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Mentsük meg diófáinkat! 
 

Személyes indíttatásból is mindig fontosnak tartottam az egészséges, tiszta, élhető környezet megteremtését és fenntartását. Térségünkben az elmúlt 

két–három évben óriási pusztításokat végzett a dióburok fúrólégy. Mivel a kártevő tönkreteszi a termést, már többen döntöttek úgy, hogy kivágják a 

diófájukat. A védekezés lehetőségei azonban körvonalazódtak az elmúlt időszakban,  

 

Önkormányzatunk ezért egy különleges kezdeményezést indít útjára, melynek keretében magunkra vállaljuk a védekezés teljes terhét, annak minden 

költségével együtt a település belterületén található diófák esetében. Ennek feltételei: 

1, Vállalni kell, hogy az ingatlanon található diófát öt évig nem vágják ki. 

2, Vállalni kell, hogy önkormányzatunk erre kiképzett megbízottját évente három–négy alkalommal beengedik az ingatlanjukra, hogy elvégezze a 

szükséges védekezést. 

3, Megkapjuk a szükséges hatósági hozzájárulást. 

 

Amint látják önkormányzatunk mindent megtesz a veszélyben lévő fák megmentéséért, aminek több oka is van. 

A diófák nem csak az egyik legértékesebb, hosszú időn át eltartható gyümölcsöt termik, hanem a környezet védelmében is kiemelt szereppel bírnak. 

Lombjaik megkötik a széndioxidot, a port, javítják környezetük mikroklímát is, mert a nyári forróságban árnyékot adnak, növelik a környezet 

páratartalmát, élőlényközösségeknek adnak otthont. Ezekkel olyan ökológiai szolgáltatást nyújtanak a településen, amelyek a helyi életminőséget is 

javítják! 

 

A programhoz csatlakozni emailen a diofaszugy@gmail.com címre küldött  

szándéknyilatkozattal, telefonon a 06-35-344-117/17-es melléken, vagy személyesen ügyfélfogadási időben Tukora Zsuzsannánál lehet. Jelentkezési 

határidő 2022.07.10. 

 

 – Községünkben az elmúlt időszakban több, széles körű érdeklődésre számot tartó program valósult meg. A teljesség igénye nélkül volt szlovák családi 

nap, előadást hallhatott a lakosság a gyógynövények hagyományos és modernkori felhasználásáról, megtartottuk a Fülemülék éjszakája című 

ismeretterjesztő programot, iskolánk a ballagást és a tanévzárót. Zajlott persze a hivatal élete is, bár májusban a műemlék épület felújítása miatt egy 

hétig zárva is voltunk, utána persze a rend gyorsan helyreállt. 

Önkormányzatunk a szügyi civil szervezetek szakmai programjainak támogatásáról is döntött, idén 8 millió forintos keretösszeg állt rendelkezésre. 

Négy szervezet nyújtott be pályázatot, ezek többségét a képviselő-testület támogatásra érdemesnek ítélte. Ez év június 1-je és 2023. május 31-e között 

hét program valósulhat meg az önkormányzati támogatásoknak köszönhetően, összesen 2 millió 750 ezer forint értékben. 

A döntés értelmében 300 ezer forint támogatást kapott a Madách Imre Alapítvány, hogy kreatív megoldásokkal, használt textilek újrahasznosításával 

segítse a fenntarthatóságát. A Cserhát Mentőkutyás Egyesület 760 ezer forint támogatást kap, ők településünk falunapján tartanak mentőkutyás 

bemutatót amit megismételnek az iskolában tavasszal, valamint ősszel önkéntes szemétszedési akciót szerveznek. 

Berekalji Horgász Egyesület családi és gyermek nyílt horgászverseny rendezésére, valamint az augusztus 6-i falunapon kitelepülésükre és halászlé 

főzésére 690 ezer forint támogatást nyert el. A Szügyi Kulturális és Szabadidős Egyesület családi napjának megszervezését és rendezését 

önkormányzatunk 1 millió forinttal támogatja. 

Lapunk hasábjain az elmúlt években bemutattuk a településünkön működő, aktivitást mutató civil szervezeteket. Kérjük, hogy amennyiben valaki 

kimaradt a sorból, az jelezze önkormányzatunknál, hogy a jövőben ők is helyet kapjanak a Szügyi Hírekben! 

 

Idén év elején megkezdtük a helyi vállalkozások bemutatását, az M-Technologies Mérnöki Iroda és Gépgyártó Kft. után ezen lapszámban a Zollner 

Kft. kerül sorra. Szándékaink szerint a jövőben a többi szügyi gazdálkodó szervezetről is részletesebb információt kapnak a községünkben élők. 

 

Frenyó Gábor 

polgármester 
 

 

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 
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VÁLLALKOZÁSOK SZÜGYBEN 

Világszínvonalú termékeket gyárt a Zollner szügyi üzeme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Térségünk egyik legjelentősebb munkaadója a Zollner Kft., községünk 

lakói közül is sokan dolgoznak a cégnél. Ógl Mihály, a szügyi telephely 

és a Zollner Kft. mechanika üzletágának vezetője válaszolt kérdéseinkre. 

– Mióta működik a Zollner Szügyben?  

– A szügyi gyár 2001-ben épült, a fő cél akkoriban még a Zollner váci 

telephelyén lévő mechanika részleg tehermentesítése volt. Az első 

termékeket 2002-ben gyártottuk itt, ezek jellemzően elektronikai 

berendezések hegesztett vázai és speciális lemezburkolatai voltak. A 

gyártási folyamataink, mint például a hegesztés, a lemezmegmunkálás, a 

porszórás főleg CNC vezérlésű gépeken történtek. 

 

– Mik a cég főbb jellemzői, mekkora területen és épületben működnek? 

– Jelenleg három gyártócsarnokkal és a hozzá kapcsolódó irodákkal, 

szociális helységekkel együtt összesen 25 ezer négyzetméteren 

helyezkedünk el. Az irodai részen kaptak helyet a logisztikát és a gyártási 

folyamatokat támogató munkatársak. Az alapanyag-beszerzésünk főleg 

Nyugat-Európára koncentrálódik, de a világ minden részén találhatóak 

beszállítóink. A logisztikai feladatok ellátásához ezért is fontosak a több 

nyelven beszélő munkatársak. Ugyanezt mondhatjuk el az ügyfeleinkkel 

kapcsolatot tartó és a speciális gyártási folyamatainkat támogató 

munkatársainkról is. A nagyfokú automatizáltság, illetve a 

robottechnológia miatt a gyártásban dolgozó munkatársakat is magas 

szintű szakmai tudás jellemzi. 

 

– Hány dolgozót foglalkoztatnak?  

– Jelenleg ötszáz munkatársunk dolgozik különböző 

műszakmodellekben, mivel az automatizált technológia folyamatos 

működtetése és felügyelete szükségessé teszi az állandó jelenlétet. 

 

– Hogyan oszlanak meg a dolgozók a termelés és az irodai munka 

tekintetében? 

– Nem szívesen különböztetjük meg az irodai és a termelésben végzett 

munkát, hiszen a termelésben is nagyon sok magasan képzett szakember 

dolgozik, mérnökök, programozók, technikusok, más szakemberek. 

 

– Honnan érkeznek a munkavállalók?  

– A nálunk foglalkoztatottak zöme jellemzően Nógrád megyei, a 

legtöbben Szügyből, Balassagyarmatról, valamint más, környező 

településekről érkeznek. 

 

– A közlekedésüket hogyan segíti a cég?  

– A munkába járást természetesen támogatjuk. Sokan közlekednek 

személyautóval, akár Szlovákiából is. A tömegközlekedés is megoldott. 

Az utazást úgy személyautóval, mint a tömegközlekedéssel, a 

törvényben engedélyezett módon maximális mértékben támogatjuk. 

 

– Kik a vállalkozás tulajdonosai? 

– A cég a Zollner család tulajdona. Alapítónk, idősebb Manfred Zollner 

is napi szinten részt vesz még a cég irányításában és itt megemlíthetjük, 

hogy nagyon büszke a három magyar anyanyelvű unokájára! Egyébként 

a Zollner vállalatcsoportnak négy kontinensen, – Európában, Afrikában, 

Amerikában és Ázsiában, – több mint 12 ezer dolgozója van. 

 

– Mik a főbb termékeik? 

– Nálunk készülnek többek között például egyes vasúti kocsiknál 

alkalmazott klímaszekrények, nyomdaipari gépek különböző 

részegységei, a szolártechnológiában alkalmazott nagy teljesítményű 

inverterek szekrényei, elektromos autók töltőállomásai, és ez csak 

néhány, a sok nálunk gyártott termék közül. Az itt előállított termékekkel 

számos iparágat kiszolgálunk, többnyire nyugat európai cégeket, akikkel 

hosszú távú kapcsolatokat építettünk ki és megbízható partnerek 

vagyunk a számukra. 

 

– Folytatnak-e saját termékfejlesztést? 

–Vevőink termékeinek fejlesztésében részt veszünk, sok esetben jó 

néhány változtatást kell bevezetnünk annak érdekében, hogy a 

szériagyártás el tudjon indulni. 

 

 

– A nyersanyagokat honnan szerzik be? 

–Európában szinte minden országban van beszállítónk, de vásárolunk 

Ázsiából, például Kínából is. Ami a piacot illeti, sok országba szállítunk, 

többnyire nyugat-európai megrendelőket szolgálunk ki. Szállítunk 

Svájcba, Németországba, Hollandiába, Ausztriába, de például 

Malaysiába is. 

– Az elmúlt évek eredményeit mi jellemzi?  

–Úgy érezzük, hogy az eltelt 20 év „csodálatos” eredményeket hozott. 

Azért mondjuk, hogy csodálatos, mert a hozzánk érkező látogatók 

szavajárását szeretnénk itt idézni, akik teljesen meglepve tapasztalják, 

hogy Magyarországon, az országnak ennek a szegletében, amit az EU 

kevésbé fejlettnek tart, Nyugat-Európában is ritkán látható üzemet 

találnak! Én is maradnék a csodálatos jelzőnél. Csodálatosak a 

dolgozóink, a gépparkunk és az elmúlt 20 év eredménye is! 

 

–A járványhelyzet befolyásolta-e a működést? 

–Ez az időszak mindannyiunk számára nagy terhet jelentett, viszont 

számos intézkedéssel és egy összetartó erős csapattal sikerült 

leküzdenünk a nehézségeket úgy, hogy megrendelőink többsége ezt nem 

érezte meg. Vannak olyan vevőink, jellemzően az egészségügyet 

kiszolgáló szektorból, akik jelentősen megnövelték a megrendeléseiket 

ebben az időszakban. Ezen felül, a megújuló energiatermeléshez, szolár 

energiához kapcsolódó berendezések egységeinek gyártása is jól 

teljesített. 

 

– Részt vesznek-e kiállításokon, vásárokon?  

– Az elmúlt két évben a járványhelyzet miatt csak online tudtunk részt 

venni a vásárokon. A Zollner vállalatcsoport a „Hannover Messe”-nek – 

amely Európa és egyben a világ legnagyobb és legjelentősebb ipari 

kiállítása és üzleti eseménye – kiállítóként is állandó résztvevője. Ahhoz, 

hogy lépést tudjunk tartani az ipari fejlődéssel, Szügyből is rendszeresen 

részt veszünk ezen az eseményen. 

 

– Terveznek-e fejlesztéseket? 

–Igen, jelentős fejlődést tervezünk, amely biztosítaná az eddig elfoglalt 

előkelő helyünket az iparágunkban, de ez egyelőre még nem publikus, 

csak annyit árulhatunk el, hogy egy új csarnokról és a legmodernebb 

lemezmegmunkáló gépekről, valamint a hozzá tartozó technológiáról 

van szó. Remélem, ez 2023-ban már látható lesz. 

 

– A helyi adó megfizetésén túl az önkormányzattal, a településsel 

állnak-e fenn kapcsolatok?  

–Nagyon korrekt, jó a kapcsolatunk az önkormányzattal, ez oda-vissza 

működik, ha rajtunk múlik így is marad és a Szügy-Zollner kapcsolatban 

nem lesz változás! 
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ISMERT SZÜGYIEK 

Elterjedt név a Török Szügyben. A több magas állami és szakmai 

elismerést is birtokló népi iparművész, a „civilben” gyógypedagógus 

Török János pályafutása is községünkből indult. Ahogy mondja, csak 

a korosztályából össze lehetne szedni még vagy tíz Török Jánost. 

Szécsényben él, de ezer szállal kötődik szülőfalujához, a mai napig 

szügyinek vallja magát. 

 

– Édesapám evangélikus kántor volt Szügyben. Azért, hogy a többi 

azonos nevűtől megkülönböztessenek, őutána rajtam maradt a 

„Kántorjancsi” név. Én még otthon születtem 1956-ban, Juliska néni, a 

bába segítségével, a Petőfi utcai házunkban. Azt az utcát most is így 

hívják. Ketten vagyunk testvérek, Anna nővérem ma is Szügyben él. 

Ami a kezdeteket illeti, Török János életében meghatározó 

személyiségnek bizonyult a nagynénje. Még azt is hozzáteszi, hogy a 

pszichológus szaktekintély Vekerdy Tamás szerint is a kisgyermekként 

szerzett, korai élmények befolyásolják az ember egész életpályáját. 

 

– Knyasko Andrásné volt a nagynéném, szlovákul úgy mondjuk, hogy 

tyetka. Gyermektelen maradt a házassága, ezért ő valósággal 

kisajátított magának! A háború előtt szalézi zárdai iskolába járt, ahol a 

kézműveskedés és a különféle házimunkák is nagy szerepet kaptak. 

Szabás, varrás, horgolás, más kézimunkák mellett főzött is, 

főszakácsként dolgozott Szügy jeles családjánál, Nagy Lajoséknál. A 

tudását is igyekezett átadni nekem az én tyetkám... Még papucsot is 

varrtunk együtt!  

Hozzátette: az 1960-as évekig sokan még szlovákul beszéltek 

Szügyben.  

 

– Persze nem az irodalmi nyelvet használtuk, hanem a helyi, parlagi 

szlovákot. Azt, hogy nem a magyart tanultam meg anyanyelvként, még 

főiskolás koromban is észrevették rajtam a hozzáértő nyelvészek! 

Többször meg is vizsgálták a beszédemet. Nem tudom, hogyan, de ez 

észrevehető maradt, ugye a gyerekkor meghatározó volt ezen a téren is. 

Ma már a szlovák szókincsem nagy része passzív, a nyelvet nem 

beszélem, de eladni nem lehet. 

Török János kifejtette: a még élő, idősebb szügyiek közreműködésével 

még rekonstruálni lehetne valamilyen szinten a háború előtti és utáni 

időszak viszonyait. Az evangélikus alvég és a katolikus felvég eddig az 

időszakig eléggé elkülönült egymástól, amire néhányan még talán 

emlékezhetnek a faluban. Ami a kézműves tudást illeti, ezen a téren is 

fontos a családi örökség. 

 

– A nagyapám ügyes kezű ember volt, tőle is örökölhettem sok 

mindent. Őt a falu mindenesének is emlegették. Ő nem tanított, kevés 

időt töltöttünk együtt, de láttam mestermunkáit. Már gyakorló 

kézművesként egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei népművészeti 

táborban, még az 1980-as években ébredtem rá arra, hogy más 

vidékeken már értékként, megőrzésre méltó hagyományként kezelik 

azt a paraszti munkát és a népélethez tartozó kultúrát, amit mi 

még szügyi gyerekként megismerhettünk és meg is élhettünk. Innentől 

rendszeresen vettem részt a kézműves táborokban, több 

kismesterséggel is megismerkedhettem. Az is tudatossá vált számomra, 

hogy ezekkel a kihalóban lévő szakmákkal foglalkoznunk kell, hogy 

fennmaradjanak. Sokfelé tartottam foglalkozásokat az országban, 

például Szentendrén, a skanzenben is. 

 

– Én a gimnáziumi évek alatt sokat küszködtem, nem erőltettem 

különösebben a tanulást – folytatta. – Aztán úgy alakult az életem, hogy 

megismertem a feleségemet, aki óvoda- és gyógypedagógusként 

dolgozott. Mi kölcsönösen megfertőztük egymást, ő kézműveskedni 

kezdett, folyamatosan tanult és tanul azóta is, több mesterségben jártas. 

Én meg elvégeztem a főiskolát, gyógypedagógus – pszichopedagógus 

diplomát szereztem, ezt a hivatást folytattam tavalyi nyugdíjazásomig. 

Hozzátette: nagyon szerette a munkáját, sérült és nehezen kezelhető, 

nevelhető gyermekekkel foglalkozott, utazó gyógypedagógusként járta 

a megyét. Ugyanakkor a magányt is kedveli, ezzel így van 

gyermekkora óta. 

 

 

–Tizenvalahány évig a szügyi Dudáskán éltem, ott rendezkedtem be, ott 

volt a mindenes műhelyem, a szerszámaim. Lett volna hol laknom, hiszen 

Balassagyarmaton volt a lakásunk, de az idő tájt egyedül éreztem jól 

magam! A házikóm nincs már meg sajnos, háromszor is feltörték, 

kifosztották. Az ajtót már nem zártam, de akkor is szétverték, mert nem 

nézték meg, hogy enged-e a kilincs... Végül eladtam a házat. Bármennyire 

szeretem is a magányt, azért a közösség sem maradhat ki az életemből! A 

Palócföldi Népi Iparművészeti Egyesületet 2002-ben alapítottuk, idén már 

húsz éves lett, a székhelye Kozárdon van. Nagyon sok tennivalóval jár az 

elnöki munka ellátása... Különféle alkotói pályázatokon indulnak a tagok, 

mi magunk is pályázunk, szervezeti életet folytatunk.  

 

Török János kifejtette, hogy szerteágazó kapcsolatokkal rendelkeznek a 

Kárpát-medence népművészeivel, főleg a Felvidéki rozsnyóiakkal, 

fülekiekkel jó a kapcsolat. Előbbiek mellett finn, orosz, bolgár, sőt, kínai 

partnereik is vannak; utóbbiak is többször jártak már a kozárdi 

rendezvényeiken. 
 

 

Török János, népi iparművész, 2021-ben, nyugdíjba vonulásakor, amint 

arról akkor a Szügyi Hírek is beszámolt, megkapta az Apáczai Csere János 

Díjat. Korábban Magyar Bronz Érdemkeresztet vehetett át, ami által tagja 

lett a Magyar Művészeti Akadémia népművészeti köztestület tagságának. 

Kézműves munkái alapján főleg a vesszőfonás nagymestereként ismerik 

országszerte, de bármilyen fa- és csontműves, egyéb munkát szívesen 

végez, a kéregedény készítésétől a fafaragásig. 

 

Szügyinek vallja magát a mai napig 
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HÍREK 

Szakmai műhelynapra érkeztek a közművelődési 

szakemberek 
Szakmai műhelynapot tartott községünkben a Nemzeti Művelődési 

Intézet Nógrád Megyei Igazgatósága április végén. A rendezvényre 

Nyugat-Nógrád településeiről 21, közművelődési feladatot ellátó 

munkatársuk érkezett településünkre. 

A vendégeket, köztük is Máté Lászlónét, az NMI megyei igazgatóját 

Frenyó Gábor polgármester köszöntötte, örömét fejezve ki amiatt, hogy 

a szakemberek Szügyöt választották rendezvényük színhelyéül. 

Kiemelte: a művelődési ház kiváló helyszínként szolgál a település 

kulturális életéhez, a szűkebb és tágabb környezet közösségi életéhez, 

kapui nyitva állnak mindenki előtt 

– Polgármesterként én is aktívan támogatom és jómagam is részt veszek 

a helyi kulturális élet szervezésében és színesebbé tételében – mondta. 

– Örülünk, hogy minden programunk célba talál, a közösség tagjai 

szívesen vesznek részt és jól érzik magukat kulturális eseményeinken. 

Szívesen segítjük a közművelődési szakmát, a szakmai fórumokat, a 

tapasztalatok megosztását és ötletbörzéket. Remélem a mai napról is 

mindenki gazdagabban tér haza, és a délutáni program keretében, 

kolleganőnk segítségével kellően megismeritek és megszeretitek a mi 

kis falunkat! 

Ezután Máté Lászlóné köszöntötte a megjelenteket, majd a megyei 

közművelődési témáját felölelő kvízzel és csapatépítő játékkal 

folytatódott a program. 

A rendezvényen a résztvevők megosztották a szakkörökön szerzett 

tapasztalatokat is – írja közösségi oldalán az NMI. Hozzáteszik: a 

műhelynap tapasztalata szerint összetartó, vidám közösségek alakultak, 

akik örömmel alkotnak és töltik együtt a szabadidejüket. Őszintén 

megosztották a nehézségeiket is a résztvevőkkel, elmesélték azt is, 

hogyan jutottak túl ezeken, példát mutatva a hasonló problémákkal 

küzdőknek. A kötetlen hangulat segítette az ismerkedést és lehetőséget 

teremtett arra, hogy a résztvevők ötleteket merítsenek egymás 

munkájából.  

Ebéd után Tukora Zsuzsanna szügyi közművelődési munkatárs mutatta 

be a község közművelődési programjait, majd faluséta következett, a 

nevezetességek megtekintésére. 

 

 

 

Energetikai korszerűsítés 
Szügy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 

programban 57,2 millió millió forint támogatást kapott, 

önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére. A 

kormányzati támogatást a polgármesteri hivatal a keleti őrtorony, a 

B-épület energetikai korszerűsítésére fordítja majd a hivatal, így 

remélhetőleg egy-két éven belül mind a két műemlék épület 

megújulhat. 

 

 

 

Simon és Stefi: nevet kaptak a gólyáink 
 

Községünkbe március végén érkezett meg az első gólya, majd három héttel 

később visszatért a párja is az iskola kéményén lévő fészekbe. Elérkezett 

az ideje, hogy a településen nagy népszerűségnek örvendő madaraknak 

nevet is adjunk: Frenyó Gábor polgármester úr kezdeményezésére az 

összegyűjtött javaslatok közül a három a legnépszerűbbet szavazásra 

bocsátottuk a Facebookon. Ennek eredményeként a tojó madár a Stefi, a 

hím a Simon nevet kapta, az 56 szavazóból 35-en voksoltak ezekre a 

nevekre. 

 

A fészekalj élete web-kamerán is követhető: 

https://www.ipcamlive.com/szugygolyakamera1 

 

 

Újabb fejlesztés az M-Technologies Kft.-nél 
A szügyi székhelyű M-Technologies Kft. sikeresen pályázott a Magyar 

Falu Vállalkozás-újraindítási Program pályázati kiírásán, melynek 

keretében közel 10 millió forint támogatást nyert termelékenység 

növelésére és technológiai megújulásra. 

A projekt keretében felújításra kerül egy anyagtároló és daraboló 

helyiség, mely alkalmas lesz a szálanyagok és egyéb anyagok szakszerű, 

száraz helyen történő és állagmegóvó tárolására, továbbá az alapanyagok 

darabolására is. Az említett tároló és daraboló helyiségben és a mellette a 

közel 40 éves műhelyépületben új, műanyag nyílászárók cseréje valósul 

meg, mely jelentős energetikai megtakarítást is eredményez a cégnél. 

A projekt részeként beszerzésre kerül 1 darab új, vízhűtéses hegesztő gép 

is, melynek segítségével további kapacitás-növekedést tud elérni a 

magyar magántulajdonban lévő vállalkozás. Az új gépnek köszönhetően 

jobb minőségű hegesztési varratokat lehet készíteni, a magas vevői 

igények kielégítésére. 

Az M-Technologies Kft. szügyi székhelyén létrejövő fejlesztés 

eredményeként javul a cég termelékenysége és megújul a technológiai 

kapacitása. A beruházás a Széchenyi Terv Plusz program keretében 

valósul meg, a tervek szerint 2022. december 31-ig. 

A projektről bővebb információt a www.m-technologies.hu oldalon 

olvashatnak. 

 

 

Nekik lengett a babazászló: 

 

Földi Barnabás    2022. április 24. 

Deák Szofi             2022. május 5. 

Oláh Léna              2022. június 2. 

 

 

Isten hozott benneteket Szügyben! Jó egészséget kívánunk a 

babáknak és a szülőknek is! 

https://www.ipcamlive.com/szugygolyakamera1?fbclid=IwAR3TVv5CqeW04QGwoZxhNGHUSKwS9UwHaO5ob6-JQjz5DjAmVmsxmDJw1Ww
http://www.m-technologies.hu/
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CIVIL SZERVEZETEK 

Rövid híreink 
 

Újabb játékokkal bővül a játszótér 
Várhatóan a nyár végére újabb játékokkal fog bővülni a Hősök 

terei játszótér. A már meglévő komplex játszóvár mellé, 

fészekhinta, bébihinta és laphinta kerül, valamint a 

kisebbeknek egy rugós játék. A legnagyobb szenzáció, aminek 

minden gyermek örülni fog, az pedig egy 25 m hosszú 

drótkötélpálya lesz.  

 

 

 

Új ágdarálót vásárolt az önkormányzat 
A tavaszi ágdarálási akciónk sikerén felbuzdulva egy új 

nagyobb teljesítményű gépet szerzetünk be a képviselő-

testület döntése alapján. Terveink szerint októberben a 

tavaszi tapasztalatokat is hasznosítva ismét leaprítjuk a 

háztartásokban keletkező ágnyesedékeket. 

Reményeink szerint a most vásárolt JENSEN A 530-as 

ágaprító segítségével a zöldhulladék lerakóba beszállított 

nagyobb tömegű aprítani valóval is megbírkózunk, ezzel 

is jelentős megtakarítást elérve önkormányzatunknak. 

 

 

Mezőőr Szügyben 
Terepjárót kapott a mezei őrszolgálat! 

Képviselő-testületünk döntése alapján egy használt, de jó 

állapotú Suzuki Vitarát vásároltunk a mezőőri őrszolgálat 

feladatainak hatékonyabb ellátásához. 

Reméljük ez is hozzájárul, hogy településünk 

külterületein is növekedjen a vagyon és közbiztonság! 

A mezőőri feladatokat Jantos Tibor településőrünk látja 

el, probléma esetén keressék őt bátran a 06-20-953-3503-

as telefonszámon. 

 

 

 

Népek Tánca 
A Hontravel Kft. idén tizenkettedik alkalommal rendezte 

meg a nyugdíjas korosztálynak az Országos Nyugdíjas 

Ki-Mit-Tud és a fiatalabb korcsoportok részére a Népek 

Tánca – Népek Zenéje rendezvénysorozatát. A 

rendezvények mottója: a tehetség kortalan. 

A vetélkedő döntője május végén Siófokon zajlott, ahol 

településünket, szóló ének kategóriában Tukora 

Zsuzsanna képviselte, csoport kategóriában pedig a 

Szügyi Népdalkör. Hatalmas öröm és büszkeség 

számunkra, hogy mind Zsuzsanna mind pedig a 

Népdalkör kiemelt arany minősítéssel térhetett haza. 

Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 
Az önkormányzat az idei évben is támogatja a helyi civil szervezeteket, amelyre 8 

millió forintos keretet biztosított. Négy szervezet nyújtott be pályázatot, amelyeket az 

önkormányzat többségében támogatásra érdemesnek ítélt. A 2022. június 1. és 2023. 

május 31. közötti időszakban 7 program valósul meg összesen 2 750 000 Ft 

önkormányzati támogatással. 

 

Madách Imre Alapítvány 

-Kreatív megoldások: Használt textil felhasználása a fenntarthatóság jegyében. 

Cserhát Mentőkutyás Egyesület 

- Szügyi Falunap Mentőkutyás bemutató 

- Önkéntes Őszi szemétszedési akció 

- Szügy Iskola Tavaszi Mentőkutyás bemutató 

Berekalji Horgász Egyesület 

- Családi és gyermek nyílt horgászverseny 

- Falunapi kitelepülés és halászlé főzés 

Szügyi Kulturális és Szabadidős Egyesület 

- Családi nap 

Környezetünket és kultúránkat 

is védi a Cserhát Értékeiért Alapítvány 
Községünkben 2005-ben kezdte meg működését a Cserhát Természeti és Kulturális 

Értékeiért Alapítvány. Polgármesterünk, Frenyó Gábor kezdeményezésére, a Magyar 

Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) alapította. A civil összefogás 

kezdetei azonban jóval korábbra nyúlnak vissza: a Nógrádmarcal határában 1997-ben 

kialakított hulladéklerakó Szügyöt érintő káros hatásainak felmérésére, ezek 

megakadályozására társadalmi szintű tiltakozást indított útjára. Ez persze már a 

megépítése előtt kezdődött, hiszen a környéken élők nem örültek annak, hogy a lerakó 

alatt eredő Leányhegyi-patak szennyeződéseket hozhat a Fekete-vízbe, így a község 

területére is. Ebben a munkában szerzett elévülhetetlen érdemeket Batta László aki a 

kuratóriumnak is tagja volt. 

– Az alapítványt azért hoztuk létre, mert egy civil szervezet sikeresebben képviselhet 

bármiféle érdeket, mint egy magánszemély – mondta el a Szügyi Híreknek Frenyó 

Gábor. – A fő célok között szerepel a kulturális értékeink megóvása, a környezet 

védelme, a helyi értékek megmentése. Ezekre az elmúlt években több 

kezdeményezésünk is volt, nem csak Szügyben, hanem Balassagyarmat térségében is. 

Egyik ilyen sikeres akció volt például, amikor elvégeztettük a járásban található 

források vizének vizsgálatát. Ez egyik fontos fokmérője a természeti környezet 

tisztaságának, alkalom az esetleges szennyeződések kiszűrésére. Hozzátette: a 

fásításban is közreműködtek a térségben, hiszen csak Szügy bel- és külterületein 

tízezer facsemete telepítése a cél a közeljövőben. Ez a kezdeményezés is a tiszta, zöld 

környezet megteremtését szolgálja. 

– Rendszeresek a szemétszedési akcióink is, már hosszú évek óta. A közterületeken, 

erdőszéleken, mezei utak mellett illegálisan lerakott hulladékot tonnaszámra gyűjtjük 

össze minden évben. 

Frenyó Gábor polgármesterré választása előtt, képviselő-testületi tagként 

kezdeményezte a kerti hulladék és avar égetésének betiltását. 

– A levegő minőségének a védelme volt a fő ok, hiszen mindenki szeretne tiszta 

környezetben élni, a kertekből, udvarokról felszálló füst sokat ront a levegő állapotán. 

Alapítványunk közreműködésével, az önkormányzattal együttműködve komposztáló 

kereketek is sikerült beszerezni, amit a lakosság jelképes összegért, ezer forintért 

vásárolhatott meg. Ezzel nem csak a levegő tisztaságát óvtuk sikeresen, hanem a 

kertekben jól felhasználható komposzthoz juthat, aki élt a lehetőséggel. Elmondható, 

hogy volt érdeklődés irántuk, 150 keretet sikerült így kihelyezni. Ezzel a 

kezdeményezéssel a lerakóba kerülő zöldhulladék mennyiségét is csökkentettük. 

Tavaly a komposztálás népszerűsítésére előadássorozatot szerveztünk a községben. 

A programokról, az alapítványi munkáról Facebook oldalukon is rendszeresen adnak 

tájékoztatást. A szemléletformálás is fontos, különösen a fiatalok megszólítsa: ennek 

kiváló módja a természettel, a madárvilággal való ismerkedés. Ezen a téren az MME 

támogatására is számíthat az alapítvány.  

– Eddigi legnagyobb projektünk az Északi Gólyahír elnevezésű program 

megvalósítása volt. Ez a fehér gólyák védelmét szolgálja, mivel közismert, népszerű, 

az emberi lakóhelyeken élő madarakról van szó, különleges jelentőséggel bír a 

természet- és madárbarát szemlélet kialakításában – mondta Frenyó Gábor. 

A Cserhát Értékeiért Alapítvány fontos céljai között szerepel a környékbeli 

gyurgyalagtelepek védelme és karbantartása, rendszeresen megszervezik a Fülemülék 

éjszakája című természetismereti túrát, ugyancsak az MME segítségével. A 

természetvédelmi törekvések kiterjednek a környezetet kímélő gazdálkodás 

megvalósítására, a lehető legkisebb ökológiai lábnyomot hagyó turizmus támogatására 

is. Ehhez hozzátartozik az értékes, megóvásra érdemes élőhelyek felkutatása, védetté 

nyilvánításuk kezdeményezése is. 
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ÓVODAI HÍREK 

Óvodai ballagás 
  Minden óvodás életében eljön az az idő, amikor bezáródnak az óvoda kapui. A 

betűk és számok varázslatos világa, új barátok, új kalandok várnak rájuk. A 

játékokkal teli színes csoportszobát felváltja a tanterem, a gondoskodó dadus 

nénik és óvó nénik helyett kedves tanító nénik egyengetik majd útjaikat. Az 

óvodában eltöltött időt, igyekeztünk gyermekeink számára maradandó 

élményekkel megfűszerezni. 

   Óvodánkban 2022. május 27-én tartottuk immár hagyományosnak mondható 

ballagásunkat. Évekkel ezelőtt búcsúzó gyermekeink számára egy olyan ünnepi 

keretet alakítottunk ki, amelyben minden megfelelési kényszer nélkül, önfeledt 

játékos feladatok megoldásával érhetnek véget az óvodás évek.  

Az udvar ezen a délutánon gyermekeink tiszteletére kapott vidám dekorációt, 

melyet az óvoda dolgozói napokon keresztül nagy szeretettel készítettek. Amikor 

gyermekeink utoljára végig vonultak kézen fogva az udvaron, még nem sejtették 

mi vár rájuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A meghívott vendégek és családtagok egy játékos meseszövésbe ágyazott 

próbák sorával kísérhették végig gyermekeink játékát, hogy aztán a mese végén 

a legfontosabb jellemvonásokkal felvértezve elbúcsúzhassanak. Miután 

mindenki a megszerzett jutalmakkal megtöltötte tarisznyáját, kezdetét vette a 

búcsúzás. Az óvoda vezetője rövid köszöntőjével elbúcsúzott a gyermekektől, 

emlékeztetve őket arra, hogy az óvodában eltöltött évek alatt sokat tanultak, 

ügyesedtek, és hogy eljött az idő arra, hogy az ovis zsákot felváltsa az iskolatáska, 

a játékot, a pihenő időt pedig a tanulás.  

   Megköszönte a szülők bizalmát is, hogy legféltettebb kincsüket, a gyermeküket 

ránk bízták, és hogy az óvodai nevelőmunkában támogattak minket.  

Hangsúlyozta, hogy a közös és sikeres munka gyümölcse beérett, melynek 

köszönhetően a gyermekek színes élményekkel gazdagon, biztos alapokkal 

kezdhetik meg az iskolát. Reményét fejezte ki, hogy a gyermekek a felnőttektől, 

a családtól, s az óvoda valamennyi dolgozójától sok-sok megerősítést és útravalót 

kaptak annak érdekében, hogy az előttük álló életre, az új kihívásokra, meg 

tudjanak felelni. Ezután az óvoda dolgozói egy rövid verssel búcsúztak a ballagó 

gyermekektől, sok sikert kívánva az iskolai évekhez. 

   A ballagó gyermekek versek segítségével köszöntek el óvodájuktól és az itt 

maradt kisebb társaiktól. 

   Az óvodai ballagás váratlan eseményeként, egy másik búcsúztatásra is sor 

került. Ezen a napon az intézmény vezetőjétől is búcsúztunk. Györgyi óvó néni 

búcsú beszédében kiemelte, hogy Kati néni személyében az évek során egy 

értékes embert ismerhettünk meg, akitől sokat tanulhattunk: elsősorban 

pontosságot, kitartást, megújulásra való törekvést. Megköszönte a sok segítséget, 

amelyet a napi munkákhoz, feladatokhoz nyújtott az intézmény valamennyi 

dolgozójának. Köszönetünk jeléül Prof. dr Kásler Miklós miniszter és 

mindannyiunk nevében Berecz Viktória, - a felterjesztés kezdeményezője, - 

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adott át, akivel sok éven keresztül együtt 

nevelték a Mókus csoport gyermekeit.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Az ünnepség záró részében, hagyományainknak megfelelően minden ballagó 

gyermeket vendégül láttunk egy finom tortaszeletre, üdítőre. 

  A ballagással a gyermekek és a szülők életében is lezárult egy fejezet: véget 

értek az óvodás évek. Bízunk benne, hogy olyan nagy szeretettel idézik majd 

vissza ezt az időszakot, mint mi, a Csupakaland Óvoda óvodapedagógusai és 

dajkái. 

   Barát Norbertné 

    Óvodapedagógus 

 

 

Óvodai csoportkirándulások 
   Elérkezett a 2021-22-es nevelési év szorgalmi időszakának a 

vége.  Az évet tartalmasabbnál tartalmasabb óvodai programok 

tarkították, és hosszú idő után végre csoportkirándulásokat is 

szervezhettünk a gyermekek részére.  A Mókus csoportos 

gyerekek Berecz Viktória óvó néni szervezésében Busainé 

Koplányi Katalin óvodavezető közreműködésével- a palóc 

főváros- Hollókő nevezetességeit tekintették meg egy izgalmas 

kirándulás keretében.  A vár tatarozás miatt ugyan nem volt 

megtekinthető, mellette azonban a kék túraútvonal lankáit, 

ösvényeit igénybe véve a Szár - hegy gerincén felkapaszkodva 

a résztvevő gyerekek az Isten kezében érezhették magukat. A 

kitartó túra jutalma, hogy az Isten tenyere elnevezésű kilátóból 

gyönyörködhettek az alattuk elterülő csodálatos tájban. 

 
   A Nyuszi csoportos gyermekek Barát Anett és Fazekasné 

Bablena Györgyi óvó nénik szervezésében, valamint a Maci 

csoportos Antal Éva óvó néni szervezésében egyéni 

időpontokban nőtincsi Sehol Sziget élményparkba látogattak el. 

 
  A kirándulás élményét a gyönyörű környezet, a sok-sok 

látnivaló, állatsimogató Pán Péter játszóház, erdei játszótér 

valamint a kihagyhatatlan élményvonatozás a tó körül adta meg 

a gyerekeknek.  

 
 

Kertészné Nagy Viktória 

Óvodapedagógus 
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ÓVÓDAI HÍREK 

Reptérlátogatás a ballagókkal 

  Reptérlátogatáson jártunk a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, a 

2022-es évben ballagó gyerekekkel.   

A repülőtérre való bejutás és az ezzel járó biztonsági előírások szigorú 

szabályainak betartása mély benyomást tett a gyerekekre. A reptéren 

szolgálatot teljesítő egyenruhát viselő szakemberek látványa, tiszteletet 

parancsoló fellépése valamint pontos precíz munkája nem mindennapi 

élményt jelent egy kistelepülésen élő gyermekcsoport számára. A 

kirándulás szervezését már márciusban megkezdték a Maci csoportos 

óvó nénik(Kertészné Nagy Viktória, Antal Éva), hiszen egy szigorúan 

őrzött objektumban történő látogatásnak szigorú szabály rendszere van.  

Körültekintő adminisztrációt igényelt annak lebonyolítása csoport 

szinten. 

  A kirándulás programsorozata az Aeropark Repülőgép Múzeumban 

vette kezdetét. Az árnyat adó fák alatt történő tízórai elfogyasztása után 

megismerhettek a gyerekek egy repülőtéren szolgálatot teljesítő 

kábítószer kereső kutyát, akit a gyerekek megsimogathattak. 

Bepillantást nyerhettünk Magyarország Nemzetközi Repülőterének 

kulisszák mögött zajló mozgalmas életébe. Szerencsénk volt több 

érkező, landolását megkezdő repülőgépet, „közelről” megtekinteni és a 

látottakat emlékként fotók, videó felvételek készítésével megörökíteni.  

Az indulásra váró gépekre utasok beszállását, poggyászok futószalagon 

történő repülőgépbe helyezését is megnézhettük. A hatalmas 

méretekkel rendelkező repülőgép, szinte karnyújtásnyira előttünk 

gurult a kifutópályára, hogy ott a felszálláshoz szükséges sebesség 

elérésével megkezdhesse a levegőbe emelkedést. A látnivalók 

megértésében nagyon jó kommunikációs képességekkel rendelkező, 

kicsi gyerekek számára is élményt nyújtó túravezető állt 

rendelkezésünkre. Megtudtuk, hogy a reptér saját vasút használatával 

szállítja a repülőgépek üzemeléséhez szükséges hatalmas mennyiségű 

kerozin szállítmányokat, láthattuk a hatalmas tartályokat, amelyekben 

tárolják azt. Láthattuk a reptér saját tűzoltóságának épületét. Külön 

várost láttunk a városban. Láttuk, hogy milyen sokféle téren, sokféle 

ismeretekkel rendelkező ember együttes, összeszedett, precíz, 

kommunikatív, hozzáértő, munkájára van szükség a légikikötő 

működtetéséhez.  

  Megtudtuk, hogy a kifutópályák közötti füves területen elszaporodtak 

az ürgék, és a rájuk vadászó ragadozó madarak jelenléte erősen 

veszélyezteti a légi forgalom biztonságát. E veszély elhárítására 

madárbefogó szakemberek alkalmazására van szükség.  

 A kifutópályákat egyenként teljes szélességben öt hótoló gép együttes 

mozgása tudja tisztítani, a téli időszakban.  

   A reptérlátogatás végén visszatérünk a Múzeumba, ahol az 

elfogyasztott ebéd után nyugalmazott kapitány kíséretében felülhettek 

a gyerekek néhány repülőgép utasterébe, és a pilótafülkéjébe.  

  A remek programok megkoronázásaként közös fagylaltozással zártuk 

a napot hazafelé a rétsági fagyizóban.  

   Felejthetetlen élményekkel gazdagodva értünk haza erről az 

izgalmakkal teli kirándulásról.   

Köszönjük a kirándulás szervezésében a fenntartó aktív 

közreműködését, a Szülők támogatását.  

 

Kertészné Nagy Viktória, Antal Éva 

Óvodapedagógusok 

 

Erdei Óvoda 
   Hagyományosan június első hetében, elballagott ovisainknak Erdei 

Óvodát szerveztünk Anett óvó nénivel. 

Szeretnénk, ha az óvodánkból kikerülő gyermekeknek igényük lenne a 

rendszeres kirándulás, ha nyitott szemmel járnák a természetet, ha fontos 

lenne számukra, és óvnák is a természeti környezetet. Szeretnénk, ha az 

itt megszerzett tapasztalataikat és ismereteiket később az iskolában és a 

magánéletben használnák.  

 

 
   A Zöld Óvoda Programunk részeként már 4. éve megrendezett, 

kalandokkal teli héten minden nap máshová kirándultunk a falu 

környékén. Sőt, pénteken egész napos túra keretében Csesztvére, a 

Kövecsesi Teréz Kilátóhoz látogattunk el a Zsidó Temetőt érintve, az 

Anna-hegyen keresztül. 

A gyerekek a látott élményekről és a megfigyeléseikről a hét során 

saját„könyvecskéket” készítettek.  

 

 
 

  Belekerültek a különböző napok helyszínein megfigyelt rovarok és 

pókok rajzain kívül a tanulmányozott fák kéreg- és levélnyomatai, de 

színesítették a lapokat az első napon, a legelőn préselt virágok is. A 

legügyesebbek lerajzolták a negyedik napon hozzánk ellátogató Vidra 

Verdát (a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának oktatóautóját), a 

Leánykökörcsin Kilátót és a Régi Katonai Lőteret is.  

   Kívánjuk, évek múltán fellapozva is örömmel emlékezzenek vissza 

közös élményeinkre és a Csupakaland Óvodára. 

 

Berecz Viktória 

óvodapedagógus 
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ISKOLAI HÍREK 

A Bozsik Intézményi Program hírei 
Az idei tanévben iskolánkat a Bozsik Intézményi Program rendezvényein 

a II. korcsoportos (10-11 éves) csapat képviselte. Az őszi és a téli program 

a járványügyi előírások miatt rendhagyó módon zajlott, ami azt jelentette, 

hogy a közös körzeti tornák helyett az iskolák csapatai párokban 

mérkőztek meg a két iskola sportpályáján. Kis focistáink már szeptember 

óta nagy lelkesedéssel készültek erre a megméretésre, ezért érthetően 

fokozott izgalommal várták az összecsapásokat. 

Csapatunkat a berceli iskola diákjaival sorsolták össze. A Covid 

intézkedések miatt az őszi program is novemberre csúszott, ezért - 

tekintve, hogy Bercelen nincs megfelelő méretű tornacsarnok- az 1. 

mérkőzést és a januári visszavágót is hazai pályán játszhattuk. Mindkét 

csapatnak óriási élményt jelentett a népes szurkolótábor előtti 

összecsapás, ennek megfelelően nagy izgalommal és lelkesedéssel 

vetették magukat a küzdelembe. Ez kis focistáinknál a játékban némi 

kapkodást és több hibát eredményezett, amit a nagy akarás és a 10, illetve 

11 rúgott gól után átélt felejthetetlen örömérzés ellensúlyozott. A 

rendkívül baráti hangulatban lezajlott mérkőzések után a vendégek 

sportszerűen gratuláltak diákjaink fölényes győzelméhez, míg mi üdítővel 

kedveskedve köszöntük meg vendégjátékukat. 

Az átélt sikereket követően természetesen tovább fokozódott a lelkesedés, 

így már türelmetlenül várták a többi iskolával való megmérettetést. Ez a 

lehetőség április végén jött el a tavaszi torna keretében. 

Ekkor Balassagyarmaton mérte össze erejét a térség hét korosztályos 

csapata. 

Csapatunk ismét lelkes és helyenként szép játékot bemutatva, de néha 

figyelmetlenül, hibákkal játszva 4 győzelemmel és 2 vereséggel zárta a 

napot. 

Szerencsére a 4 győzelem hitet adott, a 2 vereség pedig dacot váltott ki kis 

focistáinkból, így ezekkel az érzésekkel készültek a májusi tanévzáró 

tornára. 

A csapat játékát ezeken a mérkőzéseken a technikai képzettségen és 

határtalan lelkesedésen alapuló, a számukra talán még bénítólag ható 

taktikai elemek nélküli, játékszabadságot adó őszinte foci jellemezte. 

Ezek az összetevők pedig talán egy kicsit minket is meglepő sikert 

eredményeztek, hiszen focistáink mind a 6 mérkőzés után győzelmi 

örömmámorban hagyhatták el a pályát.  

Felemelő érzés volt látni az eredményhirdetés során a fáradtságtól kipirult 

arcú, de fülig érő szájjal vigyorgó, jutalom csokit majszoló gyerekeinket, 

nyakukban a megérdemelt aranyéremmel.  

Iskolánk kis focistáinknak láthatóan különlegesen nagy eseményt 

jelentenek ezek a mérkőzések, mely során, az esetlegesen a tanulmányi 

munkában nem jeleskedő diákjaink is igazi sikerélményhez jutnak az 

ilyen és ehhez hasonló sporteseményeken. 

Zámbó Attila BIP edző 

Festészeti verseny 
Somoskőújfalu kirándulóközpontjában, gyönyörű helyszínen vett részt 

a megyei festészeti versenyen iskolánk négy tanulója. Az iskolában 

készített csendéletek alapján a zsűri Csordás Sára 7. osztályos, Szabó 

Eszter, Benke Adrienn és Bakos Katica 5. osztályos tanulók számára 

adta meg a lehetőséget, hogy a helyszínen is megmutassák 

tehetségüket. A somoskői és a salgói vár szolgáltatta a hátteret, a 

gyerekek feladata az volt, hogy az elébük terülő tájról festményt 

készítsenek. A tájképek igen jól sikerültek, Szabó Eszter 3. helyezett, 

Csordás Sára különdíjas lett a korcsoportjában. Mindannyiunk számára 

szép emlék marad ez a nap, az elismerések bizonyítják, hogy a 

művészet fontos része az életünknek.  
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ISKOLAI HÍREK 

Iskolai sportsikerek 
 Néhány tanév után ismét országos szintű sporteredményekkel örvendeztettek meg bennünket iskolánk 

diákjai.  

 Már a területi atlétika versenyen kitűnt, hogy iskolánk tehetséges tanulói kiváló eredményekre képesek. 

Ez aztán a Szécsényben rendezett Kis Iskolák Sportversenye Megyei Diákolimpián is realizálódott,  hiszen 

a Balázs Bernadett tanárnő által felkészített atléták közül a Lakatos Krisztofer, Mihály Rikárdó,  Rados 

Bálint, Frenyó István, Roza Zsigmond  összetételű  többpróba csapat ,valamint a Lakatos Dávid, Lakatos 

Krisztofer, Rados Bálint, Szőrös Ádám,  Frenyó István alkotta svéd csapatváltó, továbbá egyéni 

összetettben a 7.  osztályos  Rados Bálint és a 3. osztályos Lakatos Krisztofer is  megyei 1. helyezést ért 

el, amivel mindannyian jogot szereztek a pécsi országos versenyen való részvételre.  

Rajtuk kívül még több diákunk is dobogós helyezéssel, tehát éremmel tért haza. 

   Roza Zsigmond 8. osztályos tanuló a Megyei Diákolimpián is elindult, ahol atlétika sportágban az egyéni 

összetettben szerzett bronzérmen túl a magasugrásban elért 165 cm-es új iskola csúccsal, továbbá 

távolugrásban is az Országos Diákolimpia döntőjébe jutott. A Győrben megrendezett versenyen 

távolugrásban a 12. , magasugrásban pedig a 17. helyet szerezte meg. Felkészítő tanárai Balázs Bernadett 

tanárnő és Csábi Csaba igazgató úr voltak. 

   Ezzel a sportsikereknek még koránt sem volt vége, hiszen IV. korcsoportos labdarúgó csapatunk Csábi 

Csaba igazgató úr felkészítésével szintén a Kis Iskolák Sportversenye Diákolimpia országos döntőjébe 

jutott, mely verseny éppen napjainkban folyik 

   A kiváló sporteredmények végére kívánkozik csattanóként iskolánk idén elballagott „sportcsillaga”, 

Takács Csenge, korábbi Európa Bajnokunk, aki az idei tanévben karate sportágban a Kyokushin karate 

szakágban a Százhalombattán megrendezett Országos Diákolimpián katában (formagyakorlat) 1., 

kumitéban (küzdelem) pedig 2. helyezést ért el. Ezen túl, már a magyar válogatott csapat tagjaként a svájci 

nemzetközi versenyen kumitéban még egy bronzérmet is szerzett 

  A fenti eredmények egyértelműen mutatják, hogy tehetséges és kitartó diákokkal, valamint elkötelezett 

és munkát befektetni nem sajnáló pedagógusokkal az elmúlt évek sikerei megismételhetők. 

 

Ballagás és évzáró az iskolában 
    2022. június 18-án volt az évzáró és a ballagás napja is az iskolában. Az ünnepség a helyi 

hagyományokhoz illeszkedett, az évzáró keretében kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok 

könyvjutalomban részesültek. A Madách Imre Alapítvány díját 8 éves kiemelkedő tanulmányi munkájáért 

Mutter Dávid és Takács Csenge vette át, aki a Jó tanuló, jó sportoló kitüntetést is megkapta. Kiemelkedő 

sporttevékenységért Roza Zsigmond és Frenyó István is elismerést kapott. A szügyi és a csesztvei 

önkormányzatok a kiemelkedő tanulmányi munkájukért jutalomban részesítették a végzős diákokat. 

Elismerést kapott: Bálint Levente, Mutter Dávid, Roza Réka, Roza Zsigmond, Sáros Szófia. Takács 

Csenge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az évzáró ünnepségen 40 éves munka után búcsúzott az iskolától Csadóné Vereczki Márta pedagógus, 

Csordás Árpádné, Urbán Jánosné technikai dolgozók, és Kiss Jánosné hitoktató. 

Az alapítvány megköszönte Csábi Csaba 10 éves munkáját az intézményben. 

A búcsúzást a nyolcadikosok műsorában a felröppenő galambok is jelképezték. 

                                                             „Menni kell, a dal kísér, 

                                                             változik az útirány 

                                                              küzdenünk kell őszintén 

                                                              titkot rejt a nagyvilág.” 

 

 

Kitűnő tanulók: 

BARABÁS ÁDÁM  1. o. 

DOVICSIN SZONJA  1. o. 

KÁLMÁN JÁZMIN  1. o. 

SZKLENÁR MÁRK  1. o. 

HAJÓSI CSENGE   1. o. 

SZABÓ BOGLÁRKA  3. o. 

RACZKA MAJA 3. o. 

DOROTKIN ATTILA  3. o. 

SZKLENÁR MÁTÉ  4. o. 

KÁRDÁSI PÉTER  4. o. 

BARÁTH NÓRA  5. o. 

BENKE ADRIENN  5. o. 

SZABÓ ESZTER  5. o. 

CSORDÁS SÁRA  7. o. 

MUTTER FLÓRA  7. o. 

ROZA ZSIGMOND  8. o. 

MUTTER DÁVID  8. o. 

 

Jeles tanulók: 

PETRÁS MIHÁLY 1. o. 

FÁBIÁN BÁLINT  2. o. 

GYÜRKIOVÁ HAJNALKA  2. o. 

SZKLENÁR BENCE 7. o. 

BÁLINT LEVENTE  8. o. 

ROZA RÉKA 8. o. 

SÁROS SZÓFIA  8. o 

 

Győzelem a rétsági 

honvédelmi 

akadályversenyen 
A hagyományokhoz híven az idén is 

részt vett 8. osztályos csapat a Rétsági 

Árpád Egyesület által rendezett 

honvédelmi összetett 

akadályversenyen. A négyfős 

csapatoknak hét akadályt kellett 

leküzdeniük. Az indulóknak egy 

elméleti tesztlap kitöltése után 

légpuska lövészetben, 

kötélmászásban, íjászatban, 

tájolásban, kézigránát és csatacsillag 

dobásban kellett megmutatni 

ügyességüket. 

Gratulálunk a Fazekas Gergő, Roza 

Zsigmond, Bálint Levente, Frenyó 

István, nyolcadik évfolyamos 

tanulókból álló csapatnak, akik első 

helyezést értek el. 

Köszönjük Gyetvai Tünde, Benke 

Csaba, Csábi Csaba, Frenyóné Stefáni 

Rita, Csikány Attila felkészítők 

segítségét! 
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PROGRAMOK, KULTÚRA 

Húsvéti tojásfa Szügyben 
Idén első alkalommal díszítettünk húsvéti tojásfát Szügyben, 

mely alkalomból nyuszi és bárány simogatót is tartottunk a 

gyerekek nagy örömére. A hivatal előtt kijelölt fára, rengeteg 

színes tojás került, melyet a gyermekek és szüleik készítettek. 

Körülbelül 200 tojás díszítette 2 héten át a kidíszített fát. 

Köszönjük Elek Péternek és családjának, valamint Szép 

Csabának, hogy elhozták kisállataikat és a gyerekek etethették, 

simogathatták őket.  

  

Ezúton is köszönjük mindenkinek a részvételt és reméljük 

sikerült egy új hagyományt teremteni, melyet ezután minden 

évben egyre több díszes tojással gyarapodva ünnepelhetünk. 
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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 


