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OBECNÝ ÚRAD TERŇA

Vážení občania!
Od prvej písomnej zmienky o našej krásnej
obci ubehlo úctyhodných 745 rokov. Desiatky
generácií po stáročia zveľaďovali naše chotáre,
role, lesy aj samotnú obec. V roku, keď
začíname písať dejiny nášho národa v spoločnej
zjednotenej Európe, aj naša obec zaznamenáva
podstatný rozvoj.
Na sviatok vierozvestov sv. Cyrila a sv.Me
toda otec biskup Mons. Stanislav Stolárik
požehná Dom nádeje, ktorý prevádzkareň Obec
ného úradu po rozsiahlej rekonštrukcii budovy
bývalej cirkevnej ľudovej školy upravila na
745. VÝROČIE PRVEJ
tento účel v celkovom náklade do 500000,- Sk.
PÍSOMNEJ ZMIENKY
Zo zbierky občanov, ktorým týmto vyslovujem
o OBCI
úprimné poďakovanie, bola doposiaľ na účet
Obecného úradu uložená suma 88500,- Sk.
Veríme, že tento v posledných rokoch nevyužívaný objekt v centre obce bude
dôstojne slúžiť na poslednú rozlúčku aspoň dovtedy, kým si obec pripraví
pozemok nového cintorína a postaví nový dom poslednej rozlúčky. V terajšej
zložitej ekonomickej situácii je to jediné riešenie z možností, ktoré obec má.
Po takmer ročnej príprave projektov, schvaľovaní a verejnej súťaži, začal
zhotoviteľ Ekoúnia, s.r.o, Michalovce v júni tohto roku rekonštrukciu ulíc
a chodníkov na Mikitovej a Záhradnej ulici s nákladom 6,292 mil. Sk, ktoré
budeme čerpať z fondov EÚ. Celá l. etapa bude ukončená do 15 týždňov. Pekné
dielo pri skrášlení obce vykonali spoluobčania, ktorí sú zapojení do projektu
aktivačných prác. Zveľadili centrum, okolie obecných budov, kostola a fary tak,
aby sme hostí osláv, ale aj návštevníkov obce mohli privítať v peknom prostredí.
Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom svojimi schopnosťami prispeli
k spoločnému dielu obnovy obce.
( pokračovanie na str. 2)

PROGRAM OSLÁV
745. VÝROČIA OBCE

(dokončenie zo str. 1 )
Srdečne vítam účastníkov
osláv, hostí i našich rodákov
a prajem im, aby u nás strávili
pekné a príjemné
chvíle a
uchovali si milé spomienky na
Terňu.
Vám, milí spoluobčania,
želám zmysluplne prežité leto,
poľnohospodárom
dobré
podmienky pri zbere úrody,
žiakom, študentom a tým, pre
ktorých je leto časom oddychu
a dovoleniek,
veľa zážitkov
a šťastný návrat z ciest.
Martin Senderák
starosta obce

.

4. júl ( nedeľa)
• 12.30h: požiarnická súťaž
O pohár starostu obce ( na ihrisku)
- večer diskotéka na ihrisku do 4.00 h
(vstup zdarma)
- bufet, čaj, pivo, guláš

5. júl (pondelok)
• 10.30h: slávnostná sv. omša
- požehnanie Domu nádeje
- odhalenie pamätnej tabule A. Mikitovi
na budove farského úradu
- slávnostný obed pre pozvaných hostí v KD

• 15.30h: futbalový zápas
veteránov
- o občerstvenie postarané
- na malom ihrisku zábavné odpoludnie
pre deti

• 19.00 h: veselica v kultúrnom
dome (vstupné SO,-Sk)
Počas osláv si môžu návštevníci prezrieť
výstavu diel A. Miki tu a prezentáciu obce
a jej dejín v obradnej miestnosti OCÚ
V kultúrnom dome sa predstavia mladé
talenhj - úspešní výtvarníci
Ukážka práce štvráčky Eriky
Senderákovej je pozvánkou na výsta
vu diel žiakov ternianskej ZŠ v prie
storoch kultúrneho domu

Pozývame všetkýeli občanov, fanúši{ov
IiasičsfJlio športu i fut 6afu a týeli, /(Jon sa
radiza6avia, a6y svojou účasťou na týclito
osfaváeli prispeii {ieli úspešnému prie6eliu

..
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Dr. Štefan Onderko spomína
na Antona Mikitu

Na chválu Antona Mikitu
Terňu stráži sedem Stráží
jedna len takspolovice
smreky brezy borovice
sviežim dychom lesju vlaži
Z výšin hl'adí lúd výšinný

ponúka nám keramiku
Takto to mal ~w zvyku:
hosťompartaprvotiny
Po dva apol tisícročí
kňaz a sochárMikita
daruje nám sochy z hliny
v každejsocheje punc iný:
myšlienka tam ukrytá
Vobrazochnám dám seba
srdcom hľcdi do výšin
Keďv nás vzplanie ťarchydúha
kňaz a radca - Boží sluha
Mie v dušiach utíši
TomášMajerník
Foto diela AMikitu: P. Sedlák

Bývalý generálny vikár, neskôr kapitulný vikár
košického biskupstva ThDr.h.c. Štefan Onderko je
jediným
zijucim
kňazom
spomedzi
panov
kaplánov, ktorí v 20. storočí pôsobili v Temi. Za
kňaza
bol
vysvätený
v roku
1939
a po
štvormesačnom
pôsobení
v Ražňanoch
(vtedy
Ňaršanoch) bol disponovaný za kaplána do Teme.
Na svoje účinkovanie v našej obci si spomína takto:
"Priznám sa, že na toto moje pôsobisko som
prichádzal s rôznymi pocitmi. Nepoznal som Terňu
ani okolie. O pánu farárovi Mikitovi od jeho
oltámych spolubratov som počul len dobré správy.
Ako sa dostať do Teme? Autobusy tam nepremá
vajú, vlak je na 10 km, na taxík (ak je dajaký)
nemám"- spomína Dr. Š. Onderko. Pán farár V. Bi
žák z Ražnian mu poskytol jediný vhodný doprav
ný prostriedok - konský povoz. Na faru v Temi
dorazili okolo obeda 15. novembra 1939. "Prvé
stretnutie s pánom principálom - farárom bolo do
jemné. Starý pán, šedivý, telesne slabý, vychudnu
tý, zabraný do svojej práce - kumštu rôzneho dru
hu, privítal ma s úsmevom jemu vlastným. Povedal
stručne, aká práca ma tu čaká a dodal: Clara pacta
- boni amici! Jasné zmluvy - dobrí priatelia!"
Keď si pán kaplán vybalil svoje osobné veci,
pani domvedúca mu zaklopala na dvere a pozvala
ho na obed. "Vstúpil som do 'jedálne', kancelárie
i pracovne zároveň" - hovorí S. Onderko - "a na
moje veľké prekvapenie pri stole boli už páni uči
telia, páni žandári, pán notár - penzista Schutz ... "
A takto bolo každý deň, boli ako jedna rodina a do
tej rodiny prijali aj nového pána kaplána. "Pán farár
Anton Mikita bol všestranne vzdelaný v teológii,
pastorácii, medicíne, maliarstve, sochár-stve, vo
fyzike, vo včelárstve, ovocinárstve a pod." _.
zdôraznil Š. Onderko. "Každé voľné miesto na
okne, skrini zaberali jeho sošky počnúc od anje
likov až po filigrantské podoby chalanov,
( pokračovanie na str. 4 )

( dokončenie zo str. 3)
žobrákov ... Na jednom pracovnom stolíku
mal miesto rádioprijímač - ním vlastnoručne
zhotovený a fungujúci."
"Anton
Mikita
v tomto
lese
svojich
umeleckých diel cítil sa doma a dobre" spomína Štefan Onderko. "Mal všetko, a bol
jedným z najchudobnejších
farárov. Jeho
bohatstvo, to bolo vedomie vykonaných
dobrých skutkov. A odplata - vďačnosť tých,
ktorí boli ich účastníkmi. Ajedným som bol
aj ja. Mnohému som sa priučil pri pánu
radcovi.
Napríklad,
podarilo
sa mi s úsmevom povedať pravdu. Tak sa ona
ľahšie počúva a aj ľahšie prijíma, aj keby bola
akokoľvek bolestná a mnohým nepríjemná.
Ani som sa nenazdal a pol roka uplynulo
v mojej kaplánskej službe v Terni. Pán radca
bol spokojný a ja tiež. Tam som sa priúčal
plnej kňazskej robote v kostoloch, na fare
a vo farskom spoločenstve... Pán radca pre
každého mal slovo poučenia i povzbudenia.
Mám pred
očami jeden
spis,
ktorý
zarámovaný
visel v jeho pracovni.
Pod

Iior • .,..",.

hlavičkou farského úradu bolo uvedené ako
motto: "Ak som povedal pravdu, prečo ma
biješ?" Povedal pravdu a napísal ju, keď hájil
záujmy katolíckej školy i napriek inému
Narodenie Panny Márie (bývalý
pohľadu
nadriadeného
školského
oltámy obraz v Malom Slivníku)
inšpektorátu. Mal pravdu, stal za ňou od A. Mikitu Foto: Peter Sedlák
a neodstúpil od nej i keď mu mnohí radili, že '---'
múdrejší ustúpi. Bol múdry a stál za tým, o čom bol presvedčený, že je správne,
ľudu osožné a pravdivé."
Vtedajšípán kaplán Štefan Onderko 1. júla 1940 nastúpil na voj enskú základnú
službu do Prešova. Potom pôsobil ako farárv obci Svinia, v Lenártove ... Neskôr
bol poverený vykonávaním dôležitých úloh v Cirkvi.
Sme vďační ThDr.h.c. Štefanovi Onderkovi za jeho spomienky na kňaza,
biskupského radcu, čestného kanonika, sochára, maliara a veľkého ľudomila
Antona M i kit u, ktorý v Terni pôsobil v rokoch 1898 až 1957. Pán si ho
povolal v úctyhodnom veku 93 rokov. Kňaz a umelec Anton Mikita je veľkou
osobnosťou našich novodobých dejín.
Tomáš Majerník

ROZHOVOR S ...

Niekoľko pohl'adov do histórie
745. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci bolo dôvodom, prečo sme
oslovili niekoľkými otázkami PaedDr. Tomáša Majerníka, ktorý sa mnoho
rokov venuje mapovaniu histórie Terne a regiónu.

- Pán doktor, dátum prvej písomnej správy o obci poznáme, ale prvé
kapitoly dejín Terne sa však odohrali už dávno predtým ...
"Podľa doterajších výskumov blízke okolie Terne bolo obývané už v neskorej
dobe bronzovej a dobe halštatskej, teda približne v rokoch 1000 - 400 pr. Kr.
Cenné nálezy boli objavené v roku 1954 na juhovýchodnom úpätí Lysej stráže,
keď tu robil archeologický výskum nestor slovenskej archeológie Vojtech Bu
dinský - Krička. Z kultúrnej vrstvy sídliska sa získalo množstvo keramického
materiálu, kamenné drvidlá z okrúhlych kameňov a množstvo plochých kotúčov
s priemerom od 29 do 85 mm. Ako uvádzajú V. Budinský - Krička a E.Miroš
šayová: " Dôvod ich výroby ostáva nejasný." Z ozdôb
sa zachovali hlinené perly a závesky, bronzový gombík
s uškom a náramok, železné ihlice, šidlá, kosáčik,
hlinené nádoby . . Najstarším dôkazom slovanského
osídlenia je kopec Hrádok, kde stála slovanská
pevnosť, ktorú podľa významného historika Ferdi
nanda Uličného, vybudovali obyvatelia starobylej Ter
ne.V Hradisku bola objavená keramika z 10.-12. stor.
akostená objírnka. Ešte v období medzi svetovými voj
nami na Hradisku boli nad úrovňou zeme kamenné
Hradištná doba - typ
základy hradu, ktoré už dnes neexistujú.
hrnca z Hradiska

- Ktoré obdobia boli vekom rozkvetu obce?

"S rozvojom Terne súvisí pamätný rok 1259, keď uhorský kráľ Belo IV.
daroval svojmu serviensovi Adamovi, pochádzajúcemu z Poľska, "zem" Theme
(Terňa), ktorému sa panovník chcel zavďačiť za služby v bojoch proti Tatárom.
Predpokladám, že s tým súvisí aj starý názov obce Mošurov (Adamfelde Adamova zem). Temiansky kostol, ktorý pochádza z roku 1330, mal inú podobu
než súčasný. Zachovala sa z neho polkruhová svätyňa, kde je dnes krížová cesta.
Vchod do kostola bol od potoka, ktorý existoval ešte v roku 1948, keď bol kostol
reštaurovaný. Dnešnú podobu chrám nadobudol v l. polovici 18. storočia.
V historických prameňoch sa uvádza, že terniansky kaštieľ pochádza z l.
tretiny 17. storočia. Nové poznatky svedčia o tom, že je aspoň o 100 rokov starší.
Pán Štefan Koscelník ( teraz už nebohý) mi v r. 1977 ukázal v pivničných prie
storoch kaštieľa drevené brvno, na ktorom je klincami vybitý letopočet 1509 BR.
(pokračovanie na str. 6)

( dokončenie zo str. 5)
Keďže klince sú úplne skorodované,
som presvedčený,
že pochádzajú
z uvedeného roka. Rok 1509 je napísaný zrejme murárskou "kelňou" v omietke
jedného z komínov. Na túto skutočnosť som upozornil aj jedného člena rodiny
súčasných majiteľov tejto cennej historickej pamiatky. Nerád počúvam, keď sa
hovorí o "temnom stredoveku". Stredoveká Terňa mala v širokom okolí
významné postavenie a podľa historických prameňov už v roku 1333 tu farnosť
"prekvitala". Je známe, že po najväčších tragédiách, akými boli napr. aj dve
svetové vojny, došlo k mohutnému rozvoju obce. Zdá sa, že nádej na lepšie časy
v človeku uvoľňuje nebývalú energiu a prejavy tvorivosti.
- Našich čitateľov by iste zaujímalo, ako sa zmenila Terňa za sto rokov
z hľadiska počtu obyvateľov.
"Pomôžem si presnou štatistikou, ktorú som si zadovážil. Z prameňov vydaných
v maďarčine v roku 1904 sa dozvedáme, že v Terni žilo 446 obyvateľov
rímskokatolíckeho vierovyznania, 19 gréckokatolíkov, dvaja evanjelíci a.v. a 15
židovských občanov. V Babinom Potoku bolo 114 rímskokatolíkov, 21 grécko
katolíkov a 8 obyvateľov sa hlásilo k židovskému náboženstvu. V Hradisku bolo
40 rímskokatolíkov, 297 gréckokatolíkov,
dvaja kalvíni a štyria sa hlásili
k židovstvu. Údaje týkajúce sa najmä Babinho Potoka a Hradiska môžu byť pre
niekoho prekvapujúce, ale vzhľadom na hodnoverný prameň sú určite pravdivé."
- Ďakujem Vám za zaujímavý rozhovor.

I ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKÓL

Z. Poklembová

Žiaci základnej školy sa majú čím pochváliť
V druhom polroku pokračovali naši žiaci v úspešných
prezentáciách na súťažiach. Spomedzi viacerých spomenieme
aspoň najvýraznejšie úspechy:
Eko-súťaž-2.miesto (M.Mazák, J.Bača, J.Koscelník, D.Vertaľ, 2.roč.),
Mgr.Kivaderová
Biblická olympiáda-č.miesto (M.Kmecová, Š.Kmecová, Ž.Klebanová, 7.roč),
Mgr.Kivaderová
Biologická olympiáda - zoológia, okresné kolo - 1.,3.,6.miesto, krajské kolo 4.
miesto (M.Sabolová, M.Ptašinský, YBockaničová 7.roč., L.Ptašinský 6.roč.),
botanika - 8. a 15. miesto (V.Bockaničová,7.roč., D.Senderáková, 6.roč.)
Mgr.Siváková
Zdravotníci, 2.stupeň, okresné kolo - 3. miesto (V.Senderáková, A.Balážová,
I.Sabolová, Z.Poníková, P.Imrichová), 1.stupeň, okresné kolo - 1. miesto
(J.Sabolová,G.Oravcová,E.vasková), Mgr.Benková
Vybíjaná- obvodné kolo - 3. miesto (dievčatá 5. a 6. roč.), Mgr.Šitár
Miss- finále súťaže ( V.Tokárová, 9.roč.), Mgr. Suchožová

Výtvarníci ( krúžok vedie Mgr.
Gorylová ) - Medzinárodná sú
ťaž v Slovinsku dve 1. miesta
(F.Šitár, 2.B, E.Senderáková, 4.A)
Európa v škole - celoslovenské
kolo- l. miesto (M.Varga), čestné
uznanie (LJančuš, A.Petrušová)
Vesmír očami detí- celoslovenské
kolo - tri l. miesta ( J.Mikolaj,
K.Gernátová, A.Petrušová).
Úspešným reprezentantom blaho
želáme, žiakom a učiteľom praje
me nádherné prázdniny.

Žiaci výtvarného krúžku s Mgr. Gorylovou kresli
li aj počas týždenného tábora v Starej Ľubovni

Mgr. E. Suchožová, zástupkyňa riaditeľa ZŠ

Hodina deťom pomáha aj v Terni
Iste si, milí čitatelia, spomínate na čarovné upútavky v televízii na akciu
Hodina deťom na sklonku minulého roka, ktoré vyzývali na pomoc deťom, "aby
sa mohli s chuťou zahryznúť do života". Určite ste mnohí zareagovali svojim
príspevkom. Teší nás, že Nadácia pre deti Slovenska podporila projekt učiteliek
Materskej školy v Terni s názvom Detský hudobno-dramatický krúžok sumou 15
tis. Sk. Vďaka tomu mohli pani učiteľky zakúpiť pre škôlku hudobné nástroje,
látky na kostýmy, farby a ďalšie pomôcky na dekoráciu. Ale najdôležitejšie bolo,
že sa na krúžku raz týždenne stretávali s rómskymi deťmi, ktoré nenavštevujú
MŠ, aby sa s nimi učili básničky, pesničky aj scénku. Zatancovali si spolu, ale
hlavne sa skamarátili a prežili zvlášť pre deti podnetné chvíle. Viaceré z nich
sľúbili, že sa vrátia v septembri už ako riadni škôlkari.
Máme radosť, že Hodina deťom zostáva v Temi aj naďalej. V budúcom
školskom roku podporí sumou 40 tis. Sk projekt ekologickej výchovy, ktorý
budú pod vedením Mgr. A. Kivaderovej realizovať žiaci ZŠ.
Z. Poklembová

hodina

deťom

Sviatok detí
Krásny mesiac jún prináša s rozkvitnutou lúkou a rozvoňanou prírodou aj Deň
detí. Aj Terniansky turistický klub pripravil pre deti športové popoludnie, na
ktorom mohli dokázať svoju šikovnosť v rôznych disciplínach na skúšobných
stanovištiach.
( pokračovanie na str. 8 )

( dokončenie zo str. 7)

sPRÁ VA MATRIČNÉHO
ÚRADU V TERNI

Rôzne úskalia im pomáhali prekonávať milí
asistenti, a tak sa skok do diaľky, skákanie vo
vreci, slimačí labyrint, vodotresk, rúčkovaná,
hod do koša a ďalšie stali úplnou "malinou".
Splnenie všetkých úloh prinieslo súťažiacim
sladkú odmenu a k nej diplom a športovú
medailu. Odovzdali sme spolu 80 odmien. No
najkrajším darčekom zostalo spoločne prežité
popoludnie plné pohybu, dobrej nálady detí
a ich rodičov, ktorí s odvahou športovali so
svojimi ratolesťami. Spoločný tanec malých
športovcov uzavrel tento vydarený deň.
H. Priputenová
Akcie turistov v lete

5.7.04

25.7.04

22.8.04

19.9.04

Oslavy v obci Terňa - Cyrilometodský
výstup na Čergov
010.00 h na moste v Terni
(výbor TKT)
Vyšné Ružbachy, Stará Ľubovňa - hrad,
Kúpalisko Ružbachy - túra
07.00 h na moste
(výbor TKT)
Kúpalisko Vrbové - Nízke TatryKráľova hoľa
(výbor TKT)
06.00 h na moste
Poznávaj svoj kraj: MINČOL
prechod Čergovským pohorím: Kijovchata Čerzov - Hradisko -Terňa
06.00 h na moste
(H'Priputenová, P'Kmec)

I OHLASY

NARODILI SA:
Michaela Marcinová
Marianna Mikolajová
Andrea Cmarová
Michal Senderák
OPUSTILI NÁS:
Mária Krajňáková (80)
BLAHOŽELÁME
NOVOMANŽELOM:
Martin Gecík a Martina r.
Vargová
80 rokov
Anton Senderák
70 rokov
Eduard Hajtol
Margita Zajacová
Irena Lazoríková
60 rokov
Juliana Maníková
50 rokov
Peter Tokár
Ing. Pavol Segedy
Veronika Giňová
Mária Vasková
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