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Tisztelt Szügyiek! 
 

Február 24-én bekövetkezett a legrosszabb, amitől csak tartani lehet: hazánk szomszédjában kitört a háború, Oroszország 

megtámadta Ukrajnát, a harcok kiszélesedése pedig menekülthullámot indított nyugat felé. A magyar emberek példás 

összefogásról téve tanúbizonyságot segítik a háborús országot elhagyó embereket, nem csak a kárpátaljai magyarokat, hanem 

bárkit, aki támogatásra szorul. Szügy önkormányzata is azonnal lakossági adománygyűjtésbe kezdett, az elszállítását is 

megszervezte, emellett pénzzel is segítette a bajbajutottaknak. 

 

Önkormányzatunk nem maradhatott tétlen ebben a helyzetben, már közvetlenül a háború kitörése után a menekültek 

megsegítésére gyűjtőpontot hoztunk létre. Az adományokat február végétől a művelődési házban adhatták le a segítőkész 

szügyiek. Az adománygyűjtő ponton Hugyecz Pálné Ancika, Hugyeczné Giebiszer Beáta, Tucsek Erika és Tucsek Laura vették 

át az érkező adományokat. Az első tájékoztatások szerint főleg tartós élelmiszerekre és üdítőkre, ásványvízre volt szükség. 

Emellett plédek, takarók, gyermek és felnőtt ruhák, cipők, papucsok, gyógyszerek, vitaminok, baba- és tisztaságápolási cikkek 

kellettek elsősorban. Jól jött a csomagolóanyag is, a szendvicsek elkészítéséhez. Az adományokat meghatározott időpontban 

lehetett leadni az intézményben. 

Örömmel láttuk, hogy a szügyiek mennyire nagylelkűen hozták adományaikat, melyek gyorsan gyűltek. Mivel a menekültek nagy 

részt nők és gyerekek, az önkormányzat március elején újabb felhívást tett közzé játékok, rajzeszközök, mesekönyvek, 

aszfaltkréták gyűjtésére. Az adományok eljuttatásához nagyobb dobozokat is kértek. 

 

A szállítás megkönnyítésére összefogtunk Csesztve és Nógrádmarcal önkormányzatával és március 8-án az adományt elvittük 

Tiszabecsre, a határátkelőre. Itt a kárpátaljai Tiszaújlaki járás képviselőjének, Szilágyi Piroskának adtuk át a három község 

lakóinak felajánlásaival megtöltött dobozokat. A kárpátaljaiak tájékoztatása szerint hat–hét településre jutott a szállítmányból. A 

képviselő asszony elmesélte, hogy nagyon sok emberről kell gondoskodniuk, hiszen sokan várakozó állásban vannak a határ 

menti falvakban. A látogatásunkat megelőző napon szállítottak át hozzájuk 110 gyermeket, akiket egy Harkiv környékén 

lebombázott épületből menekítettek biztonságosabb helyre, így az adományaikkal őket is segítették. Köszönet ezért mindenkinek! 

 

Anyagi támogatást is nyújtott az önkormányzat a bajbajutottaknak. 

Lakosonként ezer forint pénzadományt ajánlottunk fel a rászorulók megsegítésére a képviselő-testület döntése alapján, így 

összesen 1 millió 473 ezer forintot utaltunk át. A tiszaújlaki önkormányzat azt kérte, hogy az adományt a Palágykomoróci Görög 

Katolikus Egyházközség számára utaljuk el, rajtuk keresztül a város hiánytalanul megkapja a pénzösszeget. Kérték, ha valaki 

további pénzadományt juttatna el Kárpátaljára, akkor az utalás közleményében tüntesse fel, hogy „Tiszaújlak településének”. A 

pénzt a Harkiv környékéről Kárpátaljára szállított 110 gyermek ellátására fordítják. 

 

Az önkormányzat nevében is köszönjük mindenkinek a segítséget. 

 

 
 

Frenyó Gábor 

polgármester 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 

 



XVI. ÉVFOLYAM / / 2022. TAVASZ / /1. LAPSZÁM SZÜGYI    HÍREK 

 

WWW.SZUGY.HU 3. OLDAL 

tanulmányi eredményt felmutató, de akkor az egyik diák sportolói 

teljesítményét ismertük el. Volt azonban olyan év is, hogy hét gyereknek 

adhattunk át díjat! Kisebb pénzösszeg is jár az oklevél és az emlékplakett 

mellé. 

Valamilyen elismerést már 2015 óta a különféle versenyekre felkészítő 

pedagógusoknak is ad a Madách Imre Alapítvány – tudtuk meg Sisáné 

Korbely Erzsébettől. 

– Nagyon sokat dolgoznak ezekért az eredményekért a pedagógusok is! 

A tanulmányi és a sporteredmények nem jönnek munka nélkül! 

Az elmúlt időszak nehézségeiről kifejtette, hogy a világjárvány miatt az 

elmúlt két évben nem nagyon voltak tanulmányi versenyek, de azért 

elismerésre méltó tanuló így is végzett az intézményben. A kuratóriumi 

tagok elfoglalt emberek, de szívvel-lélekkel végzik az alapítványi 

munkájukat. Sisáné Korbely Erzsébet hozzátette, hogy a kuratórium 

tagjaival, Balázs Bernadettel, Frenyóné Stefáni Ritával, Dombóváriné 

Cservenák Katalinnal és Szeniczei Anitával nagyon jól együtt tudnak 

dolgozni, Hugyecz Tiborné pedig a könyvelésben segít sokat. 

Az alapítvány ritkán ad be pályázatot, de ezen a téren is volt már szép 

eredményük, akkor 95 ezer forintot nyertek el. 

– Pályázaton eddig egyszer kaptunk egy kis pénzt, még 2017-ben. Akkor 

a „Mozdulj Szügy” című rendezvény megvalósításában működött közre 

az alapítvány. Nagyon jó kis program volt, az egészségtudatosságra 

hívtuk fel a figyelmet, túrával is egybekötve.  

A közeljövő terveiről elmondta: bár harminc éve nem ült a varrógép 

mögé, nemrég hozzálátott a régi farmernadrágok feldolgozásához. 

Divatos táskákat készít belőlük, egyelőre gyakorlásképpen, hogy 

értékesítés után az alapítvány bevételeit gyarapítsa, így is segítve a helyi 

oktató-nevelő munka további elismerését. A többi kuratóriumi tagot, 

esetleg a szülőket is bevonná ebbe a munkába, hogy különféle 

újrahasznosított, eladható tárgyakat készítsenek. Ezzel is a jó képességű 

szügyi gyerekek további pályafutását szeretné segíteni, ahogy ez a célja a 

Madách Imre Alapítványnak és a kuratórium minden tagjának is. 

 

VÁLLALKOZÁSOK SZÜGYBEN 

Fejlesztésekben gazdag évet zárt az M-Technologies Kft. 

CIVIL SZERVEZET 

Diákok és pedagógusok munkáját is díjazzák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Községünkben a Béke utca 5. szám alatt, a volt termelőszövetkezeti 

iroda helyén működik az M-Technologies Mérnöki Iroda és Gépgyártó 

Kft. A cég ügyvezető igazgatójával, Tupcsa Zoltán helybéli 

gépészmérnökkel beszélgettünk a vállalkozás működéséről, főbb 

termékeiről és a közeljövő terveiről. 

– Cégünk 2010-ben kezdte meg működését. Az elmúlt közel 12 év stabil 

cégfejlesztési stratégiájának köszönhetően ma már 14 kollégával 

dolgozunk a frissen felújított szügyi telephelyünkön.  

A megrendelőikről szólva kifejtette: az autóipar a fő partnerük, de 

teljesítenek megrendeléseket az elektronikai és a mezőgazdasági 

gépiparba is. 

– Fő tevékenységeink közé tartozik a célgép- és acélszerkezet-gyártás 

az ismertebb autóipari felhasználók számára. Közöttük szerepel – hogy 

csak a nagyobbakat említsem – a Mercedes-Benz, a Bosch, a 

Continental. Direkt beszállítói vagyunk többek között a BMW-nek és a 

Volkwagennek is. Az általunk tervezett és gyártott berendezéseken 

többek között olyan termékeket tesztelnek vagy szerelnek, amelyek 

közvetlenül az autókba kerülnek, akár „hagyományos”, akár az 

elektromos gépkocsi gyártást nézzük.  

Az ügyvezető igazgató az érdekesség kedvéért megemlítette, hogy még 

az egyes Rolls Royce-nak szállított alkatrészeket is az általuk gyártott 

vizsgáló berendezéseken tesztelik. 

A célgépek tervezése és gyártása mellett szivárgásvizsgáló 

berendezéseket szállítanak vevőiknek, valamint CNC megmunkálással, 

hegesztéssel, és egyedi fémszerkezetek gyártásával is foglalkoznak a M-

Technologies Kft.-nél. 

– Komplex tevékenységet folytatunk: megrendelést követően 

megtervezzük a berendezést, beszerezzük a szükséges alapanyagokat és 

kereskedelmi alkatrészeket, gyártás és szerelést követően pedig 

telepítjük és beüzemeljük az adott berendezést a vevő telephelyén – 

 

– mondta. – Természetesen szerviz, garancia 

és igény esetén karbantartás is tartozik az 

általunk nyújtott szolgáltatások körébe. 

Másik jelentős tevékenységük a Mercedes-

Benz gyárában található speciális 

tárolókeretek készítése, illetve azok javítása, 

karbantartása. Ennek az autóipari óriásnak a 

maximális kiszolgálása érdekében a kft 

rendelkezik egy gyáron belüli telephellyel is. 

A kiváló minőségű munka és a gyors reagálás 

elengedhetetlen egy ilyen kapcsolatban,  

 
hiszen az semmiképp sem megengedhető, hogy tároló keret hiánya miatt 

esetleg megálljon egy szerelősor az autógyártásban! 

Tupcsa Zoltán kifejtette: a koronavírus-járvány minimális, hét százalék 

körüli visszaesést hozott az autóipari beszállítók megrendeléseiben. Az 

így felszabadult kapacitást más, például a mezőgazdasági gépgyártóipari 

szegmens kiépítésére, kutatás fejlesztésre és Szügyben a telephely 

rendbetételére fordították. 

– Tavaly megtörtént a belső felújítást, szándékaink szerint idén a 

külsővel folytatjuk. Emellett folytatjuk a megkezdett fejlesztéseket is: 

tavaly megvalósítottuk a saválló alumínium és a szénacél hegesztéséhez, 

illetve alkatrész gyártáshoz szükséges beruházásokat, az ez évi tervek 

között pedig szerepel a hegesztő és a forgácsoló kapacitás további 

bővítése. 

Hozzátette: a cégnél kutatás-fejlesztést is folytatnak és valamennyi, a 

működéshez szükséges minőségbiztosítási tanúsítvánnyal rendelkeznek. 

Tupcsa Zoltán kérdésünkre azt is elmondta, hogy településünk 

önkormányzatával nagyon jó kapcsolatot tartanak fent, működésükhöz 

minden segítséget megkapnak, ezt igény esetén természetesen 

viszonozzák is. 

 

Községünkben 1993 óta működik a Madách 

Imre Alapítvány, amelynek kuratóriumi 

elnöke Sisáné Korbely Erzsébet, a szügyi 

postahivatal ma már nyugdíjas vezetője. 

Otthonában kerestük fel, hogy a civil 

szervezet munkájáról kérdezzük. Éppen a 

varrógép mögül állt fel, régi, gondosan 

megőrzött farmernadrágokat dolgozott fel – 

a végén az is kiderül, hogy milyen célból. 

– Jövőre már 30 éves lesz a Madách Imre 

Alapítvány, én 2011-ben vettem át a 

vezetését, de már előtte is kuratóriumi tag 

voltam – kezdte a beszélgetést.  

– Sok bevételünk nincs, az adó egy százalékából származó mellett az 

önkormányzattól kapunk alkalmanként támogatást. A helyi szlovák 

önkormányzat is segítette már anyagilag tevékenységeinket.  

Hozzátette: a mozgásterük nem nagy, de az alapító okiratban 

foglaltaknak megfelelően eddig még minden évben tudtak elismerést 

átadni a Madách Imre Általános Iskola kiemelkedő teljesítményt nyújtó 

diákjainak. 

– Az alapítvány a kiemelkedő eredményt nyújtó nyolcadikosokat 

díjazza, kitétel a jó tanulmányi eredmény is. Fontos természetesen a 

hátrányos helyzetű, jó képességű gyerekek segítése is. Szerencsére sok 

ilyen diák tanul a szügyi intézményben, a tanulmányi versenyeken is 

rendszeresen részt vesznek és jól szerepelnek. A versenyek résztvevőit 

alapítványunk is támogatja. Segítjük a megmérettetéseken való 

részvételt a sporttól a matematikáig, a közlekedéstől a nyelvi 

versenyekig. 

Hozzátette: a támogatás kiterjed az utazásra, az étkezésre, a részvételi 

díjakra és egyéb költségek finanszírozására is. 

– Olyan is előfordult már, hogy nem volt a végzősök között kiemelkedő  
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TERMÉSZETVÉDELEM 

Madárbarát kert rovat 
Mitől is madárbarát, illetve természetbarát egy kert? A téli 

madáretetéstől? A kihelyezett madárodúktól? Egyéb kihelyezett 

madárvédelmi eszközöktől? Nos, a válasz az, hogy elsősorban nem 

ezektől lesz madárbarát egy kert, vagyis nem csupán ezektől. Minden 

a környeztünk kezelésével, a hozzáállásunkkal kezdődik. Sokan 

„ellenségként” kezelik a tavasszal gyorsan növő gyepet, illetve fákat, 

bokrokat. A legtöbb helyen egy cseppnyi természetes növényzetet sem 

hagynak, ahol szabadon burjánozhatnak a növények, mert a bokros, 

gazos terület az emberi szemnek „rendetlen”, így ki kell „takarítani”. 

Ez pedig eléggé „madárbarátlanná” tudja tenni a kertet, főleg, ha ezt a 

költési időszakban végezzük, március és július között. A feleslegesen 

összegyűjtött ágakat, füvet, leveleket pedig sokszor zölden próbálják 

meg elégetni, ami jelentős füsttel jár, tovább szennyezve így a 

környezetet. A lényeg tehát, ha tehetjük, akkor kertünk egy kis 

szegletét hagyjuk meg a vadonnak, a többi részt pedig körültekintően, 

a költési időszakon kívül kezeljük. Ez sokkal értékesebb a madaraink 

számára, jobban segíti őket, mint például a téli madáretetés. 

 

Fészekanyag kihelyezése 
A fészekanyag összegyűjtése rengeteg jövés-menéssel jár, miközben a 

kisebb termetű fajok fokozottan kiszolgáltatottak a ragadozóknak, és 

táplálkozni sem tudnak, ezért a madarak ahol csak tudnak, próbálnak 

egyszerűsíteni a dolgon. Ez az oka például annak, hogy a horgásztavak 

közelében a zöldikék és a tengelicek szinte kizárólag a sajnálatos 

módon eldobált horgászzsinórral bélelik a fészkeiket, ami azért 

veszélyes, mert a szülőkre és a fiókákra tekeredve ezek fulladását vagy 

a lábak amputálódását okozhatja! 

Bármilyen meglepően hangzik is, a toll fészekanyagot (is) használó kis 

énekesek egyik legnagyobb − bár akaratlan − segítője fő ellenségük, a 

településeken is általánosan elterjedt karvaly, melynek etetők 

közelében különösen gyakori zsákmánytépőhelyein rengeteg toll 

marad vissza. A kistestű énekesek számára az egyik legfontosabb, de a 

településeken egyre kevésbé hozzáférhető fészekbélelő anyag a szőr, 

amit hajdanán az istállók környékén (akár a lovak, tehenek és szamarak 

testére szállva) gond nélkül össze tudtak szedni. Háztáji állattartás 

hiányában a kutyát tartó madárbarátok tudnak sokat segíteni, ha a 

szükségest a hasznossal összekötve a rendszeres szőrkefélés "termékét" 

ősztől-tavaszig összegyűjtik és tavasszal több helyre, nagyobb 

mennyiségben is kihelyezik. Fészeképítő-anyagnak száraz füvet, 

kutyaszőrt (vagy fodrásztól beszerezhető hajat) és madártollat 

kínálhatunk fel az odúkban és a bokrok, fák ágai között fészkelő 

madaraknak. Hasznos trükk, hogy a kihelyezett száraz növényi szál és 

kutyaszőr (haj) fészeképítő-anyagot feltűnőbbé és a madarak számára 

vonzóbbá tehetjük madártollakkal, a talajon és az ágakon is! 

Mit ne tegyünk ki? Ne kínáljunk fel olyan sok elemi szálból álló 

fonott, vagy hosszú, vékony műszálas anyagokat (például: bálakötöző 

zsineget, vattát, arasznyinál hosszabb hajat), melyek szállításkor vagy 

a fészekbe építve a madarak lábára csavarodva pusztulásukat 

okozhatják. 

A hagyományos fészekanyagokat kora tavasszal, március elején 

érdemes kihelyezni és az sem baj, ha a madarak által fel nem használt 

fészekanyagcsomók egész évben kint maradnak. Gondot nem okoznak, 

viszont a következő költési szezonban is megkönnyíthetik a madarak 

dolgát. 

 

Karcza Zsolt 

 

NE ÉGESS, KOMPOSZTÁLJ! 
Ma már köztudott, hogy az avar és kerti szerves anyagok égetése 

kimondottan káros és Szügy községben 2017 óta tilos is. Károsítja a 

levegőnket, egészségünket, károsítja a talaj felszínének és annak 

élővilágát. Ráadásul semmivé válik annak lehetősége, hogy megújuljon 

talajunk, javuljon annak tápanyagtartalma és talajszerkezete. 
 

Szintén Szügyhöz kapcsolódó követendő kezdeményezés, hogy az 

önkormányzat a háztartásokban keletkező ág-nyesedéket ledarálja és a 

lakók azt komposzt készítésükhöz felhasználhatják vagy az 

önkormányzat elszállítja és talajtakarásra vagy komposztálásra 

hasznosítja. 

 

MI LEHET A MEGOLDÁS? 

 

Egy átlagos háztartásban és a kertben a keletkező anyagok kétharmada 

biológiailag lebomló, szerves „hulladék”, melyből kis segítséggel, mi 

magunk is értékes komposztot állíthatunk elő. Ezáltal 30%-al 

csökkenthető a kukába kerülő szemét, a szállítandó hulladék 

mennyisége. A komposztálás során szemmel látható és láthatatlan 

élőlények közreműködésével a szerves anyagok egyszerű 

alapvegyületekre -mint szén-dioxid, szulfát, nitrát és víz- bomlanak le, 

illetve humuszanyagok is keletkeznek. A szerves anyag bomlása 

szagtalan. Amennyiben a zöld (konyhai nyesedékek, fűkaszálék) és 

barna (avar, gallyak) anyagok vegyesen kerülnek bele, akkor hő is 

keletkezik a penész és sugárgombáknak köszönhetően. Az érési 

folyamat végén rendszerint sok a giliszta is. Optimális körülmények 

között minden egyes földigiliszta egy nap alatt megközelítőleg testsúlya 

egyharmadának megfelelő súlyú táplálékot dolgoz fel. Három hónap 

alatt tizenötszörösre nő a számuk. Télen a komposzthalmot érdemes 

takarni, ha pedig nagy a szárazság, mindenképpen locsolni. A lebontást 

végző „munkatársaink”, a giliszták, pajorok, százlábúak, ászkák, 

ugróvillások és mikrobák ugyanis elsősorban nedves és sötét helyen 

dolgoznak a legszívesebben. 

 

TANÁCSOK 

 

- A dió és gesztenyelevél, a burok és termés maradványok csak 

átmenetileg növekedés gátló hatásúak, a még le nem bomlott 

csersav és juglon tartalom miatt. Mire elszáradnak, már nem 

okoznak gondot. 

- A pajorok a komposztban fontos aprító munkát végeznek, 

azonban felhasználás előtt, mindenképpen ki kell rostálni őket 

(és visszahelyezni az újabb komposzthalmunkba). 

- Ha a zöld és barna szerves anyagokat minél változatosabban 

halmozzuk, olykor földdel, hamuval szórjuk, betakarjuk és 

szükség esetén nedvesítjük, akkor egy éve alatt humuszban 

gazdag komposztot nyerhetünk. 

 

F. Nagy Zsuzsanna, környezeti tanácsadó 

Zöld Kapcsolat Egyesület - Miskolc 
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ÓVODAI HÍREK 

  2021-ben tizenötödik alkalommal került meghirdetésre a Zöld Óvoda minősítő címre vonatkozó nyílt pályázat, 

az intézményes környezeti és fenntarthatóságra nevelés, a fenntarthatóság értékrendszerének érvényesítése, az 

elkötelezett óvodák számára. Az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma – a hazai és a 

nemzetközi tapasztalatok alapján – fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának 

megfelelő élményekre és tapasztalatra építő, azaz tevékenységorientált környezeti nevelésben részesüljön. Az 

óvodai környezeti nevelés feladata az európai normáknak, ezen belül a hazai jellegzetességeknek megfelelő 

környezettudatos magatartásminták, értékek és életviteli szokások átadása, átvétele. A fenntarthatóságra nevelés 

gyakorlati megvalósítása érdekében kifejtett óvodai nevelési tevékenységek legjobb példáinak elterjesztése 

fontos feladat óvodánknak. A „Zöld Óvoda” cím alkalmazható az intézmény partnerkapcsolatainak építése és 

marketingtevékenysége során, - mint a környezeti neveléssel kapcsolatos irányultságról szóló referencia, - 

valamint a Magyarországi Zöld Óvodák Hálózatának tagjaként, intézményünk kapcsolatrendszere bővül, 

programjaink kínálata segíti szakmai fejlődésünket.  

   A Szügyi Csupakaland Óvoda és Bölcsőde 2021. decemberében harmadik alkalommal nyerte el a Zöld Óvoda 

címet, ezzel lehetőséget kapva az Örökös Zöld Óvoda cím eléréséhez A “Zöld Óvoda” pályázat címátadó 

ünnepsége, 2022. február 15-én, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárban (Budapest, 

Vajdahunyadvára) volt. A járványhelyzet ellenére sokan személyesen vettek részt az eseményen, ahol oklevelet 

és zöld óvodai tartalmú szakkönyveket is kaptak tarisznyájukba. A címet az Óvoda nevében Busainé Koplányi 

Katalin vette át, aki a pályázat elkészítésében is, Berecz Viktória és Barát Norbertné óvodapedagógusokkal 

közösen, aktívan közreműködött. 

 

 

 

Mese-előadás 

A Léghajó Színház évek óta rendszeres résztvevője óvodai életünknek Ez 

alkalommal A városi és a falusi egér c. zenés történet részesei lehettünk. A 

történetben, egy városban és egy vidéken élő, egymással rokonságban álló két 

kisegér életébe nyerhettünk bepillantást. A jól öltözött városi egér egy napon 

meglátogatja vidéken élő rokonát. A városi egér ugyan megütközik a szerény 

körülményeken, mégis udvariasan viselkedik, és viszonozva „testvére” 

kedvességét, meghívja magához azt a nagyvárosba. A mezei egér számára a városi 

életforma hatalmas megpróbáltatásokat okoz, melyet a városi egér nem tud mire 

vélni… 

A színház alapítója rendkívül fontosnak tartja a zenei nevelést, így minden 

meséjük fontos alappillére a népzene és a néptánc. Előadásaikban ismert mesék 

figurái elevenednek meg, szép díszletekkel keretezve a történetet, amelyeket 

igényes festőművészek készítenek el. Az izgalmas és humoros részek váltakozása 

biztosítja – felgyorsult világunkban felcseperedő - gyerekek nehezen leköthető 

figyelmét, a minden mese végén szereplő közös néptánc, pedig mindenki számára 

lehetőséget teremt az aktív részvételre és mozgáslehetőségre. Előadásaikban 

hangsúlyos szerepet kap az interaktivitás, kis közönségükből is beavatnak 

néhányat a játékba, így jobban tudnak azonosulni a mese történéseivel. 

 

MÁRCIUS 15. 
A jeles napok megünneplése kiemelt fontosságú óvodánk életében. Nincs ez 

másként az 1848-as forradalomra való emlékezés esetében sem. Ilyenkor 

alkalmunk nyílik a gyerekekkel a történelmi alakok, hősök és sorsfordító 

eseményekről beszélgetni. A tények elsorolása helyett azonban a nemzeti érzés 

erősítésére helyezzük a hangsúlyt gyermekeinkben. A nemzeti ünnepet 

igyekszünk különböző módszerekkel és eszközökkel örömtelivé tenni, ezáltal 

hozzájárulva az ünnephez fűződő pozitív érzelmi viszony kialakításához, a 

nemzeti értékek átörökítéséhez, megőrzéséhez.  

   Az ünnep hangulatát az óvoda helyiségeinek, ablakainak díszítésével alapoztuk 

meg, amelyben megjelenítettük az adott ünnepre jellemző színeket, 

szimbólumokat. A gyermek lelkét az ünnep hangulata nem tudja mélyen átjárni 

csupán egyetlen nap alatt, hiszen annak mondanivalóját, szépségét, erkölcsi 

üzenetét sem lehet egyetlen nap közvetíteni, ezért minden ünnepet, jeles napot 

egy hosszabb előkészületi időszakkal vezetünk be. Az ünnep és az azt megelőző 

ráhangolódás különbözik az óvodai mindennapoktól.  

   Az ünnep akkor adja a kiteljesedés érzését a gyerekeknek, ha a készülődés során 

az érzelmi, hangulati elemeket helyezzük előtérbe, ha pozitív töltetet adunk 

számukra a hétköznapokhoz képest. Az ünnepi készülődés az együttlét örömét 

adja, erősödik a személyes kötődést gyermek és pedagógus között a közös 

tevékenységek során. Erősíti a hagyományokat, a közös élmény erejével fokozza 

a gyerekek közösséghez való tartozását. Az óvodában nem csak versekkel, 

mondókákkal, dalokkal igyekeztünk ezen ünnep hangulatát felidézni, hanem 

szerepjátékok segítségével vittük közelebb a gyerekekhez e történelmi eseményt. 

   Március 15-e alkalmával a Napocska tehetséggondozó csoport ünnepi műsorral 

tisztelegett a szabadságharc áldozatainak emléke előtt. A huszárokká vált fiúk 

büszkén viselték kardjukat, a lányok pártában énekeltek, mondókáztak óvodás 

társaiknak. 
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ISKOLAI HÍREK 

A magyar kultúra napja 
Több éves hagyomány iskolánkban, hogy január 22-én 

megünnepeljük Kölcsey Ferenc: Himnusz című művének 

születését, az ehhez kapcsolódó magyar kultúra napját. A 

nemzeti kulturális értékek őrzéséhez Madách Imre: Az 

ember tragédiája című művén keresztül is kapcsolódtunk. 

Iskolánk névadójától származó idézetet kellett lemásolni 

a versenyző diákoknak legszebb kézírással a szépíró 

versenyen. Sok jelentkező diák, az esztétikus munkák is 

bizonyították, hogy digitális világunkban is fontos 

létjogosultsága van a személyes ,egyedi írásnak. A 

diákok szavazatai alapján a legszebb munkákat 

készítették: Oláh Leonardó 2.o.,Raczka Maja 3.o.,Burai 

Noémi 3.o.,Szabó Eszter 5.o.,Csordás Sára 7.o.,Reményi 

Eszter 8.o. tanulók. 

Gyetvai Tünde 

 

Közlekedésbiztonsági program 
Iskolánk első és második osztálya meghívást kapott a 

HUMDA "Road Safety - a biztonság az első" országjáró 

közlekedésbiztonsági programra. 

Ez a programsorozat egy héten keresztül 

Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima téren várta az 

érdeklődőket.   

A program szervezői autóbuszt küldtek gyermekeinkért, 

amire már nagy izgalommal szálltak fel iskolánk 

kicsinyei, hiszen már ez is nem mindennapi élményt 

jelentett számukra, sejtetve az előttük álló érdekes napot! 

Odaérve hangos csodálattal nézték meg a téren felállított 

gyönyörű kék sátrakat, melyek látványosan díszítettek 

voltak figurákkal, közlekedési táblákkal, közlekedési 

eszközökkel. Nagyon kedves fogadtatás után beültünk az 

első sátorba, ahol egy rendőr úr érdekes, humoros 

előadásával a közlekedési tudásukat elevenítette fel a 

gyerekekkel és gazdagította ismereteiket. Izgalmas, 

mozgalmas munkája nagyon megfogta a gyerekeket.  

 Az elmélet után a gyakorlatban folytatódott 

gyermekeink oktatása.  A másik, nagyobb sátorban 

elektromos mini autókkal, kerékpárokkal és rollerekkel 

gyakorolhatták a KÖZLEKEDÉST, kamatoztatva 

megszerzett tudásukat egy szuperül megépített, sokrétű 

KRESZ-pályán. Haladásukban a közlekedési 

ismeretekben kiemelten jártas szakemberek segítették 

őket. A pályán volt gyalogos átkelőhely -közlekedési 

lámpákkal és anélkül is-, sorompóval biztosított vasúti 

átjáró, körforgalom, egyirányú utca is. Sokan nagyon 

ügyesen közlekedtek, de bizony van még mit tanítanunk 

gyermekeinknek: pedagógusnak, szülőnek egyaránt. 

Mert gyermekeink élete a legdrágább kincsünk a 

világon... 

 A program annyira tetszett tanulóinknak, hogy 

szomorúan jöttek el... Szívesen "közlekedtek" volna 

még.  Az ajándékba kapott közlekedésbiztonsági könyvet 

remélem sokat fogják otthon nézegetni! 

 Köszönet a meghívásért a szervezőknek! 

 

Litavszkyné Kagyerják Erika 

 

Farsangi mulatság az iskolában 
Rendhagyó módon ünnepeltük meg a farsangot ebben a tanévben. A járványhelyzet 

előírásai miatt elmaradt a hagyományos közös felvonulás, ez azonban nem szegte 

kedvünket, a felvonuló diákokról fénykép készült, az iskola honlapjában meg lehet 

tekinteni minden jelmezt.  Ez úton szeretnénk ismét gratulálni a nyerteseknek, és 

köszönetet mondani a kreatív szülőknek! 

Az aulában ezen a napon csend volt, nem rendeztünk közös mulatságot a diákoknak, 

ehelyett osztályonként vetélkedtek, játszottak, táncoltak a gyerekek. A szokásos 

limbóverseny idén sem maradhatott el. A tombolahúzás a nyolcadik osztályos diákok 

szervezésében egészen különleges módon, online formában zajlott. 

A babos fánk idén is nagy siker volt – köszönjük a konyha dolgozóinak! 

 

Csernák Edit 

 

Ünnepi megemlékezés az iskolában 
Az 1848 - as forradalom kezdetének napját, március 15 - ét az egyik legnagyobb és 

legszebb ünnepünkként tartjuk számon, amire minden évben igyekszünk méltó 

módon emlékezni. 

Az iskolai rendezvényre való készülődés során tanulóink ünnepi díszbe öltöztették 

osztályaikat. A forradalomhoz kapcsolódóan plakátversenyt hirdettünk, nagyon szép 

és ötletes munkák születtek, melyek az iskola aulájában kerültek kiállításra. Diákjaink 

verset tanultak, előadással készültek az eseményre. 

Az ünnepi műsorban a Himnusz közös eléneklése után Petőfi Sándor: Nemzeti dal c. 

versét szavalta el néhány diákunk. A történelemből ismert személyek és események 

Roza Réka és Sáros Szófia nyolcadik osztályos tanulók interaktív előadása során 

elevenedtek meg. Zárásként egy Kossuth nótát Csetneki Hanna kolléganőnk 

citerakíséretével énekeltük. 

A műsor után a gyerekek TOTÓ - t tölthettek ki a 48 - as személyekkel, eseményekkel 

kapcsolatban. A telitalálatos megoldásokat és a legötletesebb plakátokat díjaztuk is.  

A délelőtt során a 3. és 4. osztályos tanulók kisétáltak a temetőbe és megkoszorúzták 

Fáy Albert nemzetőr kapitány emléktábláját, majd saját készítésű zászlóikkal is 

tisztelegtek a 48 - as hős előtt. 

Igazi 19. századi hangulatot sikerült teremtenünk a Pilvax kávéházzal, melyet 

korabeli képekkel díszítettünk. A szülők által felajánlott finom sütemények közül 

választhattak diákjaink, a hét során gyűjtött krajcárokkal fizettek az ízletes 

édességekért, köszönet érte a lelkes anyukáknak! 

 

Jó volt végre együtt lenni, hiszen egy közösségnek nemcsak a hétköznapok, hanem 

az ünnepek is nagyon fontosak.  

 

Szikoráné Kovács Tünde 
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

Ipari parkot, inkubátorházat és 

kerékpárutat is átadtunk 
 

Szügy Nógrád megye egyik ipari és gazdasági 

központjává fejlődött. Korábban sosem látott volumenű 

fejlesztés átadására kerülhetett sor ez év január 31-én: az 

ipari park, az inkubátorház és a kerékpárút teljes költsége 

meghaladta a 800 millió forintot. Az ünnepélyes 

átadásokra községünkbe látogatott Balla Mihály, 

térségünk országgyűlési képviselője is. Frenyó Gábor, 

településünk polgármestere adott tájékoztatást a 

részletekről. 

 

– A két gazdasági jellegű beruházás mibe került? 

– Az ipari park 545 millió forint támogatásból épült meg, 

az inkubátorház pedig 200 millióból. Utóbbi költségeit 

önkormányzatunk 50 millió forint önerővel egészítette ki. 

Egyébként mind a két beruházás a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program segítségével 

valósulhatott meg, amiért köszönet illeti a támogatókat! Ez 

volt mindeddig Szügy történetének legnagyobb 

beruházása. Az ipari park területe tíz hektár, azaz százezer 

négyzetméter, vagy húsz focipálya. A több évig tartó saját 

beruházás indításáról még községünk korábbi képviselő-

testülete döntött, ennek köszönhető a január 31-én átadott 

létesítmény megvalósítása. Köszönet illeti őket is ezért! 

– Mi az újabb beruházás jelentősége? 

– Az, hogy a Szügy-balassagyarmati ipari övezet 

nagyüzemei mellett, amelyek mintegy kétezer embert 

foglalkoztatnak, mostantól a kis- és a középvállalkozások 

számára is lehetőségük nyílik a letelepedésre. A fejlesztés, 

az új üzemek építése munkahelyeket is teremt, nem csak a 

szügyi, hanem a tágabb értelemben vett környék lakói 

számára is. 

– Milyen hosszú és mibe került a bicikliút megépítése? 

– A kerékpárút 800 méter hosszú, 50 millió forint értékű 

beruházásból valósult meg, a Magyar Falu Program 

támogatásával. A főút mellett vezet, településünkről 

megkönnyíti az iparterület üzemeinek biztonságos 

megközelítését két keréken is. 

– Mik a további lépések az ipari park hasznosítására? 

– Amint már említettem, a területe tíz hektár. Kiépült itt a 

teljes infrastruktúra, a vezetékes ivóvíz- és 

csatornahálózat, kész a telefonhálózat kiépítéséhez 

szükséges védőcsövezés, már működik a területen az 

internet. Elkészült a terület teljes úthálózata is. Az ipari 

park területén öt hektáron már üzemel a napelempark. Ez 

már 2019 óta működik, tiszta, zöld energiát termelve. 

– Mit tudhatunk a szintén január 31-én átadott 

inkubátorházról?  

– Ez már pár hónappal korábban elkészült. Ipari, 

szolgáltató, kiszolgáló és szociális helyiségek, irodák, 

raktárak, műhelyek bérelhetők az épületben. 2022 március 

16-án bérleti szerződést kötöttünk az Első Magyar 

Értékesítőautomata Gyár Kft.-vel, amely egy magyar 

tulajdonú cég és ipari célokra bérelte ki az inkubátorház 

300 négyzetméter alapterületű csarnokát. 

– Mit jelent a környék gazdaságának a most átadott 

beruházás?  

–Az ünnepélyes átadóra eljött és beszédet mondott Balla 

Mihály, a térség országgyűlési képviselője is. Kifejtette, 

hogy a Balassagyarmat és Szügy között található 

iparterület vállalkozásai a legnagyobb Nógrád megyei 

munkaadók. A szügyi mellett a balassagyarmati és a 

rétsági ipari park adja a megye teljes exportképességének 

csaknem a 65 százalékát! Ezzel a dinamikusan fejlődő 

terület Nógrád gazdasági központjává vált napjainkra. 

Reményeink szerint a betelepülő vállalkozások élettel 

töltik meg az új iparterületet is, további munkahelyeket 

teremtve térségünkben! 
 

 

Jónak lenni jó! 
Iskolánk közössége is csatlakozott az Ukrán menekültek megsegítésére indított Jónak 

lenni jó kampányhoz. Egy percig sem gondolkodtunk azon, hogy ebben a nehéz 

helyzetben dolgunk van, tennünk kell valamit. Jó volt látni, hogy a tanulóink 

zsebpénzükből kisebb-nagyobb összegeket helyeztek el a gyűjtőládába. Bízunk 

benne, hogy ezzel az összeggel hozzájárulunk a családok és gyermekek életének 

könnyítéséhez. 

 

Intézményvezetői gondolatok 
Szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy iskolánk további jövőjével 

kapcsolatban gondolataimat megosszam az újság olvasóival. Teszem ezt azért, mert 

az iskola léte a település életében felbecsülhetetlen érték. Szükség van az iskolára 

minden kisebb és nagyobb településen egyaránt. Kiváló szakképzett pedagógusaink 

mindent megtesznek azért, hogy a hozzánk járó tanulóknak optimális nevelési és 

oktatási feltételeket biztosítsanak. Családias légkört teremtünk iskolánkba járó 

gyerekek számára. A tehetséges diákokat tanulmányi és sportversenyen indítjuk. A 

lassabban haladóknak biztosítjuk a felzárkózás lehetőségét. 

 A minap készültem egy összejövetelre és számba vettem az utóbbi három tanév 

gimnáziumba menő diákjaink számát és eredményeit. 44 %-a továbbtanuló 

diákoknak –majd minden második- a legmagasabb középiskolai szinten folytatta 

tanulmányait! Színes közösségi programjaink életre szóló élményekkel vértezik fel 

gyermekeinket. Feltételrendszerünk nagyon jó. 2010-ben az iskolaépületünk teljesen 

megújult. A Balassagyarmati Tankerületi Központ és a Szügy község önkormányzata 

minden feltételt biztosít a gyerekek oktatásához: Modern iskolaépület, minden 

osztályteremben a kor kihívásainak megfelelő interaktív tábla, tanulói tabletek segítik 

a mindennapi munkát. Nagy iskolaudvarunk, jól felszerelt tornateremünk, műfüves 

sportpályáink, a megyében elsőként átadott mászófalunk maximálisan kielégíti 

tanulóink mozgásigényét. Ennek ellenére tanulólétszámunk folyamatosan csökken. 

Az osztálylétszámok alig érik el a szükséges törvényi szintet.  

Elgondolkodtató, hogy a még a szügyi óvodába járó gyermekek, sem az iskolánkat 

választják. Néhány kérdés fogalmazódik meg bennem: Miért gondolják úgy a 

Szügyben élő fiatal családok, hogy gyermeküknek a balassagyarmati nagy iskola 

jobb lehetőséget biztosít? Miért utaztatják a gyermeket, amikor mi helyben vagyunk? 

Miért nem érdeklődnek a szülők az iskolaelőkészítő foglalkozások iránt? Milyen 

kötődése lesz így a családnak, gyermeknek a településhez? Miért nem néznek szét 

nálunk, hiszen Iskolánk tantestülete nagyon szívesen fogad minden érdeklődő szülőt. 

 

Csábi Csaba intézményvezető 

 

Balla Mihály 

országgyűlési képviselő 

és Frenyó Gábor 

polgármester hivatalosan 

is átadják a szügyi ipari 

parkot és inkubátorházat 

Az országgyűlési képviselő 

úr a polgármester úrral, 

Faludi László és Török 

János képviselők, valamint 

Poloviczerné Ristowski 

Mirjam és Tukora 

Zsuzsanna jelenlétében 

vágják át a nemzeti szalagot 

a Mikszáth úti kerékpárúton 



XVI. ÉVFOLYAM / / 2022. TAVASZ / /1. LAPSZÁM SZÜGYI    HÍREK 

 

WWW.SZUGY.HU 8. OLDAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 

 

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 8-12 óra között! 
 

Polgármesteri fogadóóra: 

minden hétfőn 10-12 óra között 

 

Kedden és csütörtökön az ügyek feldolgozása és 

intézése miatt nincs ügyfélfogadás! 

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. 

A DTkH 2022. januárjában jelezte, hogy a jövőben a szelektív gyűjtéshez 

nem biztosítja a cserezsákokat. Ezzel kapcsolatban kezdeményezték a 

közszolgáltatási szerződés módosítását is, amit nem fogadtam el.  

Örömmel tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a korábbi álláspontját 

módosította a közszolgáltató és havonta továbbra is 2 db szelektív zsákot 

biztosít ingyenesen. Annyiban változik a rendszer, hogy a jövőben nem 

cserélik a zsákokat, hanem azt a Kisvakond Gazdaboltban lehet 

átvenni a velük kötött megállapodásunk alapján. 

   

    Zöldhulladék gyűjtőzsák: havonta háztartásonként 5 db ingyenesen 

(egyszerre 2 havi adag vihető el) 

    Szelektív hulladék gyűjtőzsák: havonta háztartásonként 2 db 

ingyenesen (egyszerre 2 havi adag vihető el) 

 

A zsákok átvétele az önkormányzatnál megszokott módon zajlik, így 

kérjük Önöket, hogy az átvételkor vigyék magukkal az utolsó befizetett 

DTkH Kft. számlájukat, hogy ellenőrizni tudják a lakossági adatokat.  

 

Kisvakond Gazda és Vegyesbolt. - 2699 Szügy, Mikszáth út 69. 

 

       Nyitvatartás: 

 

hétfő: 8:00 – 17:00 

kedd: 8:00 – 17:00 

szerda: 8:00 – 17:00 

csütörtök: 8:00 – 17:00 

péntek: 8:00 – 17:00 

szombat: 8:00 – 15:00 

vasárnap: ZÁRVA 

Ezúton tájékoztatjuk azon idős lakosokat, akik a bolt hiányában nem 

tudják megoldani a heti bevásárlásukat, Önkormányzatunk lehetőséget 

biztosít, hogy a szügyi kisbusszal heti 1 alkalommal Balassagyarmatra 

szállítsuk Önöket és elvégezhessék a heti nagy bevásárlásukat. Vásárlási 

szándékukat jelezzék a 35/344-117-es telefonszámon ügyfélfogadási 

időben.  


