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OH L A S Y
VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD TERŇA
Vážení občania, milá mládež!
Tohtoročné
leto je definitívne
za nami. A tak ako
sme ďakovali za
plody a
úrodu,
ktorú sme mohli
pozbierať, podobne sa môžeme
s vďakou za požehnanie obzrieť
aj za tým, čo sa
zmenilo
v našej
obci.
Dovoľte
mi,
aby som vám
priniesol niektoré základné informácie
o dianí v Terni a jej miestnych častiach
od posledného vydania našich Ohlasov.
• Situácia v ZŠ s MŠ a plán
vybudovať školu v Malom Slivníku.
V mesiaci september sa uskutočnilo
stretnutie so zástupcami Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu,
Ministerstvom financií na úrovni
štátnych
tajomníkov,
s Úradom
splnomocnenca pre rómske komunity
a Odborom školstva OÚ v Prešove, ktoré
sa zaoberalo riešením nepriaznivej
situácie spojenej s nárastom žiakov v ZŠ
s MŠ v Terni a zavedením druhej zmeny
vo vyučovaní.

Zo strany ministerstva sme boli
ubezpečení o záujme riešiť túto situáciu
s tým, že na Ministerstve financií sú
vyčlenené prostriedky pre zriadenie
materskej školy a ZŠ pre prvý stupeň v
Malom Slivníku. Podmienkou však je
nájdenie vhodnejšej lokality na jej
umiestnenie. Z pohľadu obce Terňa a ZŠ
s MŠ v Terni je vytvorenie školy
v Malom Slivníku najvyššou prioritou
a vyvinieme maximálne úsilie, aby sa
tento zámer uskutočnil.
• Tretí bytový dom
Naša obec bola úspešná so žiadosťou
o ďalšiu šesťbytovú jednotku. Po podpise
zmluvy o poskytnutí úveru zo Štátneho
fondu
rozvoja
bývania
z dotácie
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MDVRR SR, spoločnosť Čech s.r.o.
začala s výstavbou nájomných obecných
bytov, ktoré obec skolaudované odkúpi
do svojho vlastníctva a prenájme
záujemcom. Záujem o nájomné byty
bežného štandardu je značný a po začatí
výstavby evidujeme zvýšený záujem a
ďalšie žiadosti.
Sme radi, že hlavne u mladých ľudí je
veľký záujem o bývanie v našej obci.

Jednalo sa hlavne o realizáciu opravy
miestnej
komunikácie
a chodníka
v Babinom Potoku a výstavbu tribúny
a striedačiek pri multifunkčnom ihrisku v
Terni.
Máme tiež záujem pokračovať
s výrobou zámkovej dlažby a opravou
ďalších chodníkov v obci. Projekt sa
rozbehne od 1. novembra. Dúfame, že to
prinesie úžitok novým zamestnancom,
ktorí budú mať možnosť získať pracovné
návyky, ale aj obci, pre ktorú môžu
vykonať veľa užitočnej práce.
• Projekt „Výstavba striedačiek
multifunkčného ihriska v Terni“

• Projekt „Podpora sociálnej a
profesijnej
inklúzie
rozvojom
pracovných zručností MRK v obci
Terňa.”
Po dlhom čakaní sme boli úspešní
s našou žiadosťou a dostali na podpis
zmluvu
o nenávratnom
finančnom
príspevku na projekt, ktorý v našej obci
vytvorí 5 pracovných miest pre dlhodobo
nezamestnaných príslušníkov MRK na
12 mesiacov v celkovej hodnote 51 616,EUR. Schválenie projektu sa zdržalo
z dôvodu organizačných zmien na
Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny SR. So začatím projektu sme
počítali od 1. augusta a meškanie nám
značne spomalilo práce, ktoré sme
plánovali realizovať s týmto „obecným
podnikom“.
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Obec Terňa bola úspešná so žiadosťou
o dotáciu z PSK na dokončenie
multifunkčného ihriska. Z uvedenej
dotácie
a príspevku
obce
bude
zrealizovaná prístavba k multifunkčnému
ihrisku. Súčasťou prístavby budú
striedačky a malá tribúna.

Projekt finančne podporil Prešovský
samosprávny kraj.
Ing. Juraj Senderák, starosta obce

Zo života obce

Na jarmoku v Terni si prišiel každý na svoje
Slnečný septembrový deň prilákal do centra Terne veľký počet miestnych
obyvateľov i ľudí z celého okolia. Prečo? Konal sa tu v poradí už štvrtý Terniansky
jarmok. Otvoril ho starosta obce Ing. Juraj Senderák. Najprv sa široko - ďaleko rozliehali
lahodné tóny hudobnej skupiny BANK BAND, ktorú neskôr vystriedala folklórna
skupina Kandráčovci.
Bol tu tiež deň prehliadky zručnosti a tvorivosti občanov Terne, ale aj tých, ktorí
majú k našej starobylej obci blízky vzťah. Napríklad pani Viktória Imrichová ponúkala
vlastnoručne tkané koberčeky a dekoračné textílie známe pod názvom „ červenina“. Pri
tribúne tiež vystavovala exponáty zo svojej zberateľskej činnosti, napríklad kolovrátok,
prístroj na navíjanie priadze na cievky, zvaný „ špuľar“, aj korýtka potrebné na pečenie
chleba.
Kvetinárka
Anna
Pirohová vystavovala kaktusy
v črepníkoch
a cudzokrajné
kvety vysadené v skle. Mgr.
Alžbeta
Malíčková
mala
vystavené
vlastné
obrazy
vytvorené antickou maliarskou
technikou. O niekoľko metrov
ďalej sme videli prestierania na
stoly aj originálne kabelky
z tvorby Mgr. Amálie Drabiščákovej. Juliána Nižníková vystavovala kozmetické taštičky
a rôzne druhy peňaženiek. Na stole Ing. Mikuláša Olejára boli sklenice s pravým včelím
medom, kým na pulte kníhkupca Jozefa Piroha nemohlo byť nič iného, než hodnotné
knihy.
Už tradične na jarmoku v Terni je súťaž o najchutnejšie a esteticky najpôsobivejšie
koláče z kysnutého cesta. Súťažilo jedenásť gazdiniek. Toto roku prvú cenu získala
Viera Senderáková. Odmenené boli aj ďalšie štyri ženy: Helena Senderáková, Mgr.
Daniela Ďaďovská, Jolana Senderáková a Marcela Koscelníková. V tombole bolo mnoho
cien, ale tú najlákavejšiu – bicykel – získala Adriána Bačová.
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Známa ternianska firma ponúkala dobroty podľa najnovších receptov. Pod šiatrom mali
vystavené rôzne druhy paštét z vlastnej výroby, konzervy –Bravčové mäso s hráškom,
Údenú šunku, Utopence – špekáčky v náleve.
Na jarmoku si každý prišiel na svoje. Všetko „ pod palcom“ mal starosta Terne
a moderátor Ing. Juraj Senderák so svojimi spolupracovníkmi. Azda nikto z jarmoku
neodišiel hladný.
A nikto neodišiel
domov
ani
smutný – na
jarmoku predsa
vždy panuje príjemná
a priateľská pohoda.
Tomáš Majerník

Oživené spomienky
Sobota 20.septembra 2014 bol v našej obci trochu výnimočným dňom. Zatiaľ, čo
mnohí ľudia sa venovali bežným jesenným prácam, my ako absolventi ZŠ z r. 1962/1963
sme si urobili sviatok.
Dohodli sme sa, že sa po 51 rokoch od ukončenia ZŠ stretneme. Iniciatorkou
stretnutia bola Ing. Slávka Bortňáková, rod. Frajtová z Geraltova. Stretnutie začalo
ďakovnou svätou omšou o 9,00 hod., ktorú celebroval p. kaplán Marek Vajs. 21 bývalých
žiakov sa aktívne zapojilo do slávenia svätej omše. Po nej sme sa presunuli do ZŠ, kde
nás ochotne prijala riaditeľka ZŠ Ing. Zuzana Poklembová. Pripomenuli sme si priestory,
v ktorých sme ako v úplne novej škole prežili posledné dva ročníky - 8. a 9. ročník. Pani
riaditeľka nazrela do histórie školy, objasnila terajšiu situáciu a prognózu školy do
budúcna. Nezabudli sme ani na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Navštívili sme ich
hroby, zapálili sviečky a pomodlili sa. Ďalšie kroky smerovali do kaviarne Mgr. Zuzky
Ponikovej. Na začiatku sme si minútkou ticha uctili pamiatku piatich zosnulých
spolužiakov.
Naše stretnutie prišiel podporiť aj starosta obce Ing. Juraj Senderák. Vypočul si
osudy každého z nás a bolo toho dosť, veď za 51 rokov sa toho veľa udialo. Povzbudil
nás, aj seba a zaželal nám všetko dobré.
Po tejto oficiálnej časti nasledoval chutný obed, káva a zákusok. A to najmilšie
a najkrajšie prekvapenie som si nechala nakoniec. S veľkou radosťou sme uvítali správu,
že príde aj naša triedna p. učiteľka Katarína Kollarčíková, ktorá je len o 5 „minút“ staršia
od nás. Jej svedectvo života nás veľmi oslovilo. Vychovali s manželom 12 detí. Vážime
si ju a sme hrdé na to, že taká láskavá a obetavá p. učiteľka nás doviedla na prah nášho
rozletu do sveta.
Odchádzali sme veľmi obohatení a vďační za toto stretnutie. Veríme, že sa ešte
stretneme, a že na to ďalšie nebudeme musieť tak dlho čakať.
Magdaléna Ištvanová
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Tohtoročnú hasičskú sezónu sme úspešne ukončili
Tak už je to tu. Sezóna 2014 je na konci, no spomienky na ňu máme v našich
srdciach ešte stále živé. Preto sa o ne chceme podeliť. Tohto roku sa naše družstvá
zúčastnili a behali Východoslovenskú hasičskú superligu (VHSL). No neostalo iba pri
tom. Zúčastnili sme sa aj obvodových a okrskových kôl, ktoré boli postupovými
súťažami na Šarišský pohár. Nevynechali sme ani pohárové či nočné súťaže. Rok 2014
bol pre nás naozaj pestrý. Zažili sme nevydarené, ale aj skvelé výkony. Museli sme
zasahovať pri požiari bytovky na Záhradnej ulici. A rozrástlo sa nám členstvo o tím
dorasteniek. Ich premiérové výkony ste mohli vidieť
na pohárovej súťaži
v Gregorovciach a odsúťažili si aj na nočnej súťaži v Terni.
Z hľadiska súťaženia bol tento rok pre nás náročný. U žien sme museli obmeniť
pozície a doplniť členstvo, preto sme hľadali novú posilu tímu. Naše hľadanie dopadlo na
výbornú, keďže sme ženský tím nielen doplnili, ale aj postavili nový dievčenský tím
dorasteniek „Dorky“. Aj napriek zmenám až na začiatku sezóny, ktoré viedli k novej
zostave, sme to dobojovali do úspešného konca a to v podobe víťazstva Šarišského
pohára a celej ligy VHSL. Víťazstvo VHSL v ženskej kategórii v tomto roku nám patrí už
po tretíkrát za sebou a zabezpečilo nám postup na VHL (Majster východu)aj
na Slovenský superpohár. U mužov bola sezóna 2014 prvou sezónou, ktorú sme sa po
vzore mnohých kvalitných mužských družstiev rozhodli behať vo VHSL. Účasťou v tejto
lige nabitej veľkým počtom kvalitných družstiev sme neočakávali výraznejší úspech, skôr
sme chceli nabrať nové skúsenosti. Každý náš čas rovnajúci sa pätnástim sekundám nás
motivoval zlepšovať sa a motivuje nás to aj do ďalšej sezóny. Veríme, že s omladeným
tímom prídu aj úspechy, na ktoré sa všetci veľmi tešíme.
Dňa 23. 8. 2014 sme
v našej obci organizovali
nočnú
súťaž
o pohár
starostu
obce
Terňa.
Organizovanie súťaží sa
už
pre
nás
stalo
každoročnou
tradíciou.
Plánovali
sme
ju
starostlivo
niekoľko
týždňov
a s realizáciou
sme začali týždeň vopred.
To sa nám nakoniec
vyplatilo. Dôkazom toho
je
množstvo
divákov
a prihlásených družstiev (32). Predstavili sa nám družstvá, ktoré patria medzi elitu
východu. Diváci sa mali načo tešiť. Samozrejme nechýbalo ani občerstvenie. O atmosféru
sa postaral komentátor spolu s hudbou. Súťaž sme ukončili vyhodnotením, z ktorého si
víťazi odniesli hodnotné ceny. Veríme, že ostatní súťažiaci ako aj diváci sa dobre bavili
a odniesli si pekné zážitky z predvedených výkonov. Preto aj touto cestou sa chceme
poďakovať našim sponzorom, bez ktorých by sme takéto hodnotné ceny nemali.
5

Boli to: Obec Terňa, O. S. V. O. Prešov, Mikolaj- palivové drevo, ProGra,
Dobrovolnihasici.sk, Bohusik Photography, Johnson Controls, PD Tulčík, BIT STEK s. r.
o., 3B a ZI Café. Už teraz Vás pozývame na ďalší ročník tejto súťaže a dúfame, že bude
lepší ako terajší.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že je už všetko za nami. Opak je však pravdou.
Tento rok ešte pre Vás pripravujeme spoločenské podujatie, ktoré sa už stáva tradíciou. Je
to tretí ročník Hasičskej Katarínskej zábavy, ktorá sa bude konať v sobotu dňa 22.
novembra 2014 so začiatkom o 19.hodine. Čaká na Vás prípitok, večera, káva a bohatá
tombola. O dobrú náladu sa postará skupina SONG z REŠOVA. Vstupenky si môžete
zakúpiť na OcÚ Terňa u pani J. Mikolajovej v cene 9,- €.
No a čo dodať na záver? Nuž, predsa to najdôležitejšie. Chceme sa poďakovať
všetkým našim fanúšikom, známym, kamarátom a sponzorom: Obci Terňa a starostovi
obce p. Jurajovi Senderákovi, O. S. V. O Prešov, Mikolaj - palivové drevo, ale hlavne
našim rodinám - ľuďom, ktorí sú v pozadí, ktorí nás podporovali a ktorí nám pomáhali
počas celej sezóny. Obrovská vďaka patrí aj našim vedúcim Mariánovi Mikolajovi a
Martinovi Vavrencovi. Bez nich by sme to všetko sami tak dobre nezvládli.
Patrí Vám veľké
ĎAKUJEME.
P. S. Všetky informácie, videá a fotky zo sezóny 2014 aj z minulých rokov nájdete na
www.dhzterna.estranky.sk, facebook skupina DHZ TERŇA a www.vhsl.sk.
Bc. Janka Juščáková
Oprava: V minulom čísle Ohlasov v príspevku o rekonštrukcii hasičského auta sme
omylom uviedli meno Martin Ferenc. O opravu auta, o ktorej sme písali, sa pričinil
Martin Vavrenec, ktorému sa za chybné uvedenie mena ospravedlňujeme.
Redakcia
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Boli sme v Tatrách
Obecný úrad v spolupráci s ternianskymi turistami pripravil dňa 21.9.2014
celodennú túru do Vysokých Tatier.
Bolo nás tridsaťosem. Vystúpili
sme v Starom Smokovci a
zubačkou sa väčšina vyviezla na
Hrebienok, zdatnejší išli peši.
V autobuse sme sa definitívne
dohodli na trase a všetci sme sa
pustili smerom na Téryho chatu.
Úplne najzdatnejší - štyria z nás
- sa vydali na Slavkovský štít.
Aj
keď
zrána
trošku
popŕchavalo, vydali sme sa k
svojmu cieľu. Potom sa vyčasilo
a na vrchole bolo nádherne.
Pre niektorých to bolo veľmi
namáhavé, ale všetci to zvládli a
vyšli až hore. Bol to neskutočný
zážitok, keď vyšiel na Téryho
chatu aj 77 – ročný turista p. Jozef
Kivader, ktorému pri návrate
všetci zatlieskali – patrí mu náš
obdiv.
Ďakujeme tínedžerom, ktorí boli s
nami a nabudúce pozývame aj
ostatných.
Mgr. Ľubica Brunáriová

Rozhovor s ...
Náš nový pán kaplán Mgr. Marek Vajs
• Pán kaplán, čitateľov Ohlasov bude iste zaujímať, aká bola vaša cesta ku
kňazstvu
Kňazské povolanie som v sebe prvýkrát pocítil asi keď som mal štrnásť rokov, ale
vtedy som tomu veľmi neprikladal veľkú dôležitosť. Myslel som si skôr, že je to iba také
chvíľkové nadšenie, lebo som aj miništroval, takže som bol blízko pri oltári.
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Toto volanie ku kňazstvu však vo mne aj naďalej pretrvávalo, a tak asi v
sedemnástich rokoch svojho života som sa už začal dosť vážne zaoberať svojím životným
povolaním a hlavne som aj dosť uvažoval o tom, že sa chcem stať kňazom. Dosť som v
tom čase rozmýšľal aj o kňazstve v nejakom rehoľnom spoločenstve, ale akosi som
nevedel nájsť rehoľu, do ktorej by som sa rozhodol vstúpiť, tak som sa počas maturitného
ročníka rozhodol, že sa prihlásim na tzv. nultý ročník v kňazskom seminári v Košiciach.
V tom čase som bol už takmer rozhodnutý, že sa chcem stať kňazom. Vtedy som mal
devätnásť rokov. Počas návštev nultého ročníka v kňazskom seminári v Košiciach som sa
rozhodol podať prihlášku do seminára a na Teologickú fakultu, čo som aj urobil.
• Ako prebiehali vaše teologické štúdia?
Po maturite, keď som mal dvadsať rokov, bol som prijatý do seminára sv. Karola
Boromejského v Košiciach a tiež aj na štúdia na Teologickej fakulte Katolíckej
univerzity. Po dvoch rokoch štúdia na fakulte a formácii v kňazskom seminári som
odišiel na pastoračný ročník do Košíc na sídlisko Luník IX, kde som býval v komunite
bratov saleziánov a pomáhal im v pastorácii. Keď som ukončil pastoračný ročník, tak
som pokračoval ďalej v štúdiách teológie a vo formácii v kňazskom seminári v
Košiciach. Štrnásteho júna 2013 som bol vysvätený na diakona v Dóme sv. Alžbety v
Košiciach. Diakonskú službu som vykonával vo farnosti Krista Kráľa v Prešove na
sídlisku Sekčov. Tu som sa okrem iného venoval miništrantom a pripravoval som aj
záujemcov o prijatie sviatosti birmovania. Zažil som tu veľa pekných a veselých chvíľ. O
rok neskôr, 14.6.2014 som bol v Dóme sv. Alžbety v Košiciach vysvätený na kňaza.
• Ako si zvykáte na vašu prvú ,, kaplánku“ vo farnosti Terňa?
Myslím, že vo farnosti
Terňa si ako novokňaz
zvykám celkom dobre. Som
rád, že konečne môžem
lepšie spoznať život vo
farnosti na dedine, lebo
doteraz som pôsobil a žil v
meste. Je tu výborné
prostredie pre novokňaza.
Navyše v Terni a na okolí je
krásna príroda.
Za rozhovor ďakuje:
Tomáš Majerník
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Život v škole
Čo znamená, milí čitatelia, otvorená škola? Nemá vari
vrátnika alebo zamknuté vstupné dvere? Nie, to by sme
porušili zásady bezpečnosti a starostlivosti o 353 detí a
žiakov a 48 zamestnancov školy. Všetci, čo k nám
prichádzajú, sa musia pri vstupe najprv ohlásiť. Avšak
potom už majú naozaj otvorené dvere nielen pre stretnutie
s vedením školy a učiteľmi, ale aj na využívanie priestorov a ďalších objektov školy pre
svoje vzdelávanie, šport či komunikáciu so svetom cez informačno - komunikačné
prostriedky.
Najbližšou príležitosťou na návštevu u nás bude pondelok 27.10.2014, kedy sa
uskutočnia aktivity spojené s ďalším ročníkom podujatia pri príležitosti Dňa školských
knižníc. Pozývame na tieto aktivity v našej školskej knižnici rodičov, starých rodičov
a občanov, ktorí majú radi knihy a čítanie
a chcú touto záľubou „nakaziť“ aj našich
žiakov. Program a pozvánka sú uvedené na
stránke školy. Za zmienku stojí informácia,
že minuloročný deň s mottom Knižnica –
brána do života, ktorý sme s našimi hosťami
pripravili, vyhodnotila porota na 10.mieste
spomedzi 340 škôl Slovenska.
Tešíme sa aj na stretnutie s vami, milí
čitatelia, začiatkom decembra počas
tradičného Dňa otvorených dverí školy.
Príďte si pozrieť nielen to, ako sa žiaci učia
pomocou
tabletov
v novozriadenej
interaktívnej učebni, ako pracujú v tvorivých
dielňach, ale aj na kus reči a spomienok na zážitky v školských laviciach a popri tom na
zákusok upečený žiakmi a čaj alebo
kávičku...
Sme radi, že sa zaujímate, ako žije
naša školská komunitka. Svedčí o tom aj
počet návštev na www.zsterna.edu.sk, kde
nájdete všetky novinky, ale aj archív
fotografií z predchádzajúcich rokov. Dávam
do pozornosti aj záložku Napíšte nám, kde
môžete klásť otázky, podávať pripomienky,
alebo nám napísať návrhy a postrehy
k dianiu v škole a jej okolí. Vopred
ďakujeme!
Naši učitelia sa v októbri na konferencii
Škola na dotyk v Poprade oboznámili
s možnosťami vyučovania pomocou tabletov.
Sú pripravení na prácu so žiakmi
a na odovzdanie skúseností ďalším kolegom.

Zuzana Poklembová, riaditeľka
9

Oznamy
POZVÁNKA
Milí občania, veríme, že vám záleží na budúcnosti našej obce, preto pozorne
čítajte ďalej ...

Sobota 15.11.2014
od 7:00 do 20:00 - KD v Terni.
... nezostaňte doma, ale príďte vo voľbách rozhodnúť o kandidátoch
na poslancov a starostu našej obce.

Kandidáti pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva:
1. Drahoslav Balog, 37 rokov, mechanizátor lesnej výroby, Terňa, A. Mikitu 227/1,
Strana Rómskej Únie na Slovensku
2. Igor Giňa, 34 rokov, murár, Terňa, Čergovská 42/23, Strana Rómskej Únie na
Slovensku
3. Ivan Giňa, 41 rokov, robotník, Terňa, Čergovská 70/64, Strana Rómskej Únie na
Slovensku
4. Ján Giňa, 35 rokov, nezamestnaný, Terňa, Čergovská 252/26, nezávislý kandidát
5. Peter Giňa, 31 rokov, robotník, Terňa, Hlavná 115/62, Strana Rómskej Únie na
Slovensku
6. Miroslav Halžák, Ing., 36 rokov, vedúci vývojového oddelenia, Terňa, Južná
143/12, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
7. Mikuláš Kivader, 48 rokov, vodič, Terňa, Hlavná 13/27, Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická strana
8. Elena Platková, 60 rokov, dôchodkyňa, Terňa, Babin Potok 5,
Kresťanskodemokratické hnutie
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9. Vladimír Poklemba, Ing., 53 rokov, konštruktér, Terňa, Čergovská 27/7,
Kresťanskodemokratické hnutie
10. Bohuslav Poník, Ing., 36 rokov, živnostník, Terňa, Čergovská 200/12, Slovenská
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
11. Ambróz Senderák, 59 rokov, inštalatér, Terňa,
Hlavná 11/23,
Kresťanskodemokratické hnutie
12. Erika Senderáková, Mgr., 43 rokov, učiteľka, Terňa, Čergovská 24/3, Slovenská
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
13. Viera Senderáková, 59 rokov, dôchodkyňa, Terňa, Hlavná 174/26, Slovenská
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
14. Félix Stanislav, 63 rokov, dôchodca, Terňa, Babin Potok 31, Slovenská
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
15. Pavol Tokár, PaedDr., 41 rokov, učiteľ, Terňa, A. Mikitu 216/23, Slovenská
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

Kandidáti pre voľby starostu obce:
1. Peter Koscelník, 54 rokov, prevádzkový elektromontér, Terňa, Antona Mikitu
212/26, nezávislý kandidát
2. Juraj Senderák, Ing., 43 rokov, starosta obce, Terňa, Mlynská 160/6, Slovenská
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťanskodemokratické
hnutie
Ďalšie informácie platné pre komunálne voľby:
1. Volebná miestnosť pre komunálne voľby je otvorená len do 20. hodiny.
2. Do Obecného zastupiteľstva v Terni volíme 9 poslancov, a teda z abecedného
zoznamu kandidátov krúžkujeme najviac 9 mien.
3. Z kandidátov na starostu krúžkom vyberáme jedného kandidáta.
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SPRÁVA MATRIČNÉHO
ÚRADU V TERNI
BLAHOŽELÁME
NOVOMANŽELOM:
Martin Jarkovský a Mgr. Veronika,
rod. Ďaďovská
Peter Baláž a Lucia, rod.
Koscelníková
Ján Gábor a Dáša, rod. Miková
Ing. Marek Duplinský a Mgr. Ivana,
rod. Sabolová
Lukáš Giňa a Nikola, rod. Rakášová
Lukáš Miko a Iveta, rod. Žigová
Marek Pusta a Alžbeta, rod.
Pirohová
Bc. Patrik Ďaďovský a Michaela,
rod. Halajčíková
NARODILI SA –
VÍTAME:
Timotej Senderák
Matúš Miko
Damián Giňa
Lucia Vargová
Tobias Feč
Michal Miko
Adela Vargová
Tomáš Sivák
Soňa Gabányiová

OHLASY
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BLAHOŽELÁME
K JUBILEÁM:
50 rokov
Ľubomír Gecík
Marián Giňa
Anna Nazarejová
Danka Poníková
Zuzana Stašková
60 rokov
František Djobek
Veronika Giňová
Pavol Imrich
Vojtech Nagy
Elena Platková
Ing. Pavol Segedy
Vincent Senderák
70 rokov
František Nižník
Žofia Pollová
80 rokov
Eduard Bača
Regina Lipková
Marta Senderáková
90 rokov
Vojtech Segedy
OPUSTILI NÁS:
Mária Pilarčíková
Margita Molková
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