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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Szügyi Lakosok!
Véget ért a koronavírus-járvány harmadik hulláma, az egyre magasabb átoltottságnak köszönhetően reményeink szerint negyedik
már nem is lesz.
A veszélyhelyzet ideje alatt, tavaly és idén is, településünk lakói jelesre vizsgáztak nem csak az óvintézkedések betartásában,
hanem összefogásból és szolidaritásból is! Azok, akik karanténba kényszerültek, végig számíthattak a szomszédok, a barátok és
az önkormányzat segítségére, sokuknak községünk konyhájáról szállították otthonába az ebédet.
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 már feledésbe is merült… Annak idején
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: Koczúr Istvánné 475,
Csordásné Majer Beáta 330, Barta Szilvia és Csutor Anikó 250–250, Kmeti Istvánné 240, Szeniczei Anita 150, Borkó Istvánné
és Dénes Ferencné 80–80, Tolnai Istvánné és Tálos Judit 70–70 darab maszkot készített. Köszönet illeti továbbá a hivatal minden
dolgozóját, akik a maszkokat beborítékolásában és szétosztásában közreműködnek! A maszkok mellett két tájékoztatót és a
maszkok kezelési útmutatóját is eljuttattuk a községünkben élőknek.
Önkormányzatunk az idős emberek védelmére is fokozott figyelmet fordított. Azoknak, akik a 65. életévüket betöltötték, egy –
egy csomag 1000 milligrammos C-vitamint és egy–egy szájmaszkot adunk át 2020 áprilisában.
Tavaly késő ősszel a járványhelyzet súlyosbodott. Önkormányzatunk ekkor ismét segített, minden háztartás csomagot kapott: ez
tartalmazott 10 darab szájmaszkot, egy doboz D-vitamint (2000 NE, 100 darab) és 500 milliliter kézfertőtlenítő gélt. Reményeink
szerint ez a csomag is hozzájárult a helyi emberek egészségének megőrzéséhez.
A koronavírus-járvány harmadik hulláma minden korábbinál több embert betegített meg, a halálozási számok is ijesztőek voltak.
Önkormányzatunk ekkor is segített, öt darab FFP2-s maszkot, egy doboz D-vitamint és egy flakon antibakteriális kézfertőtlenítőt
juttattunk el minden háztartásba.
Most már talán elmondhatjuk, hogy más településekhez képest jól átvészeltük a járvány legnehezebb időszakait, kevés volt a
megbetegedés és a karanténba kényszerülő ember is. Ezért köszönet illeti Szügy minden lakóját!
Reméljük, az élet visszatér a rendes kerékvágásba, a gazdaság helyreáll, korlátozás nélkül működhetnek intézményeink,
hivatalaink és megtarthatjuk rendezvényeinket is.

Frenyó Gábor
polgármester
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CIVIL SZERVEZETEK

Kis csoportok mozgatják a nagyobb közösséget
Fiatalnak számít településünk civil szervezetei között a Szügyi
Kulturális és Szabadidő Egyesület, még ötéves sincs; a
közösség szeme előtt zajló tevékenységei révén azonban
gyorsan ismertté és népszerűvé vált. Vezetőjével, Hugyeczné
Giebiszer Beátával beszélgettünk munkájukról, tevékenységi
köreikről, terveikről.
– Egyesületünk alakuló közgyűlése 2016. november 2-án volt a
művelődési házban, a székhelyet is ide jegyeztettük be. A
kulturális élet élénkítése és közösségformálás céljából hoztuk
létre a civil szervezetet, 22 taggal. Azóta ketten sajnos
elhunytak, volt kilépés is, de az új tagoknak köszönhetően a
létszám nem változott. Sajnos a világjárvány érezteti hatását,
tavaly március óta visszafogottabbak a tevékenységeink…
Hugyeczné Giebiszer Beáta hozzátette: elsősorban a
művelődési házban működő hagyományőrző csoportok
csatlakoztak az egyesülethez, a tagok nyolcvan százaléka
közülük kerül ki.
– A Szügyi Népdalkör jövőre lesz harminc éves, – ezt az
évfordulót majd szeretnénk megünnepelni, – a tagok nagy része
pedig belépett az egyesületbe is. A Boróka Néptánccsoport és a
helyi Vöröskereszt tagjai mellett a Csupakaland óvoda dolgozói
is csatlakoztak a civil szervezethez. A művelődési házban
működő kreatív kézművesek csoportjából is vannak belépők.
Tapasztalataim szerint a nagyobb közösségek mozgatórugói a
kisebbek!
Az egyesület tagjai a szügyi rendezvényeken nem csak
fellépőként vesznek részt, hanem a szervezéséből is kiveszik a
részüket.
– Rendszeresen közreműködünk az idősek napján, a szüreti
mulatságon, évről-évre megszervezzük a Szent Iván-éji
programot. Emellett jótékonysági fellépéseken is részt veszünk,
amelyeken
betegek
javára
zajlik
a
gyűjtés.
Hugyeczné Giebiszer Beáta kifejtette: az egyesület a
tagdíjakból működik, alkalmanként önkormányzati támogatást
is kaptak már rendezvényeik megvalósítására, szoros
elszámolás mellett. A világjárvány persze véget vetett a
fellépéseknek, de – lévén az egyesület szabadidős is – új
lehetőségekre
is
ablakot
nyitott.
– Több túrát is szerveztünk a környékre, nagyon sok szép és
felfedezésre váró hely van Szügy szomszédságában! Fontosnak
tartjuk nem csak a kulturális, hanem a természeti értékek
megismerését is, ezek akár félnapos kirándulásokon is

bejárhatók. Nem túra ugyan, de
részt
vettünk
a
Szügy
környékének megtisztítására
szervezett
szemétgyűjtési
akcióban
is
–
mondta.
A településen kívül is sokfelé
jártak már, így például az
orvos–muzsikus
találkozók
rendszeres résztvevői voltak,
egy személyes kapcsolatnak
köszönhetően felléptek Aggteleken, Tokajban, Szentendrén is.
– Nemzetiségi találkozókon is részt veszünk, mivel a népdalkör
szlovák nyelven is énekel, számos helyre hívnak bennünket.
Felléptünk már Nézsán, a vanyarci haluska-, az ilinyi
derelyefesztiválon, a kétbodonyi szilvaszombaton, a
balassagyarmati Szent Anna-napi búcsún is rendszeresen
bemutatjuk a szügyi népviseletet. A Palóc Világtalálkozókon is
többször a közönség elé lépünk, emellett főzőversenyen is
indult
már
a
csapat.
Hozzátette: amikor a pandémia engedi, a szügyieknek
rendszeresen szerveznek budapesti színházlátogatásokat is. Az
idősebbek főleg az operettek, a fiatalabbak a musicalek iránt
érdeklődnek.
Hugyeczné Giebiszer Beáta a Szügyi Híreknek kifejtette: a
művészeti csoportok jól működnek ugyan, de esetükben is
gondot
okoz
az
elöregedés.
– A fiatalokat különösen nehéz megmozgatni, terjed a digitális
világ – bár kétségtelen, hogy vannak előnyei, – de az emberek
többsége bezárkózik miatta. Ettől függetlenül készülünk
rendezvényeinkre és a hagyományos nyári falunap megtartására
is. Reményeim szerint, ha az emberek jó tapasztalatokkal
távoznak egy eseményről, a következőre már sokkal
szívesebben eljönnek!
***
Hugyeczné
Giebiszer
Beáta
magyarnándori származású, házassága
révén 16 éve él községünkben. Két
felnőtt gyermek, – egy tizennyolc éves
leány és egy húsz éves fiú – édesanyja.
Alsó
tagozatos
pedagógusként
dolgozik, hivatását szenvedélyesen
szereti, édesanyja példáját követve már
hat éves korában elhatározta, hogy
tanító lesz. Szakterülete az ének-zene,
a tárgy szeretete is család öröksége.
Szabadidejében szívesen olvas és
kirándul, községünk környékének
felfedezése ugyanolyan örömöt jelent számára, mint a nagyobb
túrák. Igazi közösségi ember, egyesületi munkája mellett a
Szügyi Népdalkört 2013, a művelődési házat 2015 óta vezeti.

Faragó Zoltán
újságíró
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Idén is költenek gólyák
az iskola kéményén

Madárbarát kert rovat
KARCZA ZSOLT ÍRÁSA
Ez a rovat az MME (Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesületet) Madárbarát
kert programjáról szól, az újság megjelenéshez
igazítva mindig az aktuális évszaknak
megfelelő
információkat,
tippeket,
érdekességeket olvashatnak.
A tavasz vége, nyár eleje igen fontos a
körülöttünk fészkelő madarak életében. A
legtöbb madárfaj ilyenkor már a kikelt fiókáit
eteti vagy vezetgeti a frissen kirepült fiatalokat.
Bár az idei május bővelkedik csapadékban, ne
feledkezzünk meg arról, hogy a madaraknak is
igen fontos a víz.
Itatás
Madaraink többségének naponta akár többször
innia és akár fürdenie is kell, ami az egyre
szárazabb nyarakon és hómentes teleken mind
nagyobb kihívást jelent számukra. Különösen
igaz ez az egyre víztakarékosabban működő
településeken, ahonnan az egykor széles
körben elterjedt háztáji állatok itatói is
hiányoznak. Ezért a madárbarátok számára a
madáritató egész éves működtetése egyik
legfontosabb alapfeladat.

A legjobb, legegyszerűbb itató és madárfürdő a
45-50 cm átmérőjű (vagy nagyobb) műanyag
virágalátét, melynek mélysége a kistestű fajok
számára is biztonságos 5-7 cm. Az itatók vizét
rendszeresen, lehetőleg naponta frissre kell
cserélni, vagy utántölteni. Nagy forgalmú
itatóknál, különösen nyáron, szükség esetén
algátlanítani és akár fertőtleníteni is kell az
itatót.
Nagyobb itatók, fedetlen vízgyűjtő tartályok,
hirtelen mélyülő kerti tavak veszélyt is
hordozhatnak, mert nem tud megkapaszkodni a
belesett állat. Ezért ezekbe érdemes beletenni
egy kinyúló ágat, nagyobb, lejtős oldalú követ,
ahol a madarak kényelmesen és biztonságosan
tudnak állni.
Az itatás nemcsak a Madárbarát kert program
egész évben végzendő aktív madárvédelmi
tevékenysége, de egyben a madarak gyors
odaszoktatásának legjobb módszere is. Ennek
legfontosabb oka, hogy az itatókhoz mindig
több madár jár, mint ahány a közelben költ.
Különösen a nyári kánikulában gyakori
jelenség, hogy nagyobb távolságokról is
érkeznek madarak a vízzel feltöltött itatóhoz.
Amennyiben egész évben itatunk, a madarak
állandó vendégeink lesznek, így nagyobb az
esélye annak is, hogy a kert alkalmas
fészkelőhelyeit is igénybe fogják venni.
WWW.SZUGY.HU
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Sárgyűjtőhelyek
A füsti és molnárfecskék fészekanyaga az
átnedvesedett talaj, vagyis a sár, amelyet
legtöbbször az útmenti pocsolyákban gyűjtenek.
A jelentős részben aszfalttal, betonnal,
térburkoló kővel fedett talajú lakott területek
fecskéinek a mind gyakoribb aszályos
tavaszokon, nyárelőkön szinte lehetetlen sarat
találniuk. Ezért a fecskék megtelepítését és
fészeképítését mesterséges sárgyűjtő helyekkel
segíthetjük.

A legegyszerűbb megoldás, ha tavasztól, nyár
elejéig a kis forgalmú utak földes padkáján egy
kisebb-nagyobb területet jól beiszapolunk. Ezt
követően az időjárástól, a csapadékviszonyoktól
függően néhány naponta újra locsoljuk a
területet, folyamatosan lágy saras állagban tartva
azt. Ha az utcában ez az egyetlen sárgyűjtő hely,
akkor minden bizonnyal fogják is használni az
éppen fészeképítő fecskék. Sárgyűjtő helyet,
sártócsát a kerten belül is lehet létesíteni.
Legegyszerűbb formája, ha egy kis lankás szélű
gödröt ásunk, vízzáró rétegként fóliával béleljük,
és ebben földet locsolunk be, amit a fészeképítési
időszakban folyamatosan vizesen tartunk.
Kövezett, betonos udvarokban, ahol kevés a talaj
vagy nem szeretnénk a gyepet feltörni, a fecske
sárgyűjtő helyet nagyobb virágalátétben is
kialakíthatunk. A tálcás sárgyűjtőt hagyhatjuk a
földön, de magasabb felületre is helyezhetjük. A
folyamatos sarasan tartásról kell csak
gondoskodni.
Ha a kertünket, lakóhelyünk környékét
madárbaráttá tesszük, máris óriási segítséget
nyújtottunk a körülöttünk élő madarak és más
élőlények számára.

Nógrád megye fehér gólya állománya
évtizedek óta stagnál, évi 60 és 70 közé
tehető azon párok száma, amelyek legalább
egy fiókát kiröptetnek. Az élőhelyek
átalakulása miatt főleg a Dunántúlon fogy az
állomány, a mezőgazdasági monokultúrák,
az erdősítés, a talajlakó állatokat lepusztító
vegyszerezések is rontják a hosszúcsőrű
madarak életesélyeit. Nógrád megyében is
tapasztalhatók kisebb változások: az
intenzíven művelt dél-nógrádi területekről
eltűnik a fehér gólya, míg a legeltetéses
állattartás újbóli terjedésével kedvezőbbé
váló élőhelyeken ott is megjelenik, ahol
évtizedek
óta
nem
költött.
Szügy környékén szerencsére kiváló
élőhelyet találnak a fehér gólyák, ráadásul
idén is követhető az iskola kéményén
fészkelő gólyapár élete településünk
YouTube-csatornáján.
– A berendezést a község önkormányzata, a
Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület (MME), a Cserhát Természeti és
Kulturális Értékeiért Alapítvány és az
Intellihome
Kft.
együttműködésével
telepítettük. Az érdeklődők a kotlástól az
őszi vándorút megkezdéséig láthatják a
madarak életét – mondta a Szügyi Híreknek
Frenyó Gábor polgármester. Községünk első
embere az MME alelnöke és elkötelezett
természetvédő is. Hozzátette: a gólyapár
március 30-án érkezett meg a községbe, a
madarak nincsenek meggyűrűzve. Négy
tojást raktak le, a fiókák ki is keltek, a
fészekalj számára megfelelő táplálkozó
területek a környéken rendelkezésre állnak.
Papp Ferenc, az MME Nógrád megyei
titkára lapunknak elmondta: Szügyben 2010
óta
gyönyörködhetünk
újra
lakott
gólyafészekben, előtte évtizedekig egy pár
sem volt. Öröm, hogy 2010 óta négy olyan
év is volt, amikor két pár is eredményesen
költött.
Az
élőhelyek
változásának
köszönhetően hosszú idő után 2021-ben
először van költés Nógrádmarcalban is.
Az élő közvetítés községünk honlapjáról
érhető el, a Megtekintés a YouTube-on
menüpontra kattintva.

További információ: www.mme.hu Madárbarát
menüpont

Művészi alkotás készülhet a platán törzséből
Községünkben a Mikszáth úton, a Petőfi utca elágazásánál állt egy
hatalmas platánfa. Mivel az ágai már veszélyeztették a közút forgalmát, le
kellett vágni őket. A hatalmas rönk azonban a helyén maradt,
önkormányzatunk pedig azt tervezi, hogy művészi alkotássá alakíttatja a
csonkot. Több fafaragóval is felvettük már a kapcsolatot, hogy ki és mit lát
meg a törzs torzójában.
Ettől függetlenül várjuk a lakosság javaslatait is, a közlekedés és az arra
járók biztonságát nem veszélyeztető ötletek megvalósítására. Az
önkormányzatunk e-mail postafiókjára beküldött, legjobb javaslatot
díjazzuk is.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tonnaszámra szedtük a szemetet
Önkormányzatunk
is
csatlakozott
a
Tavaszi
nagytakarítás
elnevezésű
országos
szemétszedő
akcióhoz.
– Nem csak a kezelésükben lévő utak mellől, hanem az erdőkből és a mezőkről is jelentős mennyiségű hulladékot gyűjtöttünk össze – mondta el a
Szügyi Híreknek Frenyó Gábor polgármester. – Önkéntesek is közreműködtek a munkában, a megtöltött zsákok elszállításának és ártalmatlanításának
költségeit
pedig
önkormányzatunk
finanszírozta.
Hozzátette: öröm volt látni, hogy sok ember csatlakozott nagy lelkesedéssel az akcióhoz. Több mint negyvenen vettek részt a munkában.
– Eredetileg csak egy hétvégére terveztük a szemétszedést, a végén kettő lett belőle, a közösség tenni akarását látva. Sokan éreznek felelősséget a
község és a környezet tisztábbá tétele iránt és külön öröm, hogy ezért hajlandók dolgozni is. Azok között, akik részt vettek a munkában, kisorsoltunk
egy
hétvégét
önkormányzatunk
hévízi
üdülőjében.
Frenyó Gábor azt is elmondta: két és fél tonna hulladékot szedtek össze, amit a nógrádmarcali hulladékkezelő központba szállítottak.
– Bízom abban, hogy a jövőben nem kell már ilyen akciókat szervezni, szándékaik szerint ugyanis megelőzzük, hogy a szeméthalmokat felelőtlen
emberek újratermeljék. Táblákat helyeztünk ki a kritikus pontokon és felszólítjuk a gazdákat is, hogy a tulajdonukban lévő földeket tartsák tisztán.
Frenyó Gábor kifejtette: előbbiek mellett nem csak figyelmeztető intézkedések bevezetését tervezi az önkormányzat.
– Vadkamerákat is felszerelünk ellenőrzés és bizonyítás céljából, terveink szerint mezőőrt is alkalmazunk majd, aki reményeink szerint már a puszta
jelenlétével
is
hozzájárul
az
illegális
hulladéklerakók
elriasztásához,
a
tiszta,
rendezett
környezet
fenntartásához.
A polgármester hozzátette: tapasztalatai szerint évről évre kevesebb hulladékot kell összegyűjteni Szügy környékén, de az útmenti területek
változatlanul veszélyben vannak.

Országos kitüntetést kapott
Apáczai Csere János-díjat kapott nemrég a szügyi
származású Török János gyógypedagógus, a
Balassagyarmati Tankerületi Központ, a Mosoly
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola,
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium ma már
nyugdíjas
munkatársa.
A szakembernek – akit tárgyalkotó népművészként, a
Palócföldi Népi Iparművészek Egyesületének
elnökeként is széles körben ismernek – Kásler
Miklós, az emberi erőforrások minisztere adta át a
díjat a Pesti Vigadóban. A kitüntetést pedagógusok,
főiskolai és egyetemi oktatók kaphatják kiemelkedő
oktatási, nevelési, gyógypedagógiai munkájukért.
Török János idén tavasszal ment nyugdíjba. Munkája
során értelmi fogyatékos és nehezen kezelhető
gyermekekkel foglalkozott.

Átadták a zarándokszállást a
plébánián
Szent József nevét vette fel a római katolikus
plébánián kialakított zarándokszállás, amelyet
június elején adtak át. A Téry Ödön Nemzeti
Turistaház-fejlesztési Program 17 millió forint
támogatást adott a beruházáshoz. Mivel ez nem volt
elég a kivitelezési munkálatokra, Szügy
önkormányzata hárommillió forinttal egészítette ki
ezt
az
összeget.
Az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi
Iroda tájékoztatása szerint a beruházás célja, hogy a
zarándokok és a turisták számára is jól felszerelt,
korszerű szálláshelyeket kínáljanak és a
kikapcsolódás mellett lelkileg is feltöltődhessenek.
A korábban a szügyi plébános lakásaként szolgáló
épületben húsz ember találhat szállást, matracokkal
bővítve a hálóhelyeket még öt vendéget fogadhat az
épület. A plébánián vizesblokkot alakítottak ki, a
nyílászárókat kicserélték, a külső falakat szigetelték
és kívül-belül ki is festették az épületet.
Turai János plébános lapunknak korábban elmondta,
hogy Szügy az Esztergom és MátraverebélySzentkút közötti zarándokúton fekszik, éppen egy–
egy
napi
járóföldre
a
legközelebbi
szálláslehetőségektől.
Az önkormányzat és fejlesztési program támogatása
csak a plébánia átalakítására volt elég, de a tető is
felújításra szorulna. Ehhez a Váci Egyházmegye
segítsége mellett a hívek adományaira is
számítanak.
WWW.SZUGY.HU

Rendezettebb a vasúti terület
Elhanyagoltság, gondozatlan környezet, illegálisan lerakott szemétkupacok és építési
törmelékek.
A szügyi vasúti területen fennálló állapotokat éveken át lehetett így jellemezni és a
természet által félig visszahódított, gazzal benőtt terület igencsak rontotta a
településünkről kialakított összképet.
Az áldatlan állapotok felszámolása érdekében még a tavalyi évben megtörtént a
kapcsolatfelvétel a terület tulajdonosával, a Magyar Államvasutak Zrt.-vel.
Mint ismeretes a problémák hosszú távú megoldásaként egy Együttműködési
megállapodás keretében Szügy Község Önkormányzata vállalta a vasúti zöldterület
folyamatos gondozását díj ellenében, így remélhetőleg – amennyiben mindenki törekedni
fog a terület rendezettségének megóvására – még sokáig fenntartható lesz ez az állapot.
A terület konszolidálásán túl azonban egyéb problémák is sürgős megoldást kívántak.
A vasúti átjáróban egy újabb baleset következett be az idei évben, többek között a rossz
látási viszonyoknak köszönhetően. Ugyanis a vasúti sínek mentén húzódó töltésekben
található fák lombjai jelentősen leszűkítik a vasúti terület felé gépjárművel közlekedők
látási viszonyait.
A komoly balesetveszéllyel bíró fák lombkoronáin túl az elszaporodott aljnövényzet is
kiváló környezetet biztosított eddig az illegálisan kihelyezett hulladékoknak. A legutolsó
balesetet követően Önkormányzatunk ismételten felkereste az illetékes MÁV Zrt.-t és
haladéktalan közbenjárását kérte a vasúti átjáró biztonságosabbá tételében.
A problémák orvoslása céljából az Együttműködési megállapodás módosítása céljából
újból megkezdődtek a tárgyalások a MÁV Zrt. munkatársaival.
Az illetékesek helyszíni bejárásait is magába foglaló sorozatos egyeztetést követően
született meg a módosítás, amelynek értelmében bővítésre került azon vasúti terület,
amelynek gondozását az Önkormányzatunk fogja a későbbiekben ellátni.
Poloviczerné Ristowski Mirjam
ügyintéző

Rendőrök is védik a természeti értékeit
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
természetvédelmi őreivel, a polgárőr egyesületekkel, a vadásztársaságokkal és a
társhatóságokkal együttműködve Nógrád megyében több természetvédelmi területen
hajtottak végre fokozott ellenőrzést az elmúlt hónapokban.
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság munkacsoportja június közepén Salgótarjánban
tartott megbeszélést Frenyó Gábor polgármester részvételével. Az egyeztetésen Szanda,
Magyarnándor és Csesztve polgármestere, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai
és a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség képviselői vettel részt.
A találkozón elhangzott, hogy az ellenőrzések célja az erdőterületekre engedély nélkül
behajtó, az ott élő állatokat, a növényzetet és más természeti kincseinket veszélyeztető,
szennyező gépjárművezetők – köztük motorosok, quadosok – kiszűrése, továbbá az
erdészeti és s természetvédelmi, továbbá a tulajdon elleni szabálysértések és jogsértések
elkövetésének megelőzése, megszakítása volt – írja közleményében a megyei
főkapitányság.
Az ellenőrzés résztvevői kiemelt figyelmet fordítottak az orvvadászat megakadályozására,
az erdőterületeken engedély nélkül vadászó személyek kiszűrésére is.
A résztvevő felek értékelték az elmúlt időszak feladatainak végrehajtását, megbeszélték a
közeljövőben megvalósuló közös ellenőrzéseket, a végrehajtandó további feladatokat. Az
ellenőrzések hatékonyságát elősegítő intézkedésekről is szó volt, megállapodtak a további
együttműködés részleteiben.
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Iskolánk élete a 2020-21 tanévben
Egy iskola élete mindig izgalmas és kihívásokkal teli. Az idei tanévünkben
sem volt ez másként. Lépést tartva a kor kihívásaival 1 és 5. évfolyamon
az új tanterv bevezetése állított feladatot a pedagógusaink és diákjaink elé.
Tovább folytattuk a mindennapos testnevelést, a hit-és erkölcstan
oktatását. Fenntartónk a Balassagyarmati Tankerületi Központ
segítségével számítástechnika termünk 5 új PC-vel gazdagodott, közös
tankerületi és önkormányzati összefogással új cserép került
iskolaépületünk tetejére. Sajnos a COVID járvány az idei évben is
rányomta bélyegét a tanévünkre: a tavasz során a digitális oktatás ismételt
elrendelésével kilenc héten keresztül kellet diáknak, pedagógusnak,
szülőnek helytállnia. Köszönöm mindenki segítségét, hogy ebben a nehéz
időszakban is a közös összefogás eredményeként sokkal jobban működött
az online oktatás, mint az előző évben. Az aktív közös munkának
köszönhetően elismerés illeti azon 20 kitűnő és 12 jeles tanulmányi
eredményt elért tanulóinkat, akik teljesítményükért iskolai, alapítványi és
önkormányzati kitüntetésben is részesültek.
Büszkék vagyunk minden végzős diákunkra. Ki kell emelnünk azon
nyolcadikos tanulóinkat, akik 80 %-a legmagasabb gimnáziumi és
szakgimnáziumi képzésen fog továbbtanulni, és remélhetőleg öregbíti
iskolánk, beiskolázási körzetünk, településünk jó hírnevét. Az oktatás és
nevelés mellett meg kell említeni közösségformáló programjainkat,
melyek színesítettek tanulóink mindennapjait, melyek a jó matematika és
magyar órák mellett kitörölhetetlen élményekkel gazdagították
gyermekeink mindennapi életét. A 4-5-6-7-8. osztályos tanulóink 75%-a
eredményesen végezte el a KRESZ kerékpáros alapvizsgát, ők azok a
gyermekek, akik biztonsággal fognak tekerni a Szügy- Balassagyarmat
kérékpárúton is.
A nyári VAKÁCIÓ alatt sem áll meg az élet intézményünkben: a nyár
során négy tábort szerveztünk diákjainknak. Fenntartónk a
Balassagyarmati Tankerületi Központ Pályázata jóvoltából a nyár elején
két Balatoni táborban vesz részt 25-25 tanulónk. Majd utána helyi napközis
tábort szervezünk 23 gyermek részvételével. A nyári szünet 4. héten sikeres
pályázatunk eredményeként Erzsébet napközis táborunk lesz szintén 25
fővel.
Szeretném megköszönni minden segítőnknek az iskolánknak nyújtott
támogatását. A nyárra a gyermekeinknek és a Szügyi Hírek olvasóinak
élményekben gazdag szabadságot, jó vakációt kíván a Szügyi Madách Imre
Általános Iskola tantestülete nevében: Csábi Csaba intézményvezető

Versenyeredmények 2020/ 2021-es tanév
Bendegúz Tudásbajnokság
Történelem: Szklenár Bence Megyei 1., az országos 16.
Bendegúz nyelvész verseny:
Mutter Flóra megyei 1. hely,
Mócz Ábel megyei 1. hely,
Fenyvesi András megyei 3. hely
Roza Luca megyei 4. hely
Mutter Dávid megyei 5. hely
Pályaválasztási Verseny (Mócz Ábel, Bucsányi Dorka, Csordás Tamás,
Roza Luca, Tóth Petra)
díjazottak
Hungarikum:
Tóth Petra, Bucsányi Dorka, Roza Luca
Civitas Fortissima:
Mutter Dávid 4. hely
Kisiskolák atlétika:
csapatbajnokság megyei 2. hely
Takács Csenge 800m síkfutás megyei 2. hely
Kisiskolák labdarúgás: Körzeti 1. hely
Tudásbajnokság levelező verseny megyei forduló:
Burai Noémi Mária 2. osztály (magyar szövegértés) megyei 6. hely
(matematika) megyei 16. hely
Raczka Maja 2. osztály
(matematika) megyei 18. hely
Bolyai Farkas Anyanyelvi csapatverseny :
Benke Adrienn, Barát Nóra, Szabó Eszter, Szabó Eszter: megyei 1
hely, országos 16. hely
Mócz Ábel, Fenyvesi András, Csordás Tamás megyei 3. hely
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny:
Mutter Dávid megyei 6. hely
Mócz Ábel megyei 4. hely
Fazekas Roland megyei 7. hely
Honvédelmi akadályverseny: 2 és 6. helyezés

Kmetti Jánosné tanítónő Pedagógus szolgálati
emlékérem kitüntetésben részesült
Kmetti Jánosné tanítónő 1980 óta a Szügyi
Madách Imre Általános Iskolában pedagógusa
volt. A 2019/2020. 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 munkaközösség vezetőként meghatározó szerepe
volt a szügyi iskola szakmai életének irányításában is. Mindig jellemző
volt rá az új utak keresése a pedagógiában, és a módszertani megújulás.
Nyitott pedagógusi attitüdje 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 a tanévzáró és ballagási
ünnepségen vehette át a Pedagógus szolgálati érdemérem kitüntetést.
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Akadályverseny a szügyi iskolában
Az idei évben a tanév utolsó tanítási napjai hétfőre, illetve keddre estek. Ezt
a 2 napot az általános iskolák többnyire közösségi -kirándulások és
szabadidős -programok szervezésére használják fel. Így történt ez a mi
iskolánkban is, ahol a hétfői napra, a már a korábbi évekből ismert
akadályversenyt szerveztek az iskola tanárai. Nem meglepő módon ezen a
teljes tantestületen kívül a diákok is szinte teljes létszámban vettek részt.
Természetesen e verseny minden évben új állomásokkal kerül
megrendezésre, ami mindig érdekessé teszi ezt a kedvelt versengési formát.
A lebonyolítás a 8 évfolyam nyolc csapatához igazodva 8 állomással került
megrendezésre, melyből az 1-3 osztályoknak könnyítésként csak 6-ot
kellett teljesítenie. Az állomások közti jelentős távolság okán a versengés
közben a csapatok egy kisebb gyalogtúrát is teljesítettek településünkön.
A helyszínek feladatai úgy lettek összeállítva, hogy az eredményes
teljesítésükhöz a gyerekek legkülönfélébb ismeretükre és tudásukra legyen
szükség. Így a következő feladatokat kellett a legjobb tudásuk szerint
megoldaniuk:
- Találós kérdések eszperente nyelven - Célbadobás cipővel és papuccsal Darts verseny - Activity állatnevekkel – Természetismereti keresztrejtvény
– Erő és ügyességi feladatok a tornapályán –Közmondások kiegészítése –
Madárnevek
kirakása
betűkavalkádból.
Az alsósok versengését a lelkes és ügyes 2. osztály, a felsősökét pedig az
érthetően legnagyobb tudásanyaggal rendelkező 8. osztály nyerte, melynek
jutalma a dicsőség mellett, a nagy melegben leginkább kedvelt jégkrém
volt.
Az ilyen típusú versengések legfőbb ismérve és egyben titka, hogy a
gyerekek úgy gyarapodnak sokrétű ismeretekkel és tapasztalatokkal,
valamint úgy növelik az állóképességüket, hogy azt közben mindvégig
élményként élik meg. Nagyon hasznos dolognak tartjuk, ha a megszokott
tanórai
tudásszerző
napok
közé,
ilyen
nem kevésbé hasznos programokat is be tudunk iktatni.
Zámbó Attila pedagógus

Egészséghét
Iskolánkban az utolsó tanítási héten került megrendezésre az
Egészséges életmód projekthét.
A tervezésénél törekedtünk rá, hogy a gyerekek minél változatosabb
programokon ismerkedjenek meg az egészséges életmóddal. Színes
feladatokat, sportolási lehetőséget biztosítva i Egészséghét
Iskolánkban az utolsó tanítási héten került megrendezésre az
Egészséges életmód projekthét.
A tervezésénél törekedtünk rá, hogy a gyerekek minél változatosabb
programokon ismerkedjenek meg az egészséges életmóddal. Színes
feladatokat, sportolási lehetőséget biztosítva igyekeztünk a
gyerekek mindennapjainak részévé tenni a mozgást és a
programokon keresztül felhívni a figyelmüket arra, mi mindent
tehetnek egészségük megőrzése érdekében.
A hagyományos iskolai futóversenyen kiderült kik lettek az idei év
Nyúlcipő bajnokai, exatlon pályán, pingpong bajnokságon, tájfutó
versenyen mérhették össze a gyerekek ügyességüket, kitartásukat.
A kerékpártúrán az alsó tagozatosokkal kipróbálhattuk az újonnan
átadott Kerékpárutat Balassagyarmatig , míg a nagyok Csesztvére
kerekeztek tovább.
Az intézményi konyha dolgozói segítettek az egészséges tízórai
lebonyolításában, védőnőnk Omanné Földi Melinda pedig
előadásokkal, szűrésekkel hívta fel a gyerekek figyelmét az
egészségmegőrzésre.
Az utolsó nap zárásaként került sor a tombolasorsolásra, az
eredményhirdetésre, és a díjak átadásra is.
Színvonalas, sokszínű programsorozatunk reméljük elérte célját! Ép
testben ép lélek!
Köszönjük a konyha, a védőnői szolgálat és a Szügyi Önkormányzat
segítségét, támogatását!
Balázs Bernadett munkaközösség-vezető

ÓVODAI HÍREK

Óvodai ballagás
„Megnőttem már, itt az idő, most iskolába indulok.
Várnak engem új kalandok, mindent tudni akarok!”
Mindenki életében jelentős mérföldkő, amikor egy kisgyermek először kerül ki a család védő öleléséből. Ez az első pillanat az óvodába lépés, majd
ezt követi az iskola megkezdése.
2021. május 28-án megrendezésre került a Csupakaland Óvodában a Ballagási ünnepség.
A gyerekek, a szülők és természetesen mi óvodapedagógusok izgatottan vártuk a közelgő időpontot. A különböző hivatalos oldalakat,
kormányrendeleteket naponta többször böngészve reménykedtünk, hogy enyhülnek a korlátozások és megtartható lesz az ünnep.
Sok-sok megbeszélés, szervezés, újratervezés előzte meg azt, hogy végül május 28-án az udvar egy árnyékos részén, szép környezetben
köszönthettük gyermekeinket. Igaz csak szűk családi körben, a járványügyi előírásokat betartva, de megtarthattuk a ballagást, mindenki örömére.
A tavalyi év sikeres Rendhagyó ballagása után, ebben az évben is hasonló élményt terveztünk az ovisoknak.
Interaktív, játékos feladatok során Kati néni vezetésével megszerezhették a tarisznyájukba kerülő útravalókat az óvó néniktől és a dajka néniktől.
A próbák során megbizonyosodhattunk a gyerekek önzetlenségéről, kitartásáról, bátorságáról, tudásáról, ügyességéről, gondoskodásáról. Mivel
ezek egy iskolába készülő gyermeknél nagyon fontos tulajdonságok, megnyugodva vettük tudomásul, hogy ballagóink készen állnak az iskolába
lépésre, mert mindezekkel a tulajdonságokkal rendelkeznek!
A feladatok teljesítése után, a ballagó gyerekek verseit hallgathatták meg a jelenlévők.
Ezután az óvó nénik és a dajka nénik közös verssel búcsúztatták az iskolába készülőket.
A (gyerek) pezsgős koccintás után egy csoki torta elfogyasztásával és rövid beszélgetéssel fejeződött be az ünnepség.
Az ovis ballagásnak ez a rendhagyó formája - ebben az évben is - nagyon tetszett a gyerekeknek, az óvodapedagógusoknak, és bízunk benne, hogy
a szülőknek is, ugyanis arra gondoltunk, hogy a járványhelyzet elmúltával, ehhez hasonló búcsúval készülünk majd az elkövetkező években is.
Nem sokkal később, június 6-án pedig végleges helyére került a ballagók ajándéka, a 2021-es év fája, a LISZTES BERKENYE, és az
„adományozók” névsorával díszített emléktábla is. A gyerekek rövid körjátékos, énekelgetős mini-ünnepség során beültették az óvoda udvarára a
facsemetét, meglocsolták, elrendezték a környezetét.
Reméljük, a gyerekek vissza-visszatérnek majd a közeli és távoli jövőben egyaránt, és meglátogatják, az akkor már jótékony árnyékot adó fájukat.
„Velem marad a sok emlék, magammal mind elviszem.
Nem felejtem az óvodát, mert nagyon jó volt itt nekem!”
/ Balla Piroska: Várnak engem új kalandok/
Fazekasné Bablena Györgyi
Óvodapedagógus
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VI. Csupakaland túra
Idén a járványügyi helyzet miatti
korlátozások feladták a leckét, hogyan lehetne a
szabályok betartása mellett is megtartani a
Csupakaland túrát. Sokat gondolkodtunk, milyen
megoldást válasszunk, hogy idén már ne virtuálisan,
hanem aktívabb módon rendezhessük meg. Így jött
az ötlet, hogy emberi kontakt minimalizálásával
vagy anélkül, hogyan lehet mégis izgalmassá,
érdekessé tenni a túrával egybekötött feladatokat.
A mára már hagyományosan megrendezett
kirándulást mindig kicsit másként, új kihívásokkal,
új feladatokkal és új helyszínekkel fűszerezve
rendezzük meg évről-évre. Nem titkolt célunk a
közös családi élményszerzés, a családi közösségek
összehozása, Szügynek és környékének kiránduló és
túrázó helyeinek megismertetése a családokkal.
Hiszen óvodásaink nem mindegyike ide született, és
nem biztos, hogy itt lakik, nem ismerik a környéken
található lehetőségeket. Reméljük vonzó, így játszva
közösen megismerni és felfedezni szűkebb és
tágabb környezetünket. Hiszen a gyerekek így
biztonságban, családjuk segítségével juthatnak el a
célba, miközben mindannyian új helyeket és utakat
járnak be.
VI. Csupakaland túránk leginkább Szügy
belterületére korlátozódott, csak 2 helyszín volt
Szügy közeli külterületén. A helyszínek neveit
rejtvényekbe rejtve adtuk meg. Minden helyszínen
különböző jelölőt (lyukasztó, filc, olló.) rejtettünk
el, hogy egy izgalmas keresés vehesse kezdetét.
Minden túrára vállalkozó család számára
óvodás gyermekének nevére kiállított menetlevelet
adtunk át. A rejtvényeket a túra napján 9 órakor
közzétettük a Csupakaland Óvoda Facebook
oldalán. Reggel 9-től délután 18 óráig volt
lehetősége a családoknak, hogy mindenki saját
kedve és ideje függvényében indulhasson, ezzel is
elkerülve a tömeges gyülekezést, ami egyéni
rugalmasságot is biztosított. A feladat az volt, hogy
a rejtvények megoldásaként kapott 12 helyszínt
felkeressék gyalogosan vagy biciklivel, az elrejtett
jelölőt megtalálják és nyomot hagyva a
menetlevélen, végül megérkezzenek az óvoda
kisudvarára, ahol elnyerhették megérdemelt
jutalmukat. A rejtvényeket úgy állítottuk össze,
hogy az egész család találjon kihívást benne.
Természetesen a 2021-es év élőlényeivel
kapcsolatos tudásukat is bevethették a gyerekek, és
családtagjaik.
A tavalyi évhez hasonlóan a részvételt
elismerve úgy gondoltuk, mindenki egyformán
részesüljön díjazásban, így minden kis kalandor
emlékéremmel, emléklappal, valamint ajándékkal,
testvéreik pedig egy- egy csokival térhettek haza.
Reméljük sok örömet és jó szórakozást is tudtunk
biztosítani, és jövőre ismét nekivágnak, illetve
várjuk az újabb Csupakaland túrázókat!
Barát Norbertné
óvodapedagógus
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Gólyagyűrűzés
A madárgyűrűzés, egy kutatási módszer, ami a madarak egyedi jelölésén alapul. A
sorszámozott gyűrűkkel megjelölt madarak minden egyes megfigyelése, visszafogása vagy
kézre kerülése sokat árul el életükről, különösen mozgásukról, vonulásukról. A
madárgyűrűzés segítségével – sok más hasznos eredmény mellett – megismerhetjük az egyes
madárfajok vonulási útvonalait, pihenőhelyeit, táplálkozó helyeit, telelőterületeit, vagyis a
madárvonulási rendszerek Földünket átfogó hálózatát. Minden év júniusának közepén, az
MME munkatársai felkeresik a fehér gólyák fészkeit, hogy meggyűrűzzék a fiókákat. Az
idén 4 fehér gólyát gyűrűztek meg a sportcsarnok melletti fészekből. A gólyagyűrűzésre
mások mellett óvodásaink jelenlétében került sor, akik így testközelből találkozhattak a
gólyafiókákkal. A személyesen érdeklődők közvetlen kontaktusba is kerülhettek a fészekből
lehozott gólyákkal, megsimogathatták a fehér tollas (pelyhes) madarakat. Közben a
madárgyűrűző szakember mindent elmondott megmutatott a gyerekeknek, érthetően és
érdekesen mesélt a gólyákról. Megtudhatták a gyerekek azt is többek között, hogy ezeket a
nagytestű madarakat fiókakorban, még a fészekben gyűrűzik meg, amikor még állni sem
tudnak, mert nem menekülnek, ezért gyorsan és biztonságosan kerülhetnek rájuk a gyűrűk.
Busainé Koplányi Katalin
Óvodapedagógus
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Megújult az önkormányzat üdülője
2.000.000 Ft támogatás felhasználásával újult meg
önkormányzatunk hévizi nyaralója a Kisfaludy
programnak köszönhetően.
A nappaliba új ülőgarnitúra és klíma került, a
hálószobába kényelmesebbre cseréltük az ágyakat, a
fürdőbe nagyobb és szebb lett a zuhanykabin. Új mikró,
lámpák, csapok szolgálják a nyaralók kényelmét. 2
kerékpár ad lehetőséget a sportolásra.
Idén már a teljes szezont lekötötték a főként szügyi
vendégek.
Külön öröm, hogy a pályázat teljes menedzsmentjét
kollégáim és nejem Szeniczei Anita segítségével sikerült
megoldani így a támogatás teljes összegét a nyaraló
felújítására költhettük. Köszönöm mindenkinek a
segítségét!
Használják olyan örömmel, mint amilyennel azt mi
felújítottuk!
Frenyó Gábor
polgármester

Készül a kerékpárút

Új játszóteret kapnak a gyerekek

Júniusban megkezdődtek a kivitelezési munkálatok a
Mikszáth úti kerékpárúton. A kivitelezőnek – OTYS
Építő Kft. - átadtuk a munkaterületet. A "tükör"
kialakítása több mint 65%-ban megtörtént és a szegély
kialakítás is 50 %-ot meghaladóan elkészült!
Köszönjük az ott lakóknak, hogy elviselik a kivitelezéssel
járó nehézségeket és a kivitelezőnek, hogy ebben az
extrém hőségben is kitartanak!
Észrevételeikkel Kakas Pétert építésvezetőt kereshetik a
kivitelező részéről a 06-30-272-0718-as számon, az
önkormányzat részéről pedig Tukora Zsuzsa várja a
hívásokat a 06-35-344-117-es vagy a 06-70-967-0282-es
számon.
Az esetleg felmerülő problémák kezelésénél türelmüket
kérjük!

A Magyar Falu Program keretein belül 5 millió forintot nyertünk a Hősök terei
játszótér felújítására. A felújítás megkezdése előtt megkérdeztük facebook
oldalunkon a lakosság véleményét, hogy mit gondolnak, legyen-e körbe kerítve a
park? A lakosság többsége a kerítésre voksolt, így az már el is készült.
A pályázat keretében egy kombinált vár kerül kiépítésre, melyen csúszda és
mászórész is megtalálható, így egyszerre több gyermek is játszhat rajta. A játszótér
várhatóan július elején elkészül és átadásra kerül.
A továbbiakban is szeretnénk bővíteni a játszóteret új játékokkal, amely kisebb és
nagyobb gyermekeknek egyaránt jól használható lesz és rendelkezik a megfelelő
biztonsági előírásokkal. Tervben van több pad, hulladékgyűjtő és kamerarendszer
kiépítése is a jövőben. A játszótéren kérjük mindenki ügyeljen a rendre és
tisztaságra! Nagyobb, kamasz gyermekeket ne engedjünk a kisgyermekeknek
kialakított játékokra. A rendről és biztonságról a polgárőreink is gondoskodni
fognak!

Előtte-utána
képek a
felújításban lévő
játszótérről
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PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK
Szent
Szent
Iván Éj
Iván éji mulatság
Badár Sándor
Dr.
AzMangó
idén isGabriella
megrendezte Szügy Község Önkormányzata
Falunapi
előzetes
az immár hagyománnyá vált Szent Iván éji mulatságot és
Virágos
Szügy ?bált.
Nyárköszöntő
„A napfordulóhoz világszerte világi és egyházi ünnepek
kapcsolódnak, mivel ekkor van az év legrövidebb
éjszakája és az emberek számára a fény és a sötétség
váltakozása mágikus eredettel bírt. A sötétség az
elmúlást, a fény pedig a megújulást jelentette, ezért ezen
a napon az emberek nagy tüzeket raktak, hogy elűzzék a
sötétséget; ekkor kezdődik a csillagászati nyár is.”

Először volt Badár Sándor Szügyben
2020. márciusában egy humoresttel zártunk, mielőtt berobbant a világjárvány és 2021.
júniusában humoresttel kezdtük a Covid utáni időszakot.
Június 1. napján 19 órától Badár Sándor Karinthy-gyűrűs humorista, a Magyar StandUp műfaj ikonikus alakja, és vígjátékaink kedvelt színésze először lépett fel a szügyi
Művelődési Házban. A humorista a karantén alatti hétköznapjairól mesélt, amely
rengeteg humorral és felejthetetlen sztorival bővelkedett.
A művelődési ház nagyterme hosszú időszak után nevetéssel telt meg. Jó volt végre
újra társaságban lenni és maszk nélküli igazi szívből mosolygó arcokat látni.
A humorestre nyereményjátékot is hirdettünk, ugyanis akik a Szügy község hivatalos
facebook oldalán megosztották a rendezvény plakátját, azok között kisorsoltunk egy
két személyre szóló belépőjegyet.

Nagy jelentősége volt ennek az ünnepnek. A nyárközépi
tűzgyújtás a megtisztulást az újjászületést jelképezte.
Ehhez a naphoz, a tűzhöz kapcsolódó népszokások voltak
például, hogy éjjel hatalmas örömtüzeket gyújtottak,
amelyeket körbe táncoltak, égő faágakkal megkerülték a
szántóföldeket a jövendő bő termés reményében vagy
lángoló kereket gurítottak alá a dombokon.
Mindezek reményében gyűltünk össze június 25-én este
a művelődési ház udvarán.
A Lobbanáspont tűzzsonglőr csapata zsonglőrködni
tanította a kicsiket, majd buborékshow-val kápráztatta el
a közönséget.
Ezt követően egy Flashmob táncprodukció következett a
Jerusalema tánckihívás kapcsán a Boróka néptánccsoport
előadásában.
21 órakor már mindenki izgatottan várta a tüzes
bemutatót, mely az idén is nagyon szépre sikeredett. A
fellobbanó Szent Iván éji tűzbe bárki bedobhatta
kívánságcéduláját, hisz ezen az éjszakán, az álmok valóra
válnak…
Az estet egy nagyon jó hangulatú Nyárköszöntő-party
zárta.
Köszönjük mindenkinek a részvételt, a segítséget, jövőre
is nagy szeretettel várjuk Önöket!
Hugyeczné Giebiszer Beáta

Dr. Mangó Gabriella a COVID-ról
A szécsényi származású doktornő és természetgyógyász jelenleg Gyöngyösön él és
praktizál. Körzetében összesen körülbelül 2500 beteg tartozik, ahol 141 PCR pozitív
igazolt covidos betege közül 9 került kórházba, és 7 fő vesztette életét. Elmondhatjuk,
hogy Magyarországon Ő az egyik, akinek praxisában a legkevesebb beteg hunyt el a
Covid-járványban!
A doktornő hamar népszerű lett a különböző egyszerű és ésszerű gyógymódjaival,
tanácsaival a facebook közönsége előtt, már több mint 50.000 követővel rendelkezik
a közösségi oldalon.
Előadása során kihangsúlyozta az oltás fontosságát, elmagyarázta közérthető nyelven
a különböző oltások működését. Minden nézői kérdésre érhetően és készséggel,
válaszolt. Mostanában megjelentek olyan vizsgálati eredmények, amelyek azt
mutatják, hogy a gyógyító által alkalmazott kezelések 90 és még magasabb
százalékban sikeresek. Ezzel a betegei a kórházba kerülést is elkerülhetik.
– Rengeteg szakirodalmat, tapasztalatot olvasok és kutatom a témát, ezek alapján
állítottam össze a saját praxisomban az alábbiakat: azitromycin első nap 2×500
milligramm, második naptól körülbelül 5 napig 1×500 milligramm. Vírusellenes
hatás, plusz nagyon érzékeny rá bizonyos baktérium, mely segíti a koronavírus sejtbe
jutását – javasolta a doktornő, majd kiemelte: antibiotikum azért is kell, mert a covid
az immunrendszert nyomja le, a bacilusok pedig a szervezetünkben elkezdik élni
világukat.
– Persze az antibiotikum mellé és után bélflóra javítás is szükséges – mondta dr.
Mangó Gabriella. – Az időseknek, 70 felett inkább doxycyclint, napi 2×100
milligrammot javaslok, hogy ne okozzon náluk az azitromycin esetleges
szívritmuszavart. Az Aszpirin protect 100 + Quamatel 1 hónapig való szedése is
hatékony, mivel érfalgyulladást, vérrögösödést okoz a koronavírus. Természetesen a
D-vitaminnak is van szerepe a kezelés során, 2 hétig 12 ezer nemzetközi egységet,
utána 2 hétig 6000 nemzetközi egységet javaslok a terápiánál. Ha a szaturáció 95 alá
megy, akkor már inhalatív szteroid, például Pulmicort Turbuhaler javasolt.
Az előadáson az is kiderült, hogy a közvetlen és kedves doktornő nem csak az
orvostudomány által elsajátított tudást használja, hanem természetgyógyászként is
hasznosítja tudását. A gyógyító emellett szabadidejében könyveket és verseket ír.
Az előadást visszanézhetik községünk YouTube csatornáján.
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Született gyermekek:
Balogh Lili Éva – 2021. március 25.
Mihalik Zsombor – 2021. március 29.
Oláh Máté Norbert – 2021. április 14.
Szathmári Nándor – 2021. május 13.
Hrapán Attila – 2021. május 26.
Oláh Szimonetta,
Lovas Nándor – 2021. június 7.
Isten hozott Titeket Szügyben! Jó egészséget és
sok boldogságot kívánunk a babáknak és a
szülőknek is!

A Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadási rendje:
Hétfő 8-12 óráig
Szerda 8-12 óráig, 13-16 óráig
Péntek 8-12 óráig
Pénztári nyitva tartás: kizárólag szerdai
napokon 8-12 óra között!
Polgármesteri fogadóóra:
hétfőnként 10-12 óra között
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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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