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OH L A S Y
VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD TERŇA
Záhrada srdca.
(úryvok)

V mlčaní a samote budem strážiť,
záhradu srdca a ducha,
záhradu Tvoju, ó Spasiteľ!
Nebudem z nej vychádzať na cesty,
aby som sa bavil vravorom mimoidúcich.
V práci a pote budem pestovať
štepy, ktoré si nasadil,
božský Záhradník môj!
Občerstvi sa ich ovocím
v ich tôni a pokoji, ó Pane,
až vkročíš v zátišie tohto sadu, na namáhavej púti za dušami
a za kráľovstvom svojho Otca na zemi!
Autor: Ivan Marianov, vlastným
menom
ThDr. Ján Ivan Mastiliak CSsR

Vážení občania, milá mládež!
Len pred malou chvíľou sme privítali nový rok a už sa nám do dverí valí jar
a veľkonočné sviatky. Rok 2017 je už rozbehnutý v plnej sile.

Rád by som vám preto zaželal pokojom a láskou naplnené sviatky Veľkej
noci, plné radosti zo znovu sa prebúdzajúceho života.
Ing. Juraj Senderák, starosta obce
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Zo života obce a zasadnutí OZ
V tejto rubrike stručne informujeme o zámeroch schválených Obecným
zastupiteľstvom pre najbližšie obdobie. Na novej stránke obce sú zverejnené informácie
zo zasadnutí podrobnejšie. Prinášame aj poobhliadnutie za najzaujímavejšími
podujatiami, ktoré sa uskutočnili od ostatného vydania Ohlasov.
OZ schválilo na svojich posledných zasadnutiach:
- Podanie žiadosti o dotáciu na výstavbu bezbariérového vstupu do budovy OcÚ
z Ministerstva financií SR.
- Podanie žiadosti o dotáciu na zníženie energetickej náročnosti budov na
rekonštrukciu a zateplenie Kultúrneho domu v Terni z Environmentálneho fondu.
- Podanie žiadosti o dotáciu na projektovú dokumentáciu na výstavbu telocvične
z VÚC PSK.
- Pripraviť návrh rekonštrukcie ambulancie všeobecného lekára v Zdravotnom
stredisku v Terni.
- Zverejniť inzerát na prenájom priestorov na zriadenie pediatrickej ambulancie
s možnosťou bývania v obecnom byte.
-

Obrázok 1 Mlynská ulica žiari

V súčasnosti pripravujeme:
- Územné konanie pre výstavbu obecného vodojemu
a napojenia na vodovod.
- Územné konanie na výstavbu križovatky, cesty a sietí pre
IBV Orgovany.
- Projektovú dokumentáciu pre výstavbu chodníkov na
miestnom cintoríne v Terni.
- Projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu oporného múru pri ceste na Severnej
ulici pri kostole v Terni.
- Stavebné povolenie na výstavbu mosta na Čergovskej ulici k ihrisku.
- Program 7. Obecného jarmoku a 25. Obecného plesu.
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Obrázok 2 Predjarné upratovanie

Práve realizujeme:
-

Rekonštrukciu miestnej komunikácie na Mlynskej ulici.
Rekonštrukciu podhľadu a elektroinštalácie v Kultúrnom dome v Terni.
Rekonštrukciu miestnej komunikácie v časti Hradisko.
Dokončenie úpravy mosta – priepustu, priekop a potoka v Babinom Potoku.
Dokončenie chodníka na Záhradnej ulici.
Ing. Juraj Senderák, starosta obce

Vianočné trhy
V nedeľu
11.
decembra 2016 sa na
priestranstve
pred
Obecným
úradom
a v Kultúrnom
dome
konali Vianočné trhy.
Trhy sa začali o 13:00
hodine
predajnými
stánkami, v ktorých sa
nám
občania
mohli
ukázať
a prezentovať
svoju
tvorbu.
K predvianočnej
atmosfére patrí aj vianočný punč, vianočné oblátky či varené vínko. Nesmeli však chýbať
ani medovníčky, cukrová vata, popcorn a rôzne cukrovinky. Pochutnať sme si mohli aj na
grilovanom mäsku a klobáskach. V priestoroch kultúrneho domu si pre nás firma Bit Stek
s.r.o. pripravila zabíjačkové špeciality, ktoré sme si vychutnávali pri prestretých stoloch
a príjemnej hudbe. O takúto príjemnú hudobnú atmosféru na vianočných trhoch sa
postarala ľudová hudba Dzugasovci.
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A keďže sme minulý rok „počúvali“, nezabudol na nás Terňanov ani Mikuláš.
Jeho návšteve sa tešili malí aj veľkí a všetkých obdaroval drobnou maškrtou. Na pomoc
si zavolal aj anjelikov a čerta s čerticou. O 16:00 hodine nám tak spolu pomohli rozsvietiť
vianočný stromček a krásnu výzdobu pre Obecným úradom. Prežili sme tak krásne,
pokojné nedeľné popoludnie. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní, ale aj
všetkým, ktorí sa zúčastnili a prispeli tak ku krásnej predvianočnej atmosfére na
Vianočných trhoch v roku 2016.
Tešíme sa na vás opäť o rok.
Bc. Monika Geciková

Zopár slov o futbale
Vážení priaznivci TŠK Terňa, dovoľte mi, aby som sa vám po dlhšej dobe
prihovoril a poinformoval vás o činnosti nášho klubu. Len nedávno sme spolu oslavovali
1. miesto A mužstva v 8.B lige OBFZ Prešov a postup do 7. ligy. Čas však plynie veľmi
rýchlo a odvtedy už prešlo niekoľko mesiacov. Ešte sme si ani poriadne nestačili
vychutnať náš úspech a hneď 19. 6. 2016 sme nastúpili do prvého kola pohára OBFZ. V
ňom sme sa predstavili už pod vedením nového trénera p. Vlastimila Vaska - ten nahradil
p. Stanislava Fertaľa, ktorému sa aj touto cestou chcem poďakovať za vedenie nášho A
mužstva v piatich sezónach. S účastníkom 5. ligy FK Rožkovany sme prehrali 1:3. Po
tomto zápase a po krátkej prestávke začalo A mužstvo prípravu na novú sezónu
2016/2017. Z kádra vypadli Lukáš Poláček - odišiel do Hrabkova a Michal Horoščák do
Fintíc. Pracovné povinnosti nedovolili v jeseni hrať Matúšovi Vaskovi. Na oplátku sme z
Demjaty získali Jána Kračinovského. Do sezóny sme vstúpili až v druhom kole domácim
zápasom so Šarišskými Bohdanovcami. V ňom sme získali aj prvý bod za remízu 2:2.
Prečo až v druhom kole? Víťaz, s ktorým sme mali hrať prvé kolo, využil súťažný
poriadok, ktorý hovorí, že domáce mužstvo môže bez súhlasu súpera zmeniť úradný hrací
čas, ak tak požiada športovo-technickú komisiu 21 dní pred zápasom. Takto sa nám
zmenil aj UHČ zápasu v Uzovskom Šalgove. Výsledky nášho mužstva v jesennej časti
súťaže boli takéto: Šarišské Sokolovce - Terňa 1:3, Terňa - Ostrovany 2:5, Víťaz - Terňa
3:2, Miklušovce - Terňa 2:2, Uzovský Šalgov - Terňa 3:1, Terňa - Žipov 0:2, Kojatice Terňa 0:3, Terňa - Ľubotice B 2:3,
CH.N.Ves - Terňa 3:0, Terňa Fričovce 1:0, Žehňa - Terňa 5:1,
Terňa - D.Ves 2:1, Terňa - Víťaz
3:3. Po jesennej časti súťaže sme
skončili ma 11. mieste.
Prípravu na jarnú časť súťaže
začalo A mužstvo už v januári.
Príprava prebiehala na našom
ihrisku a prípravné zápasy sme
absolvovali väčšinou na umelej
hracej ploche v Lipanoch. Zmeny
nastali aj v kádri. Z Fintíc prišiel
späť do klubu Michal Horoščák, z
Obrázok 3 Futbalisti robili Terni česť aj v minulosti.
Fotografie sú zverejnené na www.terna.sk
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Hrabkova Richard Senderák a z Raslavíc Marián Cvoreň. Naopak odišli: Ján
Kračinovský do Hrabkova, Matej Gajdoš do Víťaza a Martin Štofko do Ličartoviec.
Okrem A mužstva nás v súťažiach tradične zastupuje družstvo žiakov. Trénerom je Ján
Kračinovský. Naši žiaci v jesennej časti 4.D ligy vyhrali 4x, 1x remizovali, prehrali 4x, a
so ziskom 13 bodov sa umiestnili na 5. mieste. V rámci prípravy sa žiaci zúčastnili
halového turnaja OBFZ.
Čo sa týka materiálneho vybavenia, za pomoci obecného úradu a sponzorov sme
znovu sprevádzkovali zavlažovanie
ihriska, jeho ozvučenie. Od firmy
VULM sme získali novú sadu
dresov a od firmy BEGAPLUS
teplákové súpravy. Na ihrisku
prebieha
svojpomocne
členmi
výboru rekonštrukcia miestností
rozhodcov. Na záver Vás chcem
pozvať, aby ste prišli povzbudiť
našich futbalistov na ich zápasy v
jarnej časti súťaže. Športu zdar, a
futbalu zvlášť!
PaedDr. Pavol Tokár

Obzrite sa za zimou – klzisko v plnej paráde
Tohtoročná zima bola poriadne mrazivá, čomu sme sa potešili. Vďaka silným
a dlhým mrazom sa nám podarilo pripraviť na multifunkčnom ihrisku ľadovú plochu pre
priaznivcov zimného korčuľovania. Využívať ju mohli deti, mládež ale aj dospelí od
decembra až do februára. Vstupné bolo bezplatné. Otváracie hodiny boli prispôsobené
počasiu. Na svoje si prišli aj domáci hokejisti. Pre hokejové zápasy mali stále vyhradený
hrací čas. Dňa 6. januára sa odohral hokejový zápas hviezd Ternianskej hokejovej ligy
ženatí : slobodní a následne 8. januára sa uskutočnila aj odveta. Veríme, že ste si zimu
užili a ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a starali sa o ľadovú plochu.
Bc. Monika Geciková
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Obecný ples – takto sme sa bavili po 24. krát
Dňa 11. februára sa uskutočnila prvá tohtoročná kultúrnospoločenská akcia - 24.
obecný reprezentačný ples.
Kultúrny dom bol vyzdobený do marhuľova, s kvetom orchidea. Starosta obce
s manželkou – prvou dámou obce - každého privítali pri vstupe pohárom šampanského
s čerstvou jahodou. O 19:00 hodine, keď sa zišli všetci hostia, pán starosta oficiálne
otvoril ples a pozval Juraja Kivadera s partnerkou Ivanou Kovaličovou na tanečný
parket, aby zatancovali pripravené spoločenské tance. V nádhernom oblečení zatancovali
Štandard a v prestávke Latino. Pred polnocou vystúpila tanečná skupina Fatima, ktorú
vedie pani Janette Ružbarská a do tanca celý večer hrala hudobná skupina Atlantic.

Súčasťou
plesu
bola
spoločná večera, ktorú pripravil p.
Kočiško z Kendíc s kolektívom
a po polnoci boli ešte švédske
stoly. V tombole bolo približne
50 cien, losovalo sa o polnoci.
Prvú cenu venoval obecný úrad a
boli to lyže s lyžiarkami na
zjazdové lyžovanie. Vyhrala ju
slečna z Veľkého Slivníka a bola
nadšená. Aj ostatní hostia boli spokojní, niektorí vyhrali aj osem cien. Podnikateľom a
firmám zároveň ďakujeme, že podporili 24. reprezentačný obecný ples.
Nasledujúci - 25. obecný ples – jubilejný je naplánovaný na 10.2.2018. Veríme,
že znova prídete a podporíte tak našu snahu a dokonalú atmosféru.
Ďakujeme, boli ste super!
Mgr. Ľubica Brunáriová
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Hodina Zeme 2017
Dňa 25. marca 2017 sa naša obec už tretíkrát zapojila
do celosvetového projektu Hodina Zeme, vypnutím verejného
osvetlenia v čase od 20:30 do 21:30 hod. Do Hodiny Zeme
2017 sa zapojilo rekordných 187 krajín, Slovensko už po
ôsmykrát.
Hodina Zeme neznamená len zhasínanie svetiel na
hodinu raz za rok, ide o podporu myšlienky ohľaduplného
správania k našej planéte. Mestá, inštitúcie a firmy dávajú
zapojením sa do projektu najavo, že sa chcú aktívne podieľať
na zmenách v oblasti ochrany klímy a inšpirovať ľudí žiť
zodpovednejšie, rozumnejšie a úspornejšie voči prírode.
Hodina Zeme nám pripomína, že každý z nás sa môže
v každodennom živote správať ekologicky. Pri bežných
rozhodnutiach by sme všetci mali mať vždy na mysli, aký vplyv má naše správanie na
životné prostredie a zvážiť, či nemôžeme zvoliť ekologickejšie riešenie.
z internetu spracovala Bc. M. Geciková
zavlažovací vozík

Život vo farnosti
Páter Thomas Tulung prišiel k nám
z Indonézie
V roku 2016 veriaci z farnosti Terňa
prežili milostivý čas ľudových misií. Pátri Ján
Kušnír, Jozef Strečko a Thomas Tulung zo
Spoločnosti Božieho slova (SVD) nám
odovzdali kus svojho srdca a verím, že v čase
misií sme hlbšie pouvažovali nad duchovným
rozmerom nášho života. Dnes sa chvíľu
pristavíme pri P. Thomasovi Tulungovi SVD.
Páter Thomas Tulung, ako sa nám aj sám
predstavil, pochádza z ostrova Flores v ďalekej
Indonézii. Narodil sa v katolíckej rodine a jeho
túžbou bolo stať sa kňazom – misionárom.
S týmto cieľom prišiel na Slovensko v roku
2001. Po kurze slovenského jazyka úspešne
absolvoval štúdium na teologickej fakulte
Trnavskej univerzity v Bratislave a kňazskú
vysviacku prijal v roku 2006. Slovensko sa
stalo jeho druhým domovom a jeho misijným
územím. Ako sme sa mohli presvedčiť, jeho
slovenčina je vynikajúca a misionárska činnosť obdivuhodná.
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Z hodín geografie, ale aj vďaka prostriedkom masovej komunikácie vieme, že
Indonézia je štvrtou najľudnatejšou krajinou na svete, kde žije až 238 miliónov
obyvateľov. Keby sme sa tam chceli vysťahovať, mali by sme vedieť, že v Indonézii
manželstvo medzi dvoma osobami rozdielneho náboženského vierovyznania nie je
možné, kým jeden z nich neprijme náboženstvo toho druhého. V Indonézii je 17 000
ostrovov, 583 jazykov a ich dialektov, táto lokalita je známa častými zemetraseniami
a vulkanickou činnosťou. K islamu sa hlási takmer 90 percent obyvateľov, kresťanov je
tam necelých 9 percent, dovolený je
tam aj budhizmus, hinduizmus
a konfucializmus. Každý je tam
slobodný pri vyznávaní svojej
viery. V jednom interview páter
Thomas povedal: „Žijeme všetci
vedľa seba. A to berieme ako veľké
bohatstvo“. A na záver ešte jednu
vetu: Páter Thomas Tulung,
k Vašim
päťdesiatinám
Vám
želáme zdravie, šťastie a hojnosť
Božích milostí.
Text a foto: Tomáš Majerník

Z histórie obce a spomienok občanov
Ternianska dychovka – to bola sláva!
Fotografia z rodinného
albumu nám dala podnet
k
uvažovaniu
nad
hudobnými
skupinami
v Terni. Za najstaršiu
hudobnú skupinu zatiaľ
považujeme
rómsku
ľudovú hudbu Jána Giňu
staršieho, ktorá bola
známa na celom okolí už
v medzivojnovom
období.
V päťdesiatych rokoch 20.
storočia
Terňa
mala
nerómsku dychovú hudbu,
ktorú viedol hudobník
prešovskej
posádkovej
hudby
Josef
Lukáč,
pochádzajúci zo západných Čiech.
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Členmi tohto hudobného telesa boli: Anton Majerník (trúbka), František Vavrek (trúba),
Stanislav Senderák (krídlovka), Július Bartek (krídlovka), Milan Stašík (trúbka),
František Lazor (basa), Anton Bartek (trúbka), František Piroh (saxofón), Andrej
Železník (saxofón), Rudolf Majerník (bicie), Ľudovít Senderák (trúbka), Jozef Oravec
(trúbka).
Ternianska dychovka do tanca hrala v sále Potravného družstva, na dolnom
ihrisku (majáles). Medzi ich obľúbené piesne patrili : Děti z Pyrea, Dívenka
modrooká...Prišiel čas, keď hudobné nástroje museli odovzdať. Tak zanikla sláva jedinej
ternianskej dychovky. Z nadšenia pre hudbu sa zrodila nová hudobná skupina, ako ju
vidíme na fotografii z roku 1961, neskôr aj ďalšie hudobné zoskupenia.
Pripravil: Tomáš Majerník

Zošitok Anny Vargovej
Listujeme v pozoruhodnom zošite Anny
Vargovej, rodenej Kmecovej (1920-2002),
ternianskej rodáčky. Bola známa ako horliteľka
Ružencového bratstva. V Babinom Potoku
s manželom Jánom (+1996) vychovali tri deti –
František a Milan už zomreli, Martin žije
v Orkucanoch.
Kým v Babinom Potoku nemali kostol,
ruženec sa modlievali po domoch. Keď v 60.
rokoch postavili Kultúrny dom, ruženčiari tam
mali jednu miestnosť, kde sa modlili ruženec aj
iné pobožnosti – krížovú cestu, májové
a októbrové pobožnosti. Súčasnou horliteľkou je
Marta Koscelníková.
Čo sa nachádza v spomínanom zošite?
Hneď v úvode je štefánikovské heslo: Veriť,
milovať a pracovať. Nasleduje báseň Štefániková
matka. Dojímavá je báseň Pastierik a iné
baladické verše. Kto je ich autorom nie je tam
uvedené. Nájdeme tam aj známu báseň Turčin
Poničan, ako si ju pani Vargová pamätala ešte zo školy. Texty písala vlastnoručne, na
zošitku je napísaný rok 1944
V zošitku nájdeme aj texty piesní: Kto za pravdu horí, Aká si mi krásna, ty rodná
zem moja, ale aj hádanky z čias jej mladosti. Z toho všetkého vyplýva , že Anna Vargová
mala hlboké vlastenecké cítenie, bola teda hrdá na príslušnosť k slovenskému národu.
Zošitok si uchovala celý svoj život. S takýmito prejavmi vlastenectva sa veru
nestretávame často.
Pripravil: Tomáš Majerník
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Život v škole
Škola tu nie je len pre žiakov ...
... ale všetci – učitelia aj žiaci - sa snažíme o to, aby bola užitočnou aj pre obec a jej
obyvateľov, ktorí už dávnejšie opustili jej priestory, ba aj pre tých, ktorí do nej musia ešte
dorásť. Opäť vás, milí čitatelia, pozývam na našu stránku www.zsterna.edu.sk, kde sa
dozviete o novinkách v živote školy z pera našich prispievateľov veľmi podrobne,
aktuálne a aj s pútavou foto a video dokumentáciou.
Dnes vás však chcem pozvať na naše budúce
podujatia, ktoré pripravujeme ešte v tomto školskom
roku. Najprv sa stretneme, verím že v zrekonštruovanom
kultúrnom dome, na záverečnom venčeku kurzu
spoločenského tanca a spoločenskej výchovy v sobotu
29.4.2017. Tam sú pozvaní predovšetkým rodičia našich
tanečníkov, aby sa v príjemnej atmosfére potešili zo
svojich ratolestí, ktoré rýchlo opúšťajú detský vek
a pripravujú sa na vstup do spoločnosti dospelých.
Tradičný Deň rodiny oslávime akadémiou 28. mája v kultúrnom dome. Deti a žiaci
poďakujú svojím vystúpením – spevom, tancom, básňami, hudbou – rodičom a starým
rodičom za lásku, ktorou ich chránia a sprevádzajú, za istotu domova, do ktorého sa môžu
každý deň po škole vrátiť.
Krátko po Dni detí, v nedeľu 4.júna chceme pozvať predovšetkým tých, ktorí
utužujú svoje zdravie pohybom. Pripravujeme 1. ročník Behu Antona Mikitu. Prečo sme
spojili beh za zdravím s menom Antona Mikitu? Z rozprávania pamätníkov sme sa totiž
dozvedeli nielen to, že tento vzácny človek liečil bolesti duše ako kňaz, ale bol aj
vychýreným liečiteľom telesných neduhov a aj sám sa liečil v prírode, darmi prírody –
medovými „liekmi“, liečivými bylinami, prechádzkami popri potoku ... Preto si jeho
múdry odkaz pripomenieme aj týmto podujatím. Podrobnosti o podmienkach behu,
kategóriách a termínoch prihlásenia sa všetci záujemcovia dozvedia na stránke školy, na
letáčikoch a výveske obce.
Tešíme sa, že prijmete naše pozvanie a prajeme vám veľa novej jarnej energie!
Z. Poklembová, riaditeľka ZŠ s MŠ
Na fotografii s piatakmi sú lektori
anglického jazyka – stážisti Rafael (22 r.)

z Taiwanu a Daiyr (21 r.) z
Kirgizska, ktorí sa stali v rámci projektu
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Educate Slovakia na týždeň vyučujúcimi
našich žiakov. Porozprávali im v angličtine
o svojich krajinách, životnom štýle,
tradíciách a zvykoch, školách a štúdiu. Ale
hlavne – odpovedali na zvedavé otázky. A
veru lúčenie bolo veľmi ťažké ...

Oznamy
SMS hlásnik
Vážení občania, spustili sme pre vás službu SMS hlásnik. Prostredníctvom nej
môžete bezplatne prijímať dôležité oznamy obce. Je to jednoduchý a pohodlný spôsob
rýchleho informovania, ktorý formou krátkych textových správ (SMS) zasiela informácie
na vaše zaregistrované mobilné čísla. Stačí ak sa pre odber SMS zaregistrujete a vyplníte
vaše mobilné číslo. Z odberu SMS je možné sa kedykoľvek odhlásiť. Registráciu môžete
vykonať na našej webovej stránke www.terna.sk, alebo môžete požiadať o
zaregistrovanie aj osobne na obecnom úrade v Terni.

Daňová povinnosť
Upozorňujeme daňovníkov na povinnosť nahlásiť všetky zmeny tykajúce sa dane
z nehnuteľnosti, komunálneho odpadu a psov, ktoré nastali k 1.1.2017. Zmeny je
potrebné nahlásiť najneskôr do 20. apríla 2017 na Obecnom úrade.

O plastoch - na zamyslenie
Časy, keď sa potraviny balili do novinového papiera mladším, našťastie,
pripomínajú len filmy pre pamätníkov. Pokladáme za samozrejme, že dnes máme chlieb,
mäso, ovocie, minerálky, džúsy a iné tovary hygienicky zabalené v plastových obaloch.
Čo však s obalom po jeho otvorení a spotrebovaní obsahu? V našej obci sú plasty
samostatnou kategóriou zberu odpadových surovín a domácnosti majú k dispozícii žltú
nádobu a pravidelný vývoz. Neraz sme však svedkami, že sa plasty hromadia na
divokých skládkach popri potoku a v lese, ba čo je ešte horšie, niektorí občania ich
„likvidujú“ spaľovaním. Naozaj ich likvidujú? Zmiznú bez stopy? Prečítajme si niekoľko
nasledujúcich riadkov:
Pri spaľovaní plastov sa uvoľňujú dioxíny, ktoré sa nachádzajú v plastových
fľašiach, obaloch, v izolácii káblov a v rôznych umelých hmotách. Usadzujú sa
všade v prírode – na obilí, ovocných stromoch, zelenine, lesných plodoch a najmä v
mäse zvierat, ktoré konzumujeme. Keďže ich ľudské telo nedokáže vylúčiť,
hromadia sa v organizme celý život a spôsobujú rakovinu, poruchy nervového a
imunitného systému, neplodnosť a deformácie ešte nenarodených detí.
Platí to aj o starých pneumatikách,
ktoré niektorí mladí používajú do
májových vatier. Netušia asi, že sediac
vo veselej nálade pri vatre v predvečer
prvého mája, dostávajú do svojho
organizmu slušnú dávku jedov, ktoré sa
tam hromadia a po určitom čase sa
objavia v podobe veľmi zlej choroby...
A žiaľ, neškodia len sami sebe, ale aj a najmä - tým najmladším.
Spomienka na 1. máj 1936.
Fotografia je zverejnená na stránke obce
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
OBCE TERŇA

NARODILI SA –
VÍTAME:
Denis Gábor
Zuzana Giňová
Eliška Tkáčová
Lucia Giňová
Dávid Balog
BLAHOŽELÁME
NOVOMANŽELOM:
Štefan Fráter a Perla, rod. Pohlodková
Ján Marcin a Lucia, rod. Daňová

BLAHOŽELÁME
K JUBILEÁM:
50 rokov
Jana Bašistová
Eva Ferková
Mária Giňová
Jozef Iľko
Štefánia Lukáčová
60 rokov
Daniela Dvorščáková
František Kivader
Mária Koscelníková
Peter Piroh
Hana Priputenová
70 rokov
Jozefína Petrová
Mária Poníková
80 rokov
Marta Osifčinová
OPUSTILI NÁS:
Mária Kivaderová, 88 r.
Mária Segedyová, 90 r.
Vladimír Sabol, 58 r.

OHLASY
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