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OH L A S Y
VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD TERŇA
Vážení občania, milá mládež!
Správne tušenie
Rok 2015 sa pomaly končí a opäť tu máme
čas Vianoc – sviatkov pokoja a lásky, keď si
pripomíname príchod Ježiša na tento svet. Rok
2015 ubehol rýchlo a pre mnohých z nás akoby sa
kolotoč striedania rokov zrýchľoval. Iným ubieha
čas pomaly a nevedia sa dočkať konca roka
a spoločnosti blízkych a rodiny. Mnohí sa vracajú
zo zamestnaní či štúdií v zahraničí a spájajú sa
s tými doma v ich rodisku, v ich domove. Prajeme
všetkým, aby si počas týchto pokojných dní našli k
sebe cestu, aby si našli dostatok času jeden pre
druhého a aby sa nikto necítil opustený a sám.
V novom roku prajem našej obci a všetkým,
ktorí k nej majú vzťah, aby verejný záujem
a verejné dobro prevážilo nad egoizmom
a sebectvom. Nech všetko dobré, potrebné
a prospešné prispeje k dobru nás všetkých.

Uzimené kvieťa
betlehemské Dieťa
podivné to časy nastali
Koniec strastiam muke
s čapicami v ruke
pastieri sa náhlia k maštali
Hľa obloha horí
spievajú už zbory
proroctvo sa plní do vety
Mesiáša tuším
pochybnosti z duší
vymetá chvost zlatej kométy
T.M.

Ing. Juraj Senderák, starosta obce

Zo zasadnutí OZ
Obecné zastupiteľstvo na svojich rokovaniach v priebehu druhého polroka sa
zaoberalo hlavne týmito témami:
- uvoľnené miesto po zubnom lekárovi
- uvoľnené miesto detskej lekárky
- odkúpenie novej 6-b.j. do majetku obce a s tým spojený proces so schvaľovaním
úveru zo ŠFRB a dotácie z MDVRR SR
- riešenie situácie so školským obvodom pre žiakov z obce Malý Slivník
- predaj a prenájom obecných pozemkov
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Obecné zastupiteľstvo na poslednom zasadnutí, ktoré sa konalo 11.12.2015,
schválilo miestne poplatky a všeobecné záväzné nariadenia týkajúce sa daní a poplatkov
v obci. OZ schválilo rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 a stanovilo
nasledovné priority:
- riešenie situácie so zásobovaním pitnou vodou. Výstavba nového zdroja pitnej
vody a vodojemu
- príprava plôch pre výstavbu rodinných bytov
- výstavba a oprava ciest, chodníkov a mostov v Terni a miestnych častiach
- rozšírenie kapacít materskej škôlky
- oprava kultúrneho domu
- oprava zdravotného strediska
- výmena časti verejného osvetlenia
- a iné, o ktorých vás budeme informovať priebežne

Komunálny odpad – zvýšenie poplatku
Obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie poplatku za likvidáciu komunálneho
odpadu a poplatku za odber vody. Poplatok za likvidáciu komunálneho odpadu schválilo
zvýšiť z 10,22 € na 12,04 €. Skutočné náklady na likvidáciu odpadu sú v priemere 13,30
€ na obyvateľa a zvýšenie pokryje aspoň čiastočne stratu, ktorá obci vzniká. Mnohé
okolité obce majú uvedený poplatok vyšší a premietajú do jeho výšky celé skutočné
náklady.

Poďakovanie za vianočnú výzdobu a za adventný veniec
V posledných dňoch sa mnohí občania so záujmom
a obdivom informovali o realizácii vianočnej
výzdoby a o adventnom venci, ktorý je umiestnený
pred budovou zdravotného strediska. Hlavná otázka
znela, komu môžeme byť vďační za všetku tú
výzdobu a dobré nápady. Výzdobu a jej doplnenie
navrhol Branislav Gecik, ktorý momentálne pracuje
na OcÚ v Terni v rámci dobrovoľníckej služby cez
podporu od UPSVaR Prešov. Za starostlivosť a zápal pre vec mu touto cestou ďakujeme.

Zvýšenie poplatku za odber vody
OZ taktiež rozhodlo o zvýšení poplatku za odber vody z obecného vodovodu
z 0,40€ na 0,50€ za 1000 litrov vody (m3). Dôvodom bolo zvýšenie nákladov spojené
s prevádzkou vodovodu, napr. výmena vodomerov, ventilov a pod. a snaha o podporu
šetrenia vodou a nášho zdroja pitnej vody.

Výmena okien, dverí a výmena radiátorov v Kultúrnom dome v Terni
V mesiaci november sme pristúpili k výmene ostávajúcich pôvodných okien
a dverí na Kultúrnom dome v Terni, aby sme tak zvýšili komfort a znížili straty tepla,
ktoré nám cez mnohé pôvodné výplne unikalo do ovzdušia. V najbližšom čase ešte
pristúpime k výmene radiátorov, nakoľko mnohé z pôvodných už neslúžia tak ako by
mali. Veríme, že v najbližších rokoch dôjde k ďalším opravám nášho kultúrneho domu
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a to k výmene a zatepleniu strechy, fasády a k oprave elektrorozvodov, vzduchotechniky,
kuchyne a iné.

Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Na sklonku leta sme realizovali avizovanú opravu miestnych komunikácií na
Mlynskej ulici od mosta po Záhradnú ulicu. Ďalej úseky ciest za budovou Jednoty a k 7b.j. za zdravotným strediskom. Opravy realizovala spoločnosť C.M.R. Slovakia
v celkovom objeme 14 303,-EUR.
Počas tohto roka sme s pracovníkmi zamestnanými cez projekt s názvom „Podpora
sociálnej a profesijnej inklúzie rozvojom pracovných zručností MRK v obci Terňa“,
ktorý bol podporený z Európskeho sociálneho fondu a cez podporu od UPSVaR Prešov
realizovali mnohé iné práce, ako napríklad dokončenie chodníka v Babinom Potoku,
rekonštrukciu chodníka medzi Farskou ulicou a ulicou Antona Mikitu, výstavbu chodníka
na Čergovskej ulici, prípravu a osadenie dažďovej kanalizácie na Hlavnej ulici od
križovatky na ulicu Antona Mikitu po križovatku na Hradisko, terénne úpravy pri novej
6- b.j. a iné prepojovacie chodníky v obci.

Úprava novej Hasičskej zbrojnice.
V tomto roku
prebehli úpravy na
budove
nových
obecných garáží so
zámerom premiestniť
a sústrediť zariadenie
a vybavenie
dobrovoľného
hasičského zboru obce
na jednom mieste,
a tak prispieť k jeho
väčšej akcieschopnosti a pripravenosti. Dielo sa podarilo a v novej Hasičskej zbrojnici sa
postupne upravila podlaha, vytvorila klubovňa, realizovali ďalšie stavebné úpravy
a inštalačné práce tak, aby do konca roka mohol DHZ prevziať nové priestory. Na
prácach sa podstatnou mierou podieľali členovia Ternianskeho DHZ, ktorí, ako už býva
zvykom, odviedli kus dobrej a poctivej práce, ktorá bude slúžiť pre ich činnosť a na
prospech celej obce a jej okolia.

Aktivačné práce
Spolu s aktivačnými pracovníkmi sme realizovali ďalšie práce pri rekonštrukcii
sociálnych zariadení v MŠ, maľovanie plotov a zábradlí, vysprávky a podmurovky pri
výmene okien Kultúrneho domu, opravu fasády Domu služieb, Domu nádeje, interiérové
maľby, práce na úprave priestorov novej hasičskej zbrojnice a mnohé iné. Dôležitý objem
prác tvorilo kosenie priestranstiev, parkov, ihrísk a potokov a upratovanie obce a jej
okolia. Je až šokujúce, že aj v dnešnej dobe pri takom rozsahu zberu a likvidácie odpadu
sa stále nájdu ľudia, ktorí svoj odpad vyhodia do prírody, do potoka, do lesa a pod.
Normálne rozmýšľajúci človek nad takým konaním len nechápavo krúti hlavou, ako je to
len možné.
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Situácia so zdravotnou starostlivosťou
MUDr. Štefan Osvald dlhé roky v našej obci poskytoval služby zubného lekára.
Toho roku dovŕšil vek 72 rokov a ukončil činnosť v našom zdravotnom stredisku. Za jeho
obetavú prácu, odkedy sa ujal uprázdneného miesta po predchodcovi, mu patrí naša
vďaka a želanie pokoja a pevného zdravia.
Jeho nástupcom sa na základe Verejnej obchodnej súťaže stal MDDr. Jozef
Gojdič, ktorý pochádza z Chotče. V novej ambulancii, kde okrem moderného
prístrojového zariadenia chce rozšíriť činnosť aj o zubný röntgen, plánuje začať svoju
činnosť v najbližších týždňoch.
MUDr. Erika Birošová, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, sa tiež po takmer 35
rokoch rozhodla ukončiť svoju činnosť detskej lekárky v Zdravotnom stredisku v Terni
k 31.12.2015. Pani doktorke patrí naša vďaka, že napriek mnohým ťažkostiam vydržala
plniť svoje poslanie lekárky v našej obci tak dlho a tak obetavo. Pridelenie licencií na
prevádzku pediatrickej ambulancie je plne v kompetencii VÚC PSK a napriek veľkej
snahe nájsť náhradu sa nám to do dnešného dňa nepodarilo. Rodičia detí sa môžu
rozhodnúť pre iného lekára. Zdravotné karty, ktoré zostanú po ukončení v ambulancii,
prevezme VÚC a pridelí iným ambulanciám.

Návšteva z Grywaldu
Ako už býva zvykom aj tento rok nás na odpustovú slávnosť sv. Kataríny
Alexandrijskej navštívili pán farár Józef Bania z družobnej farnosti a obce Grywald
z Poľska spolu s Bohušom Watszmutskym s manželkou Kristínou. Za návštevu srdečne
ďakujeme.
Grywald

Terňa
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Vianočné trhy
Dňa 13. decembra 2015 sa v našej obci konali už 5.Vianočné trhy. Program začali
deti zo ZŠ s MŠ v Terni a podvečer vystúpil huslista Stanislav Salanci s programom
Violin Show s výberom vianočných kolied. Okrem už tradičného punču, vareného vína,
klobások a steakov si návštevníci mohli vyberať z ponuky našich šikovných
spoluobčanov, ale aj externých predajcov.

IOM
Integrované obslužné miesto (IOM) nám umožní aj v našej obci vyberať listy
vlastníctva, výpisy z registra trestov, výpisy z obchodného registra priamo v našej obci na
matričnom úrade v budove OcÚ. Táto služba má byť oficiálne spustená v najbližšej dobe
a bude prístupná v pracovných dňoch počas úradných hodín Obecného úradu.

Denný stacionár
Denný stacionár je sociálna služba poskytovaná v zariadení ambulantnou formou
(denný pobyt) seniorom alebo zdravotne postihnutým občanom, žijúcim so svojou
rodinou, ktorá sa však počas dňa zdržiava mimo domov a prípadne je určená občanom,
ktorí žijú sami a potrebujú spoločnosť a vyplnenie voľného času.
Pozitívom denného stacionára je:
- kontakt so spoločenským prostredím
- aktivizácia
- podpora sebestačnosti a samostatnosti
- zamedzenie spoločenskej izolácii
Denný stacionár plánuje v našej obci otvoriť nezisková organizácia Euro East, n. o. od
1.1.2016 v priestoroch Klubu dôchodcov na Farskej ulici. Záujemcovia sa môžu pri hlásiť
na OcÚ počas úradných hodín.

Zo života obce
Naši hasiči aj toho roku boli úspešní
Tohtoročná súťažná sezóna
DHZ Terňa sa skončila. V roku 2015
sme spolu odbehli 35 kvalitných
súťaží. Členovia našej dhz-tky súťažili
v troch kategóriách – dorastenky, ženy
a muži.
Tento rok sme do súťaže
zapojili dorastenecké družstvo žien.
Po úspešnej reprezentácii na okresnom
kole sa naše dorastenky prebojovali na
krajské kolo, ktoré sa konalo v obci
Šuňava. Obsadili tam pekné 4. miesto.
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Ani družstvo žien tento rok nesklamalo. Odbehli si kvalitnú Východoslovenskú
hasičskú superligu (VHSL) a v lige obsadili krásne 3.miesto. Celkovo sa zúčastnili asi na
15 súťažiach. V ženskej kategórii dosiahli svoj vytúžený úspech. S časom ĽP:16:25s (PP
16:08s) na súťaži v Krivanoch pokorili svoj vlastný súťažný rekord. Poslednú súťaž ženy
odbehli v obci Torysa, kde sa konalo finále východoslovenskej ligy – takzvané
„Majstrovstvá východu“. Tu ženy skončili na krásnom druhom mieste s časom 17,47s.
Mužskému družstvu sa tento rok nie veľmi darilo. Družstvo sa zúčastnilo na cca 25
súťažiach. V lige VHSL obsadili 13.miesto. Taktiež ako ženy, aj muži pokorili svoj
vlastný súťažný rekord a dosiahli čas PP:15:00s (ĽP:14,97s). Ďalšia skvelá sezóna je za
nami a uvidíme, čo prinesie tá nová. Ak nabehneme na trať, určite sa pokúsime byť ešte
lepší ako v sezóne 2015.
Tento rok sme pomáhali aj pri povodniach v susednej obci Tulčík. Voda sa
odčerpávala z pivníc, studní a záhrad. Pri tomto zásahu bolo zapojených šesť členov DHZ
Terňa. Siedmi naši členovia sa zúčastnili zásahu pri havarovanom vrtuľníku v blízkosti
Hradiska, kde boli nápomocní pri dodávke vody a zabezpečení miesta nehody.
Ešte by sme do pozornosti dali aj našu nočnú súťaž, ktorú sme organizovali v noci
22.8.2015. Bol to druhý ročník hasičskej nočnej sútaže a zároveň 14. ročník o putovný
pohár starostu obce. Do súťaže bolo zapojených 41 družstiev z toho 10 ženských a 31
mužských tímov.
Tak ako minulý rok aj tento rok sme organizovali HASIČSKÚ KATARÍNSKU
ZÁBAVU. Bol to náš už v poradí štvrtý ročník a zároveň najsilneší ročník, čo sa týka
počtu hostí. Pripravili sme bohatú tombolu, kopec súťaží a vynikajúcu zábavu. Do tanca
nám hrala kapela SONG z REŠOVA, ktorá zabávala ľudí až do skorých ranných hodín.
Zároveň by sme
chceli touto cestou
poďakovať
všetkým
našim
sponzorom,
fanúšikom, kamarátom
i známym, ktorí nás
v našej
činnosti
podporovali. Veľmi ste
nás potešili a vytvorili
ste perfektnú atmosféru,
vďaka ktorej sme na
súťažiach
podávali
pekné
a kvalitné
výkony. Pri zásahoch
sme pomáhali ako sme
vedeli a mohli. A čo je
hlavné utužili sme naše kamarátstva a upevnili skvelý kolektív ľudí. Na záver vám už len
môžeme sľúbiť, že urobíme všetko preto, aby naše budúce akcie boli ešte lepšie ako tie
predošlé.
Ria Oravcová a Jozef Leško
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Meno kpt. Ing. Richarda Sépiho bude navždy spojené s Terňou
Bol utorok, 28.júl 2015. Krátko po 14. hodine sa obyvatelia
Terne a blízkych obcí dozvedeli zdrvujúcu správu – neďaleko
Hradiska, ktoré je miestnou časťou Terne, havaroval vojenský
vrtuľník. O krátky čas to už vedelo celé Slovensko. Na miesto
nešťastia vzápätí dorazili hasiči zo Sabinova, Prešova, Raslavíc
i členovia DHZ z Terne. Následky pádu vrtuľníka boli tragické.
Druhý pilot kpt. Ing. Richard Sépi aj napriek oživovaniu
záchranármi na mieste nešťastia skonal. Ďalší dvaja členovia
posádky boli s ťažkými zraneniami prevezení do nemocníc v Prešove a Košiciach.
Posledná rozlúčka so zosnulým druhým pilotom kpt. Ing. Rachardom Sépim sa
konala 3. augusta v priestoroch Vrtuľníkového krídla generálplukovníka Jána Ambruša
v Nižnej Šebastovej. Pohrebný obrad sa so všetkými vojenskými poctami uskutočnil na
cintoríne v Ľuboticiach. Otcovi nebohého kpt. Ing. Richarda Sépiho sme na cintoríne
osobne prejavili hlbokú sústrasť.
So súhlasom rodiny nebohého nám predstavitelia vyššie uvedeného vojenského
útvaru dovolili publikovať nasledovný text: „Kpt. Ing. Richard
Sépi sa narodil v roku 1975 v Trenčíne. Bol ženatý
a s manželkou Miroslavou vychovávali syna Richarda. Jeho
celkový nálet bol 5340 letov, 1573 hod. 20 min. V ozbrojených
silách SR vykonával službu necelých 22 rokov. V roku 2008 bol
vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky vo vojenskej operácií JOINT
ENTERPRISE KFOR v Kosove. Menovaný bol v rokoch 1993-2001 poslucháčom
Vojenskej leteckej akadémie gen. M.R. Štefánika v Košiciach v študijnom odbore – pilot.
Do služobného pomeru bol prijatý v roku 2001. Od tej doby do leteckej katastrofy
vykonával letové funkcie: pilot, starší pilot a kapitán vrtuľníka.“
Meno kpt. Ing. Richarda Sépiho bude navždy spojené s Terňou, lebo jeho srdce
dotĺklo práve v katastri našej obce. Česť jeho pamiatke!
Tomáš Majerník

V novembri sa uskutočnili dve odpustové slávnosti
Babin Potok: Tunajší kostol je zasvätený sv. Alžbete Uhorskej. Hlavným
celebrantom tohtoročnej odpustovej svätej omše bol vdp. Mgr. Marek Senderák farár
farnosti Šarišské Dravce. Koncelebrantom bol terniansky farár vdp. Mgr. Imrich Revák.
Mgr. Marek Senderák v homílii vyzdvihol čnostný život sv. Alžbety, ktorá sa ako
dcéra uhorského kráľa Ondreja II. vydala za landgrófa Ľudovíta IV. v Durínsku. Keď jej
manžel padol v boji, mladej vdove odobrali tri deti a vyhnali ju z paláca. Z kňažnej sa
stala žobráčka. Z dedičného podielu, ktorý jej bol neskôr priznaný, v Marburgu dala
postaviť nemocnicu, kde potom slúžila chorým. Je patrónkou charitatívnych činností.
Terňa: Na odpustovej slávnosti ku cti sv. Kataríny Alexandrijskej hlavným
celebrantom bol vdp. Mgr. Anton Janič, farár z Hubošoviec, vicedekan Dekanátu Prešov
II. Koncelebrantmi boli Mgr. Imrich Revák (terniansky farár), Mgr. Štefan Ružbarský
(kaplán), farár Józef Bania z farnosti Grywald v Poľsku. Prisluhoval diakon dp. Mathias
Gočik z farnosti sv. Mikuláša v Prešove.
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Mgr. Anton Janič v homílii vyzdvihol kresťanskú zrelosť, učenosť a múdrosť sv.
Kataríny, ktorá sa nebála predstúpiť pred cisára Maxmiliána a varovať ho pred
modloslužobníctvom. Vedená Duchom Svätým umlčala aj najvýznamnejších učencov
krajiny. V roku 305 zomrela mučeníckou smrťou – sťatím. Je patrónkou filozofov,
teológov, väzňov a kolárov.
T.M.

Jarmoky nie sú len otázkou
kúpy a predaja
V septembri toho roku sa v Terni uskutočnil v poradí už piaty jarmok. Možno v ten
deň odznel aj podobný dialóg: „ Ahoj, dlho sme sa nevideli. Ako sa ti darí?“ „Dobre.
Mám veľmi dobrú prácu, deti nám rastú ako z vody, čo si môžem ešte iné želať? A ty?“
„Bolo by všetko v poriadku, ale mám jeden problém. Poď, dáme si pivo, porozprávam ti
o tom“.
Keby sme si na jarmoku ani nič nekúpili, je to príležitosť na vzájomné stretnutia,
priateľské rozhovory.... Po úvodnej piesni hudobnej skupiny Prezent starosta obce Ing.
Juraj Senderák slávnostne otvoril jarmočné podujatie. Neskôr vystúpila začínajúca
hudobná skupina Kolpákovci.
Nádvorie pred obecným úradom bolo posiate prístreškami. Pri jednom z nich pani
Anna Hajtolová z Kaviarne u Byziho ponúkala Krušovické pivo. Každý rok totiž čapujú
iný druh piva. Pracovníčky ZI CAFFE ponúkali ŠARIŠ 12º. Pod šiatrom Anny Pirohovej
bola bižutéria z vlastnej výroby – náramky, náušnice i lampičky na čajovú sviečku. BIT
STEK mali niekoľko druhov paštét, údenú šunku, bravčové mäso na paprike, s hubami,
hráškom... Viktória Imrichová dokázala, že je opravdivou majsterkou v tkaní kobercov.
Klára a Laura Pastirčáková s Andreou Cmarovou ponúkali niečo na zahryznutie –
domáce koláče pod názvom „Našo mafiny“ a Ing. Mikuláš Olejár mal na predaj kvetový
aj medovicový med.
Boli tu tiež „cezpoľní“ podnikatelia. Martina Reváková z Jakubovian vyrába
bižutériu a glycerínové mydlá rôznych farieb a tvarov. Jozef Karabiňoš s manželkou majú
v Sabinove zákazkové krajčírstvo. Vyrábajú aj krásne kabelky. Anton Sirotňák so Sedlíc
je majstrom na výrobky z dreva – korýtka, lyžice, kvety aj vtáčiky. Jeho manželka
Katarína robí háčkované veci: čiapočky, ruže, čelenky... Živnostníčka Andrea Saganová
z Korejoviec je majsterkou na bižutériu a keramické sošky. Prekvapilo nás keď nám
povedala, že aj francúzska spisovateľka Francois Saganová má slovenské korene. Kto by
nechcel vlastniť stromček šťastia od Márie Dzurčaninovej z Prešova? Vyrába aj ďalšie
krásne suveníry. V súťaži o najchutnejšie koláče z kysnutého cesta boli ocenené tieto
ternianske ženy: Anežka Senderáková, Viera Senderáková a Žofia Pollová.
Zlatým klincom jarmoku bola výstava včelích produktov a včelárskej techniky
v kultúrnom dome, ktorej garantom bol krajský zmocnenec pre včelárstvo v rámci Spolku
včelárov Slovenska Andrej Fedkov. Vystavovali tu 60 vzoriek medu zo všetkých kútov
Slovenska. Uskutočnila sa aj degustácia 10 očíslovaných vzoriek medu spojená so
súťažou o najlepší med regiónu. Vystavené boli aj najnovšie druhy úľov, včelárska
technika a pomôcky.
Už dnes sa môžeme tešiť na nový ročník Ternianskeho jarmoku v nastávajúcom
roku 2016.
Tomáš Majerník
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Mládežnícky turnaj vo futsale o pohár predsedu KBS
V chladnú novembrovú sobotu, dňa 21.11.2015, sa v Košiciach konal
celoslovenský Futsalový turnaj o pohár predsedu KBS, ktorý organizovala Rada pre
mládež a univerzity KBS spolu s Arcidiecéznym centrom mladých (ACM) v Prešove.
Podujatie pripravili v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež. Účastníkmi turnaja boli víťazi
jednotlivých diecéz. Miništranti našej farnosti (R.Kozák, J.Stašík, J.Kračinovský,
M.Gajdoš, R.Gajdoš, J.Bača, J.Fertaľ, P.Gdovin, D.Fertaľ a M.Šesták) pod vedením Ing.
Stanislava Fertaľa postúpili po skvelom výkone z októbrového arcidiecézneho kola
spomedzi 9 družstiev. Turnaj sme začali svätou omšou v Kostole Božieho milosrdenstva
na Sídlisku KVP v Košiciach, ktorú celebroval duchovný správca ACM otec Marek
Roják. Následne sme sa presunuli do športovej haly Cassosport. Deväť družstiev bolo
rozdelených do základných skupín, ktorých víťazi postúpili do finálovej skupiny.

foto: ACM Prešov

Naši chlapci si počínali veľmi dobre. Jedinou prehrou s neskoršími celkovými
víťazmi z Košickej eparchie (gréckokatolícka farnosť Poráč) sa však pripravili
o medailové umiestnenie. V boji o 4. až 6. miesto nakoniec ukázali svoje kvality
a prevalcovali súperov vysokým rozdielom. Naša farnosť mala zastúpenie aj
v organizačnom tíme - Martin Palenčár z Mošurova bol pravou rukou otca Mareka
a Šimon Piskura z Babin Potoka spravodlivým rozhodcom. Naše mužstvo malo aj ďalšie
„naj“: na tribúne najpočetnejšiu výpravu fanúšikov a najmladšieho hráča turnaja, Daniela
Fertaľa . Ďakujeme chlapcom za úspešnú reprezentáciu!
Lívia Plavčanová a Zuzana Poklembová ml.

Život v škole
Spoločenstvo školy a jej priateľov
Milí priatelia školy, od septembra väčšina našich žiakov získala množstvo nových
vedomostí a prváci úspešne spájajú písmenká do slabík a krátkych slovíčok. Teraz však
9

chcem napísať o milých stretnutiach s rodičmi a priateľmi na pôde školy. Začali to
mamičky nulťákov na akcii Sedím s mamou v lavici, potom nám rodičia pomohli počas
Medzinárodného dňa školských knižníc s projektom, ktorý bol vyhodnotený porotou
v poradí ako 15. na Slovensku (z 280 hodnotených projektov). Povzbudiť žiakov v učení
sa cudzích jazykov zasa prišli v rámci besedy pri príležitosti Medzinárodného dňa
jazykov traja hostia, ktorí hovorili o tom, ako im znalosť cudzieho jazyka otvorila brány
do sveta, ale aj k ich súčasnému povolaniu. Vyše 60 hostí sme privítali na Dni otvorených
dverí 4.decembra, keď sme sa celý deň venovali našim návštevníkom – ukázali sme im
všetko, čím sa môžeme pochváliť, ba ponúkli sme ich aj dobrotami z našej kuchynky.
Ďakujeme za návštevu, váš záujem nás teší a zaväzuje.
Mikuláš nás nasmeroval na intenzívnu
prípravu na Vianoce. Vyzdobili sme školu,
pripravili vianočné pozdravy, vyrobili
ikebany, sviečky a ozdôbky, nacvičovali
program na vianočnú besiedku, učili sa
spievať koledy. Ale už sa všetci tešíme na
čas Vianoc, ktorý je najradostnejší doma,
s mamkou, ockom, súrodencami, starými
rodičmi ...
Prajem vám, milí rodičia, aby ste v
tieto neopakovateľné chvíle prejavili svojou
lásku k deťom vo vrchovatej miere, aby ste
spolu pripravili všetko k štedrovečernej
hostine a k ďalším sviatočným dňom. Nájdite si čas pre deti aj počas prázdnin.
Z bohatstva rodinného života budú čerpať a spomínať, aj keď vyrastú a odídu do sveta.
Z. Poklembová, riaditeľka školy

Oznamy
Ples TŠK
Dňa 9.1.2016 sa uskutoční ples TŠK, na ktorý vás srdečne pozývajú členovia futbalového
klubu. O hudbu, spev a dobrú náladu sa postará skupina Radegast.

Obecný ples
OÚ vás srdečne pozýva na 23. Obecný ples do Kultúrneho domu v Terni, ktorý sa
uskutoční 6. februára 2016 so začiatkom o 19:00 hod. Do tanca hrá skupina Náhoda
BAND a v programe vystúpi tanečná skupina BODIES. Tešíme sa na stretnutie
a príjemnú zábavu.

Rozhovor s ...
Mgr. Štefan Ružbarský je naším novým kaplánom. V júli sme v našom farskom
kostole privítali nového „robotníka vo vinici Pánovej“. S odstupom času sme sa pánu
kaplánovi rozhodli položiť niekoľko otázok:
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- Duchovný otče, aké cesty Vás viedli ku kňazstvu?
Kňazstvo je dar, nezaslúžený dar, ktorý dáva Boh človeku a ktorý si žiaden človek
nemôže privlastniť. A čo ma viedlo ku kňazstvu? Predovšetkým náboženský život
v rodine, príklad a život kňaza vo farnosti, s ktorým som sa stretával nielen v kostole, na
náboženstve, ale aj v osobnom živote. Ďalej je to služba Bohu a ľuďom, ktorým chcem
v určitom zmysle a podľa možnosti a schopnosti
pomáhať napredovať v ich náboženskom živote.
Určite je ešte veľa okolností, ktoré vedú človeka
k povolaniu, ktoré v živote vykonáva.
- Ako si spomínate na Vaše predchádzajúce
kňazské pôsobiská?
V dobrom. V živote sa vyskytnú všelijaké
veci, aj príjemné a milé, ale aj menej príjemné, ale
o tom je život. Nie každý deň svieti slnko... Pôsobil
som už na rôznych miestach, farnostiach
v arcidiecéze. Cez horný Zemplín (Dlhé nad
Cirochou, Humenné), pri ukrajinskej hranici
(Remetské Hámre), cez Šariš (Prešov – mesto
a sídlisko III, Ražňany) až po horný Šariš ( Bardejov
– bazilika a Zborov. A teraz som tu u Vás vo farnosti
Terňa.
- Už ste si zvykli na Terňu a filiálne obce?
Každý človek je originál, aj každý kňaz je originál a každý prinesie niečo iné
a nové do farnosti a tým sa farnosť obohacuje a posúva, napreduje vo svojom živote.
Zvyknúť si znamená prispôsobiť sa pomerom, ktoré na danom mieste sú. Kňaz
neprichádza do farnosti, aby sa prispôsoboval, ale aby ľudí pobádal napredovať, posúvať
sa dopredu ako vo vzťahu k Bohu tak aj k ľuďom. Sv. Pavol napísal: „ Pre všetkých som
sa stal všetkým“ a to by malo byť mottom nielen kňaza, ale aj kresťana a každého
človeka.
Za rozhovor poďakoval:
Tomáš Majerník

Na záver ... krátko a veselo ...
... Ako to, že korytnačka žije tak dlho?
... Pretože je pomalá a všetko jej hrozne dlho trvá.
... Prosím si kilo cukríkov!
... Počúvaj, chlapček, neposlala ťa náhodou mamička po kilo zemiakov?
... Vraví pán Novák svojmu psovi:
... Človeče, Azor, vonku je také krásne psie počasie a ty sa tu váľaš doma!
... Vieš, ktoré sú najnovšie tri vtipy?
... Ktoré?
... Vtip, vtip, vtip.
Z tlače vybral: (tai)
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
OBCE TERŇA
NARODILI SA –
VÍTAME:
Peter Nižník
Dominik Marcin
Dávid Gábor
Lukáš Sivák
Samuel Brunari
Ľubomír Ponik
Ján Giňa
Tomáš Mihok
Kristína Miková
Filip Varga
Jakub Marcin
Vincent Giňa
Michaela Balážová
Jakub Senderák
Vanesa Molková

BLAHOŽELÁME NOVOMANŽELOM:
Jozef Balabas a Mgr. Alžbeta, rod. Segedyová
Štefan Jančuš a Miroslava, rod. Schützová
Peter Dziak a Katarína, rod. Kmecová
Marek Pilarčík a Mgr. Zuzana, rod. Poniková
Ing. Martin Baltes a Ing. Veronika, rod. Senderáková
Vladimír Giňa a Alexandra, rod. Horváthová

OHLASY
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BLAHOŽELÁME
K JUBILEÁM:
50 rokov
Jana Gecíková
Aladar Giňa
Martin Mikloško
Mária Miková
Peter Sabol
Peter Senderák
Jozef Stašík
Slavka Vargová
60 rokov
Jarmila Blaščáková
Viera Fečová
Peter Kivader
Miroslav Koscelník
Mária Lazoríková
Helena Nagyová
Helena Vargová
70 rokov
Marta Kakaščíková
Pavol Lazorík
Helena Mochnacká
Jana Sabolová
Antónia Senderáková
Mária Tvardzíková
80 rokov
František Dziak
Cecília Hajtolová
Helena Stašíková
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