelezési cím: 2699 Szügy, Rákóczi út 99-101. 

Telefonszám: 35/344-117  

Központi e-mail cím: onkhivatal@szugy.hu  

 

Ügyintézőink elektronikus levélcímei a szugy.hu weboldal 

„Önkormányzat” menüpontjának „Szervezeti felépítés” pontjában 

megtalálhatóak.  

 

A Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal pénztára határozatlan ideig 

szünetel, így személyes pénzbefizetésre nincs lehetőség. A befizetéseket 

átutalással lehet egyenlíteni az alábbi számlaszámokra: 

- gyermekétkeztetés esetében: 11741017-16778652 

- szociális étkeztetés, házi segélynyújtás esetében: 11741017-

15825555 

- vendégétkezés esetében: 11741017-16778652  

 

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a számla sorszámát. 

 

Amennyiben nem megoldható az átutalás, úgy kérjük fizetési igényüket 

jelezzék az önkormányzat felé! 

Mindannyiunk érdeke és feladata a járvány terjedésének megfékezése, 

ezért kérjük fentiek szíves tudomásulvételét. 

Megértésüket és együttműködésüket megköszönve: 

 dr. Filip Szabina sk. 

 aljegyző 

 

SZÜGYI       HÍREK 
 

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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