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POLGÁRMESTERI ÉVZÁRÓ BESZÁMOLÓ
Tisztelt Szügyiek!
Önkormányzatunk nehéz évet zárt 2020-ban, de elmondhatjuk, hogy ez a tendencia 2021-ben szerencsére megváltozott! Az
átgondolt, felelős gazdálkodásnak köszönhetően jelentős tartalékkal rendelkezünk.
Vegyük sorra az év jelentősebb történéseit!
Előirányzott bevételeink fő forrásait az iparűzési és a gépjárműadóból terveztük 2020-ra és részben 2021-re is. Sajnos, a
járványügyi helyzet a gépjárműadó teljes elvonásával járt, ez kb. 11 millió forint bevételkiesést jelentett mindkét évben. A
gépjárműadó azóta teljesen kikerült az önkormányzati bevételek közül!
Az önkormányzat intézményei folyamatos és magas színvonalú működését 2020-ban és 2021-ben is biztonságosan finanszírozta,
mindez 2020-ban 120 millió forint 2021-ben 132 millió forint ráfordítást igényelt.
A programomban is szereplő beiskolázási támogatást 2021-ben 142 tanuló részére fizettük ki 4,4 millió forint értékben, a
szociális támogatásokkal együtt mintegy 5,7 millió forintot költöttünk ezen célokra.
Képviselő-testületünk immár két igénylőnek is megítélte telekvásárlási támogatásra az egy–egymillió forintot.
Önkormányzatunk a járvány ideje alatt 5 akciót is szervezett, amelyek keretében önkéntesek által varrott maszkokat osztottunk,
vitaminokat, maszkokat, kézfertőtlenítőt vásároltunk és juttattunk el minden háztartásba. Eddigi utolsó akcióként pedig ingyenes
antitestszűrést szerveztünk.
Elmondhatjuk, hogy a járvány okozta nehézségek ellenére sem állt meg településünkön az élet és a fejlődés. A fejlődés, amit
megszokhattunk az elmúlt harminc évben, továbbra is tart.
Az elnyert és megvalósított pályázatoknak köszönhetően Szügy ma is megyénk egyik gazdasági központja. Ezt erősíti az
elkészült ipari parkunk, ahová egy vállalkozás már be is költözött és amelyet reményeim szerint rövidesen továbbiak fognak
követni. Ebben lehet segítségre az ipari parkban felépült inkubátorház is.
Településünk egyik legnagyobb munkaadója a Parat Ungarn Kft. új csarnokkal bővül. A Paczolay-kúria az M-Technologies
Kft. tulajdonába került, ahol már nagyrészt be is fejeződött a munka. Külön öröm, hogy ezen vállalkozás tulajdonosa egyben
településünk lakója, Tupcsa Zoltán Úr.
Önkormányzatunk az elmúlt időszakban is igyekezett támogatni az egyházi és a civil szervezeteket. A római katolikus
plébánián kialakított zarándokház befejezését 3 millió forinttal támogattuk. A civil szervezetek pedig 200 ezer forintos működési
támogatásra pályázhattak: 6 civil szervezet pályázott és összesen 1.149.710 Ft-os támogatásban részesültek.
Az óvoda udvarán és a Hősök terén lévő parkban több új játék is elkészült, ezeket a gyerekek már birtokba is vették. Ifjúsági
Európa bajnokunknak, Vályi Gergőnek is köszönhetően az iskolában egy számunkra új sportággal a falmászással is
megismerkedhetünk rövidesen az ott megépült „bulder-fal” révén.
A biciklis közlekedést segítendő megépítettük a falunkat átszelő kerékpárút újabb szakaszát a Mikszáth úton; köszönhetően a
Magyar Falu program támogatásának.
A Mikszáth út két végén egy-egy sebességmérő készüléket is üzembe helyeztünk, mivel fontos számunkra az itt élők
biztonsága, amit reményeim szerint tovább növel, hogy saját költségvetésünk terhére egy településőr alkalmazása mellett
döntöttünk. Elfogadtuk a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletet is.
Megszépült, megújult a ravatalozónk, ahol elkészült az új urnafal is. 50 millió forintot nyertünk az önkormányzat és a közös
önkormányzati hivatal által használt kastélyépület nyílászárócseréjére és külső homlokzatának felújítására, erre vonatkozóan is
megkötöttük a szerződést.
Saját forrásból megvásároltuk a kocsmát. Tervezzük, hogy ott a helyi gazdák termékeit kínáló boltot és piacot létesítünk. Ez most
még csak terv, de az erre vonatkozó pályázatot már beadtuk.
Elkészült, és szintén elbírálásra vár a külterületi utak felújítására vonatkozó pályázatunk, amelynek keretében további 7
önkormányzati út kap kövezett burkolatot, többek között a Kőkapui víztározóhoz vezető.
Idén tavasszal megmozdultak a környezetért tenni akaró lakók, és két hétvégén is gyűjtöttük az illegálisan lerakott hulladékot,
valamint idén is csatlakoztunk a „Te szedd” akcióhoz. Köszönet érte minden résztvevőnek!
Köszönöm mindazok munkáját, segítségét, akik ezekben a nehéz időkben mellénk álltak és éreztették velünk egy jól működő és
összetartó közösség erejét!
Frenyó Gábor
polgármester
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CIVIL SZERVEZETEK

Pályázatokkal segítik a térség beruházásait
Községünkben tartja fenn székhelyét az Ipoly-menti Palócok
Térségfejlesztő Egyesülete. Irodájuk a volt vármegyeháza
kapujától jobbra eső őrtorony emeletén található.
Az egyesület munkaszervezetének vezetőjével, Urbán
Gáborral,– aki egyben településünk alpolgármestere is –,
beszélgettünk munkájukról és fontosabb eredményeikről.
Utóbbiak messze túlmutatnak Szügy közigazgatási határain.
– Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete 2008-ban
alakult, azóta Szügy a székhelye. Jelenleg 120 körüli a tagok
száma, ez folyamatosan változik, vannak ki- és belépők is –
mondta. – A tagság megoszlik az önkormányzatok, az üzleti
vállalkozások és a civil szervezetek között. Jelenleg 49
település önkormányzatai, civil szervezetei és vállalkozásai
vesznek részt a közös munkában. A jelenlegi helyére, az
őrtoronyba 2013-ban költözött az iroda.
Hozzátette: a működési terület nagy, a teljes balassagyarmati és
szécsényi járás mellett hét település tartozik hozzájuk Rétság
környékéről, valamit egy község a pásztói járásból is.
– Fő tevékenységi köreink közé tartozik a Leader programok
koordinálása a teljes működési területen. A 2007–2013 és a
2014–2020 közötti fejlesztési ciklus uniós pályázatainak
megvalósítását is segítettük munkánkkal, utóbbi azonban még
nem ért véget, a 2020-as pályázatok megvalósítása 2022 végéig
tart. A Leader programot a Miniszterelnökség agrárvidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkársága írja ki,
egyesületünk a pályázati felhívások elkészítésében és
lebonyolításában vesz részt, segíti a fejleszteni szándékozókat.
Emellett információs központként is működik a szügyi iroda.
Urbán Gábor hozzátette: változó, hogy az ügyfelek mire
pályáznak, többnyire a vállalkozások fejlesztésére,
eszközbeszerzések támogatására nyílik lehetőség. Főleg
műhelyek beruházásaira, gépek vásárlására igényelnek
támogatást a pályázók. Az építésre vonatkozó támogatás
viszonylag kevés.
– Az eredmények között tarthatjuk számon, hogy az utóbbi
időszakban működési területünkön 15–16 új munkahelyet is
sikerült teremteni – mondta. – Ez talán nem tűnik soknak, de a
kisebb településeken ennek is megvan a maga jelentősége. A
felzárkózás előmozdítása szintén a fontos feladatok közé
tartozik.
Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete
közreműködésével megvalósult beruházások között említette a
szügyi húsüzem létrehozását, önkormányzati részről pedig az
óvodai játszótér, valamint a temetői ravatalozó felújítását.
– Egyik legnagyobb beruházásunk a szentei Maszlik családi
gazdaság sajtüzemének kialakítása, ugyanitt a sajtút egyik
állomásának megépítése volt – mondta Urbán Gábor. – A helyi
termékek előállítására, piaci bevezetésére szintén nyíltak
pályázati lehetőségek. Az egyik ilyen, feltételezhetően nagy
jövő előtt álló és a térség adottságaihoz is jól igazodó termék a
gyógynövény, amelynek termesztése és -feldolgozása is
szerepet kaphat.
A nemzetközi kapcsolatokról kifejtette, hogy szlovákiai és
romániai partnerekkel is kialakítottak már eredményes
együttműködést,
ezek
főleg
közös
rendezvények
megvalósítását célozták meg. Ezeken számos terméket sikerült
bemutatni, közöttük természetesen a Felvidékről és Erdélyből
származókat is.
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Az egyesület a civil szervezetek, az önkormányzatok és a
vállalkozások fejlesztésében a jövőben is közreműködik: a
pályázatok megvalósítása mellett részt vesznek az ügyfelek
felkészítésében, tartanak tájékoztatókat is a lehetséges
partnereknek.
Urbán Gábor hozzátette: turisztikai célokra nem írnak ki
pályázatot a Leader programokban, a 2021–2027-es uniós
fejlesztési ciklus pályázatai pedig jövőre jelennek meg. A
jövőben a nemzetközi nyitás jegyében külföldi partnerekkel
is tervezik további programok megvalósítását.
A munkaszervezet szügyi irodája a Leader pályázatok
információs központjaként a hét minden napján az ügyfelek
rendelkezésére állnak a munkatársak.
Faragó Zoltán
újságíró

A ravatalozó, amely az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő
Egyesületnek köszönhetően pályázat keretein belül került
felújításra

A megújult óvodai játszótér
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Madárbarát téli kert
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 Karcza
Zsolt írásában.
Az ősz és a tél az itthon telelő madarak életében nagy kihívást jelent. A túlélő állatok kezdhetik meg majd tavasszal a fészkelést,
szaporodást. Az időszakot a legrátermettebb példányok könnyen átvészelik. Ez elsősorban a tél keménységén, az aktuális
időjárási helyzeten, a táplálék-, vízforrások eloszlásán, mennyiségén és az alkalmas éjszakai búvóhelyek meglétén múlik.
Madáretetés
Nagy hagyománya van a téli madáretetésnek, amivel a nálunk
telelő madarakat a kertbe, ablakpárkányra csalogathatjuk. A
télen Magyarországon maradó és telelni hozzánk érkező
madarak egy egészséges környezetben, ahol ősszel és télen is
megfelelő minőségű és mennyiségű táplálékot találnak, emberi
segítség nélkül is képesek átvészelni a telet. Ha az időjárási
szélsőségek (például hosszantartó hótakaró) vagy a természetes
táplálékbázisok kiürülése miatt ez a helyzet megváltozik, a
madarak területet váltanak, gond nélkül tovább repülnek. Ebből
következően nem kötelező etetni a madarakat, viszont ha
gyönyörködni szeretnénk bennük, nyugodtan etethetjük őket.
Tehát az énekesmadarak téli etetésének célja nem feltétlen az
életben tartásuk, hanem a közelünkbe csalogatásuk. Ennek két
alapvető oka van:
- a madarak látványa, közeli megfigyelhetősége rendkívüli
élményt jelent gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, ami
egyben a természeti környezet megóvására ösztönöz
bennünket;
- a madarak jelenléte biológiai védekezést jelent az általuk
az etetőhely közelében összeszedett gyommagvaknak,
rovar- és kisrágcsáló-kártevőknek köszönhetően.
Az énekesmadarak téli etetésével kapcsolatban mélyen beépült
a köztudatba, hogy "Ha egyszer elkezdtük, ne hagyjuk abba,
mert a madarak bajba kerülnek." Szerencsére a helyzet messze
nem ennyire rossz. Amint érzékelik, hogy az etetőben fogy az
eleség, egyből odébb állnak. Ebből következően akkor is
nyugodtan elkezdhetjük a tél elején az etetést, ha tudjuk, hogy
még a szezonban el fogunk utazni, így lesz olyan időszak,
amikor nem tudjuk újratölteni az etetőt.
A téli etetőkön alkalmazható madáreleségek három nagy
csoportba sorolhatók, melyeket együtt érdemes alkalmazni és
így biztosak lehetünk abban, hogy az ivóvízzel együtt az etetők
minden madarának minden igényét ki tudjuk elégíteni. Ezekkel
az összes szóba jöhető, potenciálisan mintegy 50 madárfajt
vendégül láthatjuk az etetőkön.
Olajos magvak:
A legfontosabb téli madáreleség a nem sózott, nem pirított,
magas olajtartalmú fekete (ipari) napraforgó. A szotyiba
érdemes apró szemű magvakat: kölest, muhart stb. keverni.

Állati zsiradék:
Az olajos magvakhoz hasonlóan potenciális téli etetőanyag az
állati zsiradék: a kacsa-, liba- és sertésháj; a sertés
zsírszalonna; a faggyú; a főzéssel sótalanított étkezési
szalonna; a ma már széles körben árusított cinkegolyó;
lágysajt- vagy vajtégla.
Az etető fontos kiegészítője az itató. Tartós, több napig vagy
hétig tartó kemény fagyok idején nem csak a táplálék, de a
folyékony halmazállapotú víz megtalálása is kritikus
tényezővé válik a madarak túlélése szempontjából.
Magyarországon gyakran szárazak, hó- és zúzmaramentesek
a telek, így ez a vízutánpótlási forma nem is mindig elérhető.
Ráadásul a fagyot víz fogyasztása, testen belüli felolvasztása
nagyon megterhelő, különösen az alultáplált, energiahiányos
szervezetet. Ezért fontos, hogy a lehető legtöbb madáretető
mellett működjön madáritató, madárfürdő is.
Odútelepítés időszaka
Az új odúk telepítésének legjobb időszaka a szeptembernovember, de télen sem késő kihelyezni a mesterséges odúkat,
költőládákat. Ennek fő oka, hogy az odúkat a madarak
nemcsak a költési, de a telelési időszakban is használják
éjszakázásra.
Az MME weboldalán (www.mme.hu) megismerhetőek a
különböző mesterséges fészekoduk, amelyeket az MME
Boltban meg is lehet vásárolni. Aki nem szeretne erre költeni,
otthoni maradék deszkaanyagokból el is készítheti az odúkat.
A kihelyezéshez általános javaslat, hogy az odúk röpnyílása
lehetőleg ne észak felé nézzen, mert ezeknél nagyobb esély
van a beázásra, ami a hideg széllel együtt hátrányosan
befolyásolja az odúk mikroklímáját, különösen télen, amikor
a cinegék előszeretettel éjszakáznak akár csoportosan is
ezekben. A kihelyezési magasság általában 2–8 m között van,
de több faj beköltözik alig méteres, mellmagasságban lévő
odúkba is. Ezek az odúk függesztettek, drót és szükség esetén
kampó segítségével faágra, ágcsonkra akasztva telepítendők.
Az odúnak nem kell feltétlenül a fatörzsnek támaszkodnia,
azok megfelelően erős ágakra is függeszthetők, a lengő
mozgás a madarakat nem zavarja.

Alma és bogyós gyümölcsök:
A legolcsóbb almával vagy a településeken könnyen gyűjthető
bogyókkal is etethetünk. Ezeket lehetőleg szúrjuk vagy
akasszuk bokrok és fák ágcsonkjaira, de néhány almát a talajra
is tehetünk. Az almát és a bogyókat gyakorlatilag minden madár
kedveli, így nagy segítséget nyújthat a ritkábban áttelelő
rovarevő madaraknak (például vörösbegy, barátposzáta).
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Önellátásra rendezkedett be, teheneket tart a gazdálkodó
Egy fehér és egy fekete pumi rohanja meg az érkezőt
Hugyecz Jánosék szügyi portáján. Anyányi ebeket, a gazda
pedig azzal fogad, hogy kölykök még, azért is ilyen
szertelenek.
A két kutya kíséretében először az istállóba megyünk, ami
ragyog a tisztaságtól, a jászol előtt pedig két holstein-fríz tehén
kérődzik csendesen, egyik fekve, a másik állva. Hugyecz János
előbbire mutatva megjegyzi, hogy holland törzskönyvvel
rendelkezik, kiváló vérvonal.
– Három tehenünk volt, de az egyik elpusztult nem rég –
mondja, miközben vasvillát fog és igazít egy kicsit az
almozáson. – Nagyon sajnáltuk, orvost hívtunk hozzá, kezelés
után próbáltuk talpra állítani, még munkagép is érkezett, hogy
a hasa alatt áthúzott hevederekkel felemelje... Amikor vagy
húszadszorra sem sikerült megállnia lábán, már láttam, hogy
feladta. Ha a tehén feladja a küzdelmet, vége, tudtam már
akkor, hogy el kell engedni...
Érkezik azért az utánpótlás: a következő borjút januárra
várják.
Bemegyünk a modern, korszerűen berendezett lakóházba –
sem itt, sem az udvaron nem látni, hogy nagy testű állat is
tartanak a portán.
– Nagyszülői örökségem az istálló is, az állatállomány is –
mondja Hugyecz János. – Tőlük vettem még 1972-ben a
gazdaságot! Nem volt könnyű, mert az iparban dolgoztam
többfelé is, egészen a nyugdíjig. A jószág mellett meg nagyon
sok a munka, az év minden napján el kell látni, reggel hatkor
és délután ötkor fejünk. Nem panasz ez, meg nem is a
megélhetésért csinálja ezt az ember, hanem azért, mert szeret
vele foglalkozni! Az is öröm, hogy a gondoskodásért a jószág
hálás, és ezt ki is mutatja!
A kérdésre, hogy a takarmányt megtermeli-e magának,
Hugyecz János kifejti: éppen csak, hogy annyi földjük van,
ahová szükség esetén a háztól kihajthatják a teheneket.
Mindent meg kell venni nekik, ami az ellátásukhoz kell, ebbe
természetesen az állatorvos is beletartozik.
– Tudja, régen nyolc-kilenc szarvasmarha is volt a
nagyszüleim portáján, de akkor még a faluban is sok háznál
tartottak állatokat. Volt községi legelő is, oda kijárt vagy 120
marha! Hárman–négyen voltunk csordások, beosztás szerint
őriztük őket. Volt egy tülök, amit este az aznapi pásztor átadott
annak, aki reggel utána következett. A tülköt megfújtuk reggel
az utca végén, akkor a gazdák kiengedték az útra az állataikat.
Fejés után, hét órakor már mentünk a legelőre, este hétkor
hajtottunk haza. Nem kis munka volt a 120 állatot őrizni,
sokszor a tűző napon! Ma három gazdánál úgy húsz tehén van
a faluban.
Hozzáteszi, hogy községi legelőt a kárpótláskor kiosztották,
megszűnt a szügyi tejcsarnok is. Ezek okozták, hogy a régi, a
gazdálkodásba még beleszületett jószágtartók is abbahagyták.
– Voltak más nehézségek is, hoztak annak idején olyan
rendeletet is, hogy össze kell szedni a tehénlepényeket az esti
behajtás után. Úgyhogy mentünk a taligával és a lapáttal…
Hugyecz János hozzáteszi: Szügyben a szomszédok nagyon
jók, nem volt még gondja az állattartás miatt.
– Nagyon sokat kell dolgozni azért, hogy mindig, minden tiszta
legyen. Klórmésszel fertőtlenítek az istálló és a ház körül.
Fejés után, – harminc éve már, hogy géppel csináljuk, –
télidőben naponta egyszer, nyáron kétszer is fertőtlenítek. Nem
szabad, hogy az előző fejésből csak egy csepp is maradjon
valamin, mert megrontja a tejet!
WWW.SZUGY.HU

Az igazi házi tej ma valóságos kincs, a Hugyecz portáról is
vásárolják, van, aki már ötven éve jár érte.

Hugyecz János az egyik tehénnel az istállójukban
valamin, mert megrontja a tejet!
Az igazi házi tej ma valóságos kincs, a Hugyecz portáról is
vásárolják, van, aki már ötven éve jár érte.
– Inkább a középkorúak és az idősebbek viszik, a fiatalok már
nem ismerik, vagy nem is találják jónak, mert ahhoz szoktak,
amit dobozban kapni az üzletben. Pedig az már nem is tej! A
házi négy–öt napig jó a hűtőben, a bolti meg hónapokig is
eltartható… Kivesznek belőle minden értékes összetevőt a
nagyüzemekben...
Hozzáteszi, hogy különböző ízesítésű sajtokat is készítenek,
megrendelésre. Különösen népszerű a lila- és a fokhagymás,
a kapros, a köménymagos. Emellett túró is készül a háznál.–
Itt, a konyhában zajlik minden – mutatja a modern ház
patyolattisztaságú helyiségét. – Itt dolgozzuk fel a tejet,
mindennek megvan a maga edénye és helye.
Azután arról ejt szót, hogy sajnos nincs, aki átvegye a
gazdaságot. Sikerült felépítenie egy kis vállalkozást, sok
munkával és lemondással működtetni is tudja, de a gyermek
és az unoka is már inkább városi ember. Ahogyan a falun élő
emberek egy része is azzá vált napjainkra.
– Van húsz tyúkunk, disznó is mindig volt a háznál, ez a
második év, hogy nem vágunk, mert amikor bejött az afrikai
sertéspestis, nem javasolták a házi tartást. Lehet különben,
hogy nem jön ki önköltségi áron sem, de tudjuk, hogy mit
etettünk az állattal, azt is, hogyan és mit dolgoztuk fel. Jobb a
saját termék minden téren!
Búcsúzáskor még megjegyzi, hogy nyugdíj mellett már
jobban ráér, az önellátást is fontosnak tartja, a jószágot pedig
nagyon szereti, így csinálja, ameddig csak bírja.
A Jóisten adjon egészséget és sok erőt hozzá!
Faragó Zoltán
újságíró
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Ketykó István könyvbemutató

Erzsébet királyné Szügyben „járt”
November 13-án szombat délután
Kordásné Szász Melinda tartott előadást
korhű ruhában a szügyi művelődési
házban.
Kordásné
Szász
Melinda
még
gyermekkorában, Krúdy Gyula könyve
kapcsán szeretett bele a Sisit körülölelő
legendákba. Ez a világ teljesen
elvarázsolta
a
hajdúszoboszlói
pedagógust, és az idők során a téma és a
királyné szakértője lett. Legyezőket, a
korral
kapcsolatos
tárgyakat
és
könyveket gyűjtött, valamint egy
tematikus baráti társaságot is létrehozott
Gödöllőn. 2011-től korhű öltözékeket is
készíttetett magának, melyeket előadásai
alatt visel.
- Előadásaim során a királyné
mindennapjait mutatom be egyes szám
első személyben, kitérve családjára,
utazásaira. – mesélte Melinda.
Az előadás nagyon jól sikerült, sok új
dolgot tudhattunk meg a királyné és
családja életéről.

Kordásné Szász Melinda
(középen) a lelkes nézők
egy részével

Ketykó István Spangár András-díjas költő új
verseskötetének bemutatására november 19-én
került sor.
István falunk szülötte és több mint 2 évtizedig élt
is itt.
A kötetet Karaffa Gyula költő a börzsönyi Helikon
internetes folyóirat alapító főszerekesztője mutatta
be.
Az estet Sisáné Korbely Erzsébet és Tucsek
Lászlóné szügyi lakosok versfelolvasása és
Lazsán Zsolt a balassagyarmati Don Bosco
Zenekar tagjának gitáros éneke színesítette.
Köszönjük
mindazok
munkáját,
akik
hozzájárultak ehhez a szép estéhez, és
jelenlétükkel megtisztelték a költőt!
A kötetből néhány példány még megvásárolható
az önkormányzatnál önköltségi áron.

Az előadáson kiállított
tárgyak

Szépkorúakat köszöntöttünk
Sajnos a jelenlegi járványhelyzetre való
tekintettel idén sem tudjuk a szokásos módon
megtartani az Idősek napi rendezvényünket, ám
Önkormányzatunk így is szeretne kedveskedni a
község szépkorú lakosainak.
Minden 65 év feletti lakos egy kis csomagot kap,
melynek tartalma:
- 1 csomag szaloncukor, illetve
- 1 db 10.000 Ft-os vásárlási utalvány, melyet a
szügyi Buki ABC-ben lehet levásárolni 2022.
március 31-ig.
A csomagok kihordása a mai napon
megkezdődött és várhatón a héten minden 65 év
feletti lakos megkapja a csomagját.
Ezúton is szeretnénk külön köszönteni a község
legidősebb lakosait, és azokat, akik idén ünneplik
a 50. házassági évfordulójukat:
Szügy község legidősebb női lakosa:
Bakalár Pálné Zuzka néni 88 éves
Szügy község legidősebb férfi lakosa:
Dócs László 88 éves
50. házassági évfordulóját ünnepli:
Pásztor Sándor és Valent Valéria
Kmeti István és Hegedűs Erzsébet Magdolna
A polgármester úr személyesen köszöntötte a
legidősebb nőt, a legidősebb férfit és a 50.
házassági évfordulójukat ünneplő párokat!
Szívből gratulálunk nekik, és mindenkinek
további sok boldog, egészséggel teli éveket
kívánunk!
Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk magunkra!
WWW.SZUGY.HU

Ketykó István verset olvas fel az „Eltékozolt
talentumom” című verseskötetéből

Frenyó Gábor polgármester
személyesen köszöntötte Szügy község
legidősebb nő és férfi lakosát

Az idén 50. házassági évfordulójukat ünneplőket köszöntötte a
polgármester
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Élő Adventi Kalendárium
A karácsonyt megelőző adventi időszak négy hétig tart,
melynek
lényege
az
örömteli
várakozás
Jézus
megszületésére. A különleges hangulatot fokozza, hogy a téli
sötétségben a melegre, a fényre és a megújulásra való vágyódás
is felerősödik bennünk. Szerettük volna ezt az időszakot
településünkön is szebbé varázsolni, ezért Önkormányzatunk
útjára indította az Élő Adventi Naptárt Szügyben.
Felhívásunkra 30 ingatlantulajdonos jelentkezett, akik
vállalták, hogy 2021. december 1. és 24. között kifüggesztenek
ingatlanuk ablakába/ajtajára/kerítésére egy-egy számot és azt
esténként kivilágítják, ezzel is segítve a ráhangolódást a közelgő
karácsonyi ünnepekre. Célunk az volt, hogy december 1-től
Szentestéig a településen minden nap legalább egy újabb
ingatlanon jelenjen meg kivilágítva a hónap napját jelző szám,
akárcsak egy adventi naptáron. Az eredmény minden várakozást
felülmúlt, ötletesnél ötletesebb dekorációk készültek és fognak
készülni. Az ablakok pontos helyét nem adtuk meg előre, de
naponta „információmorzsákat” hintünk el arra vonatkozóan,
hogy hol érdemes aznap keresni az Advent Szügyben facebook
oldalon. Bíztatunk mindenkit, hogy esténként sétáljon körbe
Szügy utcáin és gyönyörködjön a szebbnél szebb ablakokban.
Örömünkre szolgál, hogy nagyon sok pozitív visszajelzést
kaptunk a kezdeményezéssel kapcsolatban, több szülő is
gyermekeivel járja végig naponta az utcákat felfedezni az új
ablakot. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a résztvevő
családoknak, hogy meghitté, hangulatossá varázsolják
településünket. Ezt a kezdeményezést hagyományteremtő céllal
indítottuk el, szeretnénk a következő években is megvalósítani.
Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk
mindenkinek!
Tucsek Laura
szervező

Az 5. nap adventi
ablaka, mely egy
rendkívül ötletes
gyerekek által
közkedvelt Elza
hercegnőt
ábrázolja a
Jégvarázs című
Disney meséből

A 9-es ablak, mely szintén nagyon ötletes és
különlegesre sikerült, látszik, hogy sokat
dolgoztak vele az alkotók

Különleges járgánnyal érkezett a
Mikulás Szügybe
Hosszú idő után idén újra meglátogatta a szügyi gyerekeket a
falumikulás egy nagyon különleges szánnal. Az önkormányzat
teherautójának platójára került fel a fa szán, melyet karácsonyi
világítással borítottunk be. A Mikulás az udvartartással –
Krampusz és segítői – bejárta a falu utcáit és több
megállóhelyen megállt, ahol az ott várakozó gyerekeknek
szaloncukrot osztott.
Hatalmas sikere volt, mint a gyerekek, mint a szülők körében
a falumikulásnak. Rengetegen vártak rá mindenhol, több
megállóhelyen énekeltek is a Mikulásnak.
Reméljük, hogy a Mikulás jövőre is ellátogat majd hozzánk
újra örömet szerezve a falu kis lakóinak.
Tucsek Laura
szervező

WWW.SZUGY.HU
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Tisztelt Lakosság!
A Szügyi Közös Önkormányzat Hivatal 2021. december
23. napjától 2021. december 31. napjáig
igazgatási szünetet tart.
Az igazgatási szünet ideje alatt a Hivatal zárva tart.
Az igazgatási szünet alatt telefonos ügyeletet biztosítunk
Hivatalunkban. A halaszthatatlan ügyek intézésére
telefonon, elektronikusan (e-mail, ügyfélkapu) az alábbi
elérhetőségeink egyikén van lehetőség:
2699 Szügy, Rákóczi út 99-101.
06-35/344-117
onkhivatal@szugy.hu
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy KIVÉTELESEN
INDOKOLT ESETBEN (anyakönyvi, hagyatéki ügyek)
SZEMÉLYES
ÜGYFÉLFOGADÁSRA
lehetőséget
biztosítunk, abban az esetben, ha az ügyfél
ELŐZETESEN,
TELEFONON
IDŐPONTOT
EGYEZTETETT AZ ÉRINTETT ÜGYINTÉZŐVEL.
Kérjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy az igazgatási szünetre
tekintettel szíveskedjenek ügyeik intézését időzíteni.
Szíves megértésüket köszönjük
dr. Filip Szabina sk.
aljegyző
dr. Filip Szabina sk.
aljegyző

A Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadási rendje:
Hétfő 8-12 ,13-16 óráig
Szerda 8-12, 13-16 óráig
Péntek 8-12 óráig

Pénztári nyitva tartás: kizárólag szerdai napokon 812 óra között!
Polgármesteri fogadóóra:
minden hétfőn 10-12 óra között
Kedden és csütörtökön az ügyek feldolgozása és
intézése miatt nincs ügyfélfogadás!
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Felelős kiadó: Frenyó Gábor polgármester
2699 Szügy, Rákóczi út 99-101.
Telefon: 35/344-342
E-mail: frenyogabor@szugy.hu,
onkhivatal@szugy.hu
Weboldal: www.szugy.hu
Facebook: www.facebook.com/szugykozseg
Szerkesztő: Tucsek Laura
Nyomda: Polar Studió, felelős vezető: Bencze Péter
Cikkek: Faragó Zoltán, Dióhéj Kft.
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