Ročník: IX

Číslo: 2

15.jú12005

Zdarma

OHLASY
VYDÁVA

OBECNÝ ÚRAD TERŇA

Vážení občania!
Na začiatku prázdnin a dovoleniek Vám
všetkým, najmä deťom želám pohodu a od
dych. Skončil sa l. polrok a tiež školský rok
2004/05, dovoľte preto malé zamyslenie.
V našej krásnej obci za výdatnej pomoci
občanov v rámci aktivačných prác a absol
ventskej praxe pod vedením Prevádzkarne OCÚ
zveľaďujeme naše príbytky, ale aj obecné
budovy a zariadenia. Istotne ste si všimli, že
bola vykonaná rozsiahla oprava oplotenia
budovy ZŠ a MŠ. Naďalej prebieha čistenie
ulíc, kosenie ihrísk, cintorínov, potokov
a parkov nielen v Terni, ale aj v Babinom
Potoku a na Hradisku. Napriek našej snahe aj
nákladom na materiál a dopravu nájdu sa me
dzi nami občanía, ktorí svoje problémy riešia
tak, že aj nové a opravené zariadenia níčia ale
bo poškodzujú. Uvediem aspoň niekoľko prí
padov: poškodzovaníe oplotenia obecného Na lúke-J.Kračinovská (S.A), 1. miesto
parku a areálu ZŠ, vulgárne nápisy na Dome vo výtvarnej súťaži na ekologickej
nádeje, poškodenie a zničenie náhrobných konferencii ( str.7 )
ponmíkov na cintoríne, krádeže zemiakov,
mäsa a kovových predmetov. Toto všetko vrhá zlé svetlo na spolunažívanie v obci
a najhoršie je, že sa doposiaľ nenašiel svedok, ktorý by hoci anonymne oznámil
páchateľov týchto vandalských činov.
V druhom polroku sústredíme sily najmä na opravu školských budov, obnovu
chodníkov, výstavbu mosta do rómskej osady, výmenu dožitých okien a plávajúcej
podlahy v kultúrnom dome a ďalšie akcie, ktoré pokračujú z minulých rokov.
Želám Vám príjemné prázdniny, dovolenky, dostatok oddychu, zdravia a radosti.
Martin Senderák
starosta obce

Z rokovania obecného zastupitel'stva

dňa 27.6.2005

Starosta obce informoval poslancov
o týchto témach:
- účasť na slávnostnom odovzdávaní
najvyššieho vyznamenania Dobro
voľného hasičského zboru p. Edu
ardovi Bačovi v Žiline,
- projektová dokumentácia na most do
rómskej osady, ktorá je už predložená
na schválenie, finančné prostriedky vo
výške 1 mil. Sk sú už na účte
- činnosť prevádzkarne, opravy strojov
a techniky
- oprava štátnej cesty Gregorovce Terňa a príprava rekonštrukcie chod
níkov,
- Detská ekologická konferencia, ktorú
pripravila ZŠ v Terni ( píšeme o nej

- projekt komunitnej sociálnej práce,
ktorý bol odštartovaný
1.7.2005
s podporou MPSVaR na dobu dvoch
rokov v rómskej osade.
Bytová komisia, ktorá je schválená
OZ, prerokovala žiadosti o prenájom
obecných bytov, ktoré bude obec
stavať za zdravotným strediskom.
Žiadost' o byt podalo celkom 17
žiadateľov,
z nich
piati
splnili
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podmienky na pridelenie bytu. OZ
schválilo návrh poradovníka tak, ako
ho navrhla bytová komisia. Voľné sú
ešte 2 jednoizbové byty, preto je
možné prijať ďalšie žiadosti.
ZŠ s MŠ v Temi zápasí už niekol'ko
rokov
s problémom nedostatočnej
kapacity - projektovaná bola pre 14
tried, v súčasnosti má 19 tried.
Starosta navrhol riešiť túto situáciu
vypovedaním školského obvodu obci
Malý Slivník pre deti l.- 4. ročníka.
Pokiaľ sa obce nedohodnú na
školskom obvode, určí školský obvod
Krajský školský úrad. OZ prijalo
rozhodnutie, v ktorom vyzýva OZ v
Malom
Slivníku
na vytvorenie
priestorových
a
materiálnych
podmienok
na zriadenie
tried
materskej školy v Malom Slivníku ako
detašovaných tried ZŠ Terňa a deti v
predškolskom veku pripravovať na
vyučovací proces tak, aby získali
základné návyky a zručnosti pre
nástup na povinnú školskú dochádzku.
V uznesení z rokovania OZ poslanci
schválili Dodatok Č. 1 k dohode o
určení spoločného školského obvodu a
Dodatok Č. 2 k VZN Č. 1/2004 o
určeni spoločného školského obvodu
ZŠ Terňa, v ktorom sa vypovedá
školský obvod obci Malý Slivník k
1.9.2006 pre ročníky 1-4.
Počas zasadnutia OZ prerokovali
poslanci takmer dvadsať bodov
programu, ktoré sa týkali najrôznejších
oblastí života občanov obce. Tí sa
však zasadnutí OZ, ktoré sú verejné,
takmer nezúčastňujú,
A to je škoda.
Z.Poklembová

I
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Slávnosť v Babinom Potoku
Obyvatelia Babinho Potoka ako aj
veriaci z celej farnosti si 28. mája t. r.
pripomenuli 10. výročie konsekrácie
tamojšieho kostola sv. Alžbety Uhor
skej. Základný kameň kostola posvätil
Svätý Otec Ján Pavol II. 22. 4. 1990
v Bratislave - Vajnoroch. Konsekráciu
novopostaveného
kostola vykonal

Hasiči súťažili
V nedeľu 3. júla sa
v dopoludňajších hodinách na futbalovom
ihrisku v Terni konala okresná súťaž
pripravenosti dorastencov Dobro
voľných hasičských zborov (DHZ).
Najlepšie výsledk)' dosiahli mladí
hasiči z Bertotoviec, Svinej a Sedlic.
Dorastenky mali
toto poradie:
Hrabkov, Lemešany a Terňa. ( Na
obr. odovzdávanie cien víťazkám .)
V odpoludňajších
hodinách
súťažili dospelí
členovia DHZ
o Pohár starostu Terne. V úvode
vystúpili mladé mažoretky z miestnej
ZŠ, a potom už zápolili hasiči
s plným nasadením. V hodnotiacom
štábe boli funkcionári OV DPO
v Prešove P. Cápay, Š. Mikolaj aM
Tomčo. Z domácich sa na organizácii
súťažného dňa podieľali P. Senderák,
D, Štašík a M. Mikolaj. Z 27 druž
stiev putovný pohár starostu Teme
získali muži z Hermanoviec. Hasiči
z Kŕižíka a. s. Prešov, zo Svinej
a ženy z Hrabkova, Terne a Zá
hradného získali poháre za umiest
nenie. Slávnostný akt ocenenia vyko
nal starosta Terne Martin Senderák
a funkcionári OV DPO v Prešove.

28. 5. 1995 Mons. Alojz Tkáč,
arcibiskup - metropolita.
Na tohtoročnej slávnosti svätú
omšu celebroval vsdp. dekan, ThLic.
Juraj Rendeš. Koncelebrovali P. Félix
Majernik, SVD, vdp. farár Imrich
Anderko a vdp. Marek Senderák, farár
z Bohdanoviec.
Oslávili sme sviatok našich
vierozvestov
V deň sviatku sv. Cyrila a sv.
Metoda (5. júla) sa v Terni konala
odpustová slávnosť. Svätú omšu
celebroval
vsdp.
kanonik Jozef
Šeclmý. Koncelebrantmi boli náš vdp
farár Imrich Anderko, vdp Peter
Dziak- vojenský duchovný a vdp.
Augustín Vaščák - farár z Fintíc. Cere
monárom bol vdp. Marián Babjarčík.
Bola to krásna slávnosť, na ktorej
spieval aj chrámový zbor pod vedením
Ing. Zuzany
Poklembovej.
Naši
slovanskí vierozvestovia prišli na
územie Veľkej Moravy v rok 863
a v našich dejinách, v dejínách Európy
aj Cirkvi sú ich mená vpísané zlatýmí
písmenami. V podvečer sa v Kultúrom
dome v Terni uskutočnilo vystúpenie
folklórneho súboru z Uzoviec. Bol to
pekný deň, na ktorý budeme dlho
spomínať.
Text: T. Majerník
Foto: M. Senderák
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Oprášme starobylé zvyklosti
V marcovom vydaní Ohlasov sme si
pripomenuli svadobné výročia, a to od
svadby kartúnovej až po Deň ruží,
ktorý je pri príležitosti desiateho
výročia sobáša. Ako keby sa manželia
neboli mohli dočkať ďalšej rodinnej
slávnosti, preto už po 12 a pol roku od
sobáša slávili NIKLOVÚ svadbu.
Darovali si poniklovaué pamätné
mince, alebo muž žene podaroval
poniklovauý kuchynský riad. Predsa
manželstvo má mať svoj lesk
Po 15- tich rokoch je
vhodné
sláviť
SKLENENÚ
svadbu.
Darované
sklenené
predmety sú obrazom
priezračnosti
manželských
vzťahov.
PORCELÁNOVÁ
svadba je po 20- tieh
rokoch. Ktorá manželka
sa
nepoteší
novej
porcelánovej súprave?
Významným výročím
je štvrťstoročie spoločného života.
Vtedy sa slávi STRIEBORNÁ svadba.
K zlatej
obrúčke
sa
nastokne
strieborná. A čo tak darovať strieborný
náhrdelník, manžetové gombíky či
striebornú pamätnú mincu? Ale keď
manželke namiesto: ty moje striebro
povieme: ty moje zlato, určite sa

dovoliť, v našich pomeroch by to
mohla byť svetielkujúca imitácia
pravých perál. Na "šnúrke" života je
už navlečených 30 vzácnych rokov.
Pri príležitosti 35. výročia sobáša
slávime ĽANOVÚ svadbu. Kde sú tie
časy, keď naše mamky či babičky
ľanové .snopy" namáčali v močidlách
poniže dediny, sušili ich, vstupoch
stredného mlyna uvoľľíovali drevené
časti ľanový ch stoniek, na trliciach
lámali a treli - a čo všetko ešte bolo
treba vykonať, kým
vznikli
kvalitné
l'auové
priadze
a belostné plátno!
Ale ktorá žena sa
nepoteší
darovanému
ľanovému
obrusu
alebo
posteľnej bielizni?
Ak zavrhujeme
tradície, o veľa pri
chádzame. Pevnosť
vzájomných
vzťahov nie je raz navždy daná.
Upevňovanie manželských vzťahov je
proces denno-denný. A čo tak osláviť
35, 40, 50 či 60 rokov od vyslovenia
známeho ÁNo pred oltárom? Ozaj,
ako nazývame takéto slávnosti? Ale o
tom
bližšie
v najbližších
OHLASOCH.

neurazí,
Aje tu 30- te výročie sobáša PERLOV Á
svadba.
Náhrdelník
z pravých perál si každý nemôže
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Tomáš Majerník

BOHATÁ ÚRODA ÚSPECHOV

I

l
ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY

Druhý polrok školského roka je žatvou zasiateho a zveľaďovaného úsilia
žiakov, ktorí sa pod vedením svojich učiteľov od začiatku septembra zapojili
okrem povinností v rámci vyučovania aj do činnosti krúžkov. Ich ponuka bola
v tomto školskom roku naozaj bohatá počtom aj obsahovým zameraním.
Najvýraznejšie úspechy našich žiakov sú uvedené v prehľadnej tabuľke:
( Pozn.: Skratka ÚR znamená úspešný riešiteľ)
Názov súťaže

Mená žiakov

Biblická
olympiáda
Okresné kolo
Geografickej
olympiády

Š. a K. Kmecová 8.A,
P.Imrichová 7.B, Z.Vasková 8.A
L. Matisková, IDziaková.5.roč
V. Vertaľová, N.Kočišová 6.roč
E. Balážová, P. Škurla 7.roč
M. Ptašinský, S. Stašková 8.roč
M. Kostelník 9.roč.;
Silvia Lukáčová 3.A

Šikovný chlapec,
šikovné dievča finále III. ročníka
Šiestaci, do toho!
Okres.kolo -finále
Hliadky mladých
zdravotníkov 2.st.

Biol. olympiádaokresné kolo
Biol. olympiádakraj. kolo
Rastlinky
a zvieratká
Biol. olympiádaceloslovenské
kolo

Umiestnenie
4.

Zodpovedný
vyučujúct
Kivaderová

UR

Vrabľová

7.

Mochnacká

V. Vertaľová, P.Konečný,
S. Pavlinský, D. Ličák (6.A)

4.

E.Vasková, A.Vargová 5.B,
G.Oravcová, J. Sabolová,
B.Kivadrová 5.A,
M.Stašíková 7.A
M. Ptašinský 8.A,
S. Pavlinský 6.A,
L'Ptašinský 7.A
Marko Ptašinský 8.A,
Sebastián Pavlinský 6.A,

10.

Poklembová
a učitelia
predmetov
Benková

L. Kračinovská , K. Pavlinský,
L. Matisková, l Ptašinský, L.
Jusko -všetci V.A
MarkoPtašinský 8.A

1.
3.
6.
2.
5.

Siváková

3.

Siváková

13.

Siváková

Siváková

( pokračovanie na str. 6 )
5

( dokončenie zo str. 5 )

o úspechoch našich výtvarníkov, ktorí tvoria
najpočetnejší krúžok na škole pracujúci pod
vedením Mgr. E.Goryl ovej, sme písali viackrát.
Vymenovanie ocenení, ktoré priniesli zo súťaží,
by si vyžiadalo ďalších niekoľko strán Ohlasov,
Uvádzame preto len stručne základné údaje:
V kronike výsledkov v druhom polroku je
zaznamenaných jedenásť výtvarných súťaží od
okresných po celoslovenské kolá a medzinárodné
podujatia, z ktorých naši žiaci priniesli vyše 60
prvých cien a veľké množstvo ďalších ocenení
a čestných uznaní. Umelecké dielka detí putovali
cez oceány na súťaže do Ameriky či Indie,
Dúfame, že aj odtiaľ nám prídu dobré správy. Na
záver spomenieme len výtvarné talenty z Terne,
.•••...•..................................... ............
ktoré nám i obci robia dobré meno: 1. Sabolová
Takto zobrazila svoje cesto- (5 ,A), J, Mikolaj (3,B), L. aV. Kivaderové
vateľské
zámery šikovná (l.A), R. Sabol (6,B), E,Senderáková (5,A), M,
výtvarníčka J.Sabolová(5.A).
Sabolová (8,A), Ľ. Varga (3.B), Z, Mochnacká
...............................................................
(4.A), D.Marcinová (S.A), M.Kivader (3.B),
E.Vasková (5,B), M.Guregová (6.B), A.Pirohová (8A), M.Tokárová (6,A), A.
Pirohová (4.A), Každý z nich získal aspoň jedno prvé miesto na niektorej zo súťaží.
Ich farbičky a štetce určite nebudú ležať v kúte ani cez prázdniny.
Podľa materiálov zástupkyne
riaditeľa Mgr, E, Suchožovej
Pohl'ad do škôlky
spracovalaZ. Poklembová
Aký záver školského roka mali nasl
škôlkari? Porozprávala nám o tom p.uč. H.Priputenová:
- Mesiac jún bol pre 24 detí posledným v ich škôlkarskorn živote. Preto bol aj
primerane pestrý. Na Jánsky deň sme mali noc škriatkov. Predchádzala jej
opekačka so všetkými deťmi a ich rodičmi spojená s rôznymi súťažami a hrami.
Po zotmení sa deti zmenili na strašidlá a začalo sa strašenie po dedine, ktoré iste
mnohých zobudilo, ba až vyľakalo Sladkosťami bolo možné strašidlá udobriť, čo
mnohí aj urobili. Po návrate našli deti v školskej záhrade blikajúci jánsky poklad.
Vyvrcholením bolo prenocovanie v škôlke bez rodičov - to bola odvaha! Budúci
školáci tým dokázali, že sú na vstup do .veľke]" školy zrelí. Odmenou za
preukázanú odvahu bolo ranné delenie sladkostí z jánske ho strašenia.
Posledné dni patrili predplaveckému výcviku na plavárni Materskej školy na
Bajkalskej ulici v Prešove.
.
Kolektív MŠ želá budúcim školákom samé včielkyakaždý deň úsmev na tvári.
Nezabudnite na škôlku!
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Ekologická konferencia

v Terni

V júni sa v rámci projektu Hodina
deťom a v spolupráci s občianskym
združením
Katarína
v Kultúrnom
dome v Terni konala ekologická
konferencia
základ
ných škôl mikrore
giónu Stráže. Orga
nizátorky Mgr. Alž
beta
Kivaderová
a Mgr. Mária Miková
podujatie nazvali Ja,
ty a my chceme žiť
s prírodou. Na konfe
rencii sa zúčastnili
učitelia a žiaci z Tul
číka, Demjaty, Fintíc,
Ľubotíc, Záhradného,
Vel'kého Šariša, Uzo
viec,
Gregoroviec
a Terne.
Ekologickú konferenciu otvoril sta
rosta
Terne
Martin
Senderák.
Podujatie moderoval riaditeľ ZŠ Mgr.
Eugen
Andreánsky.
Pracovníčka
Regionálnej správy ochrany prírody
a krajiny v Prešove
Ing. Marta
Maťuvková
v pútavej
prednáške
hovorila o starostlivosti členov ich
organizácie o chránené územia, živo
číchy a rastliny. Mimovládnu organi
záciu Priatelia Zeme zastupovala
Katarína Vrábľová,
ktorá svoju
prednášku zamerala na odpady. Až
polovicu odpadu tvoria obaly, preto by
sme mali obmedziť
používanie
jednorazových výrobkov. Na konfe
rencii jednotlivé školy prezentovali
svoju činnosť. Prítomných najviac
zaujala módna prehliadka - modely
boli zhotovené

z odpadových materiálov. Členky zo
112. skautského zboru Prameň Sekčov z Prešova boli v Terni tri dni.
O ich aktivity mali žiaci eminentný
záujem. Pozoruhodná
bola aj súťaž štvor
členných
družstiev
ochranárov životného
prostredia
zjednot
livých škôl. Víťazi sú
ťažných disciplín od
chádzali domov s dip
lomami. Monika Staší
ková zo ZŠ v Terni
nám po skončení podu
jatia povedala: "Naj
viac ma zaujalo diva
dielko a školská eko
logická hymna, ktorú
pani
zástupkyňa
Eva
vytvorila
Suchožová
a učiteľka
Amália
Drabiščáková. "

hod;na~defotn

Ekologická konferencia v Terni mala
vysokú spoločenskú úroveň. Ukázala,
že
žiaci
vedomosti
z oblasti
environmentálnej
výchovy
chcú
uplatiíovať aj v praktickom živote.
T.M.
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BLAHOŽELÁME
K JUBILEÁM

SPRÁVA MATRIČNÉHO
ÚRADU V TERNI
NARODILI SA:
Štefan Giňa
Natália Miščíková
Lea Bartošová
Natália Giňová
Roman Kacár
Matúš Pastirčák
Peter Marcin
Martin Tokár

80 rokov
Margita Gecíková
Anna Fečová

70 rokov
Ján Vasko
Stanislav Senderák
František Piroh

OPUSTILI NÁS:
Irena Djobeková
Margita Fabiánová

60 rokov
Marta Cmarová
Berta Kivaderová

50 rokov
Ambróz Senderák

BLAHOŽELÁME
NOVOMANŽELOM
Miroslav Tokár a Lucia Vargová

• ••

• •••• •• •

•••••••

•••••••••••••••••

Terniansky športový klub Terňa
pozýva
pri príležitosti 55. výročia organizovaného futbalu v obci na
futbalové popoludnie
dňa 17.7.2005 (nedel'a) 13°°hod.
Turnaj A mužstiev: Terňa
Gregorovce
Šarišské Sokolovce
a zápas bývalých hráčov Teme a Vel'kého a Malého Slivníka

...•...........................................................

l

OHLASY
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Európsky sociálny fond

Projekt SOP ĽZ č.2004/2.2/02/030
Vzdelávanie a rekvalifikácia žien z rizikových skupín
Občianske združenie KATARíNA
bolo úspesne v uchádzaní sa
o zdroje, ktoré poskytuje Slovensku
Európska únia, aby nám pomohla
prekonaf najfažšie problémy pri
zdolávaní
prekážok na ceste
nášho
skorého
priblíženia
sa
k úrovni
vyspelých
členských
štátov.
Nezamestnanosf
patrí
medzi tie najvážnejšie prekážky
v rozvoji našej spoločnosti.
Občania
podob
ne ako oby
vatelia takmer
všetkých
obcí
na
východe
Slovenska,
po
cifujú
tento
problém niekot
ko rokov velmi
intenzívne. Ne
zamestnanosf
28-30%, čo je
približne 170 ľudí v produktívnom
veku, je
pre obec fažkým
bremenom.
Štatistiky pritom hovorio jasne:
zvyšovanie
vzdelania
a rozši
rovanie kvalifikácie zlepšuje šance
uplatniť sa na trhu práce. Platí to
zvlášf pre ženy, ktoré vypadávajú
z pracovného
procesu
počas
doby starostlivosti o deti. Je takmer

Ierne.

pravidlom, že sa po materskej
dovolenke, najmä ak trvala dlhšie,
boria
s veľkými
fažkosfami
pri
návrate do zamestnania.
Preto ich
spoločnosf
z hľadiska
zamest
nanosti nazvala rizikovou skupinou.

Nad
problémom,
ako
pomôcť ženám prekonať tieto
patologické javy, sa zornýšlolo
vedenie obce, OZ KATARíNA a ria
diteľstvo
ZŠ
v Iernl. Roz
hodli sme sa
vytvorif pro
jekt na pod
poru a ulcn
čenie situá
cie pre 55
žien z Terne
aj okolia
a
požiadaf ESF
o finančnú
pomoc
na
jeho
rea
lizáciu.
ESF
po
preskúmaní
správnosti, potreby a oprávnenosti
projektu nám túto pomoc poskytol
a my sme mohli dňa 20.6.2005
slávnostne
otvoriť
jeho
implementáciu.
Tak naše ženy
začiatkom
prázdnin
vystriedali
žiakov v laviciach Základnej školy
v Terni,
kde
si
aktualizujú
a dopíňojú vzdelanie.
•

o projekte, jeho podporovateľoch a realizátoroch sme sa
porozprávali
s Mgr.
Máriou
Kravcovou, koordinátorkou a Mgr.
Alžbetou Kivaderovou, mana
žérkou projektu.
- Pani Kravcová, objasnlte nám, čo
sa skrýva za logom, ktoré sa
nachádza vpravo od hlavičky
Občianskeho združenia Katarína.
Je to logo Európskeho sociá
lneho fondu, jedného zo štyroch
štrukturálnych fondov a financuje
aj náš projekt. Bol zriadený Rím
skou zmluvou O založení Európ
skeho hospodárskeho spoločen
stva.
ESF je najdôležitejšímná
strojom EU zameraným na podpo
ru rozvoja rudských zdrojov, za
mestnanosti. vzdelávania, rozvoja
podnikaterského ducha, sociálnej
inklúziea rovnosti príležitostí. Posky
tuje podporu členským štátom pri
zavádzaní aktívnych politík a systé
mu boja proti nezamestnanosti.
Pomáha rozvijaf schopnosti jed
notlivcov, predovšetkým rudí s oso
bitnými problémami pri hrodoní
práce, jej udržaní, alebo návrate
do práce po dlhšej neprítomnosti.
Ako konkrétne, pani Klvadero
vá, prebieha realizácia projektu?
- Vzdelávanie sa uskutočňuje pa
ralelne v troch triedach. Dve 20členné skupiny rómskychžien z Ter
ne a Malého Slivníka sa budú
stretávaf s menšímiprestávkami
takmer celý budúci školský rok.
Čaká ich veľa nových poznatkov
a zručností zo všeobecnovzde
lávacích predmetov aj praktické
kurzy šitia, vedenia domácnosti.
zdrovotnej
starostlivosti
o deti

a chorých a na záver aj práca
s počítačom. Celé vzdelávanie
ukončí kurz o tom, ako sa úspešne
uplatnif na trhu práce a získaf za
mestnanie, čo by malo byf cielom
nášho snaženia. V tretej triede sa
pri počítačoch stretáva 15 žien,
ktoré sú na materskej dovolenke,
alebo
nezamestnané po jej
ukončení, aby nadobudli vedo
mosti a praktické zručnosti práce
s PC. Tre im spolu s certifikátom
o rekvalifikácii. ktorý dostanú po
ukončení kurzu, iste zvýšia šance
úspešne sa vrátif do pracovného
procesu.
Nazreli sme aj do počítačovej
učebne
počas
práce
s PC
a zasväcovania do tajov pro
gramu WORD.Frekventantky kurzu
sa zhodli na konštatovaní: Nie je to
tohké. ale sme rady, že sme tu!
Želáme účastnfčkam
kurzov
vytrvalosť. aby Im úsilie, ktoré
vynakladajú, prinieslo mnoho
násobný prospechl

IvIgr. IvI.Kravcovó
a starosta Terne /vl,
Senderók prl otvorení rekvalifikačného
kurzu Próca s PC
Tento
Informačný
materiál
vychádza ako prnoha Ohlasov 2/2005

