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Terényi Körkép
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
Kedves Terényi Körkép Olvasók!

Az első számot sikerült kiadni, és sokan örömmel fogadták, amit hálásan
köszönünk. Hálánk jeléül, íme itt a következő szám! Reméljük ebben is sokan találnak
sok újdonságot, érdekességet. Itt szeretném megköszönni mindazok munkáját és
odaszánt idejét, akik szerkesztették, és azokét is, akik vették a fáradtságot és írtak.
Illetve mindazoknak köszönöm, akik más módon segítették ezt a munkát (fénymásolás,
kézbesítés). A lap továbbra is ingyenes és a célja a tájékoztatás, faluközösségünk döntő
dolgaiban az egység kovácsolása.
Várjuk a vállalkozó kedvűek írásait továbbra is, akár kézírással a Községi
Könyvtárba, akár elektronikusan a
terenykonyvtar@freemail.hu címre.
Terény Község Önkormányzata nevében Fáy Dániel polgármester

RÖVID ISMERTETŐ A KÉPVISELŐ -TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL
A képviselő-testület az újság első számának megjelenése óta 4 alkalommal ülésezett:
1) 2006.12.21-ei ülés határozatai:
Elfogadásra került a vízdíj emelése. A szolgáltató 11,5% emelést terjesztett be, de a képviselők csak 7%
emelést szavaztak meg. 2007. 01.01-től 336 Ft/m3+ ÁFA az új ár.
A hulladékszállítás éves díja is megemelkedett 2007.01.01-től. A testület itt is alacsonyabb (8%-os)
áremelést engedélyezett, a beterjesztett 12%-kal szemben:
60literes kuka
6.336 Ft/év
80 literes kuka
8.448 Ft/év
120 literes kuka
12.673 Ft/év
60 literes köztisztasági zsák is vásárolható 160 Ft/db áron. Ezt azonban csak a megtelt és
ürítendő kuka feletti mennyiségre lehet megvásárolni a közszolgáltató cégtől.
Önkormányzatunk új, Szociális Alapszolgáltatási Társulást alakított ki Buják és Szanda községgel a
szociális feladatok ellátására. Erről bővebben az aktuális rovatunkban olvashatnak.
Elfogadásra került a Képviselő-testület Ciklusprogramja, mely meghatározza az elkövetkező 4 év
munkáját és részletes feladatait. A dokumentum a hivatalban megtekinthető. A program irányelvei:
1.Belső kapcsolataink továbbépítése
2.Az önkormányzat és intézményei működőképességének megőrzése a növekvő igényeknek
megfelelően
3.A rend és szervezettség újjáépítése, a társulási formák megújítása
4.A faluközpont területi rendezése, ápolttá tétele
5.Hagyományaink továbbéltetése, kulturális- és népi építészeti értékeink megőrzése,
turisztikai vonzerőnk fejlesztése
6.Falufejlesztési stratégia megalkotása, pályázati lehetőségek kihasználása
7.Önerőképző projectek kialakítása saját belső erőforrásokra építve
8.Külkapcsolatok építése, a térségi fejlesztésekben való részvétel
Intézkedési terv került elfogadásra a feladatok, felelős személyek és a határidők rögzítésével,
hogy az önkormányzat működésében a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok minél előbb
kiküszöbölhetők legyenek.
Döntés született a Cserfa Vidékfejlesztési Egyesület Cserhát Natúrpark megalakításában, a környezet- és
természetvédelmi fejlesztések elősegítésére.
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2) 2007.02.08-án közös testületi ülés volt Szanda Község Képviselő-testületével. Elfogadásra került a
Körjegyzőség és az Egészségügyi Társulás 2007. évi költségvetése. Ez a Polgármesreri Hivatalban és a falu
hirdetőtábláin megtekinthető.
3) 2007.02.15-én fogadták el a képviselők a 2007. évi munkatervet.
Határozatot hoztak geodéziai munkák elvégeztetéséről, és a helyi Polgárőr Egyesülettel történő
együttműködési megállapodás kötéséről.
Lencsés Zsolt az ARTTÉKA Egyesület nevében írásbeli beadványban kérte a képviselő-testület
állásfoglalását a Harangláb érdekében, mert rendezetlen a tulajdonjog kérdése és sürgős munkák elvégzésére
lenne szükség az állagromlás megállítása érdekében. A testület megismerkedett az üggyel és azóta
megtörtént az állapotfelmérés. Április elsejéig az Önkormányzat közmunka programban foglalkoztatott
dolgozói elvégzik majd a csiszolást is.
Terény honlapjának elkészítésére a testület megbízást adott Ivád Község Önkormányzatának.
4) 2007.02.22-én elfogadásra került az önkormányzat 2007. évi költségvetése, mely a Polgármesreri
Hivatalban és a falu hirdetőtábláin megtekinthető. A testület jóváhagyta a társulási költségvetéseket is
(Óvoda-, Iskola-, illetve Szociális társulás Bujákkal, Bgy-i Többcélú Társulás).
Brozsó András falugondnok kezdeményezésére módosították a Falugondnoki rendeletet, melyben az
egyházak kedvezményes áron (35 Ft/km) vehetik igénybe a falubuszt.
2007. 03. 01-től módosult a szociális rendelet is. Emelkedett a gyermekérkeztetés térítési díja. A szociális
étkeztetés esetén a térítési díj az egy főre jutó havi nettó jövedelem alapján kerül megállapításra. Aki az
ebéd házhoz szállítását kéri, az a térítési díj mellett 23 Ft/fő/nap + 20% Áfa-t is kell, hogy fizessen.
Részletes információ a helyi konyha vezetőjétől, Szandainé Oczot Katalintól kérhető.
(Brozsó Andrásné alpolgármester)

Tájékoztató a vizitdíj bevezetéséről
Tisztelt Állampolgárok!
Magyar Köztársaság Kormánya 4/2007.(I.22.).
számú rendeletében döntött a vizitdíj és a
kórházi napidíj bevezetéséről, amely 2007.
február 15-én lépett hatályba. E rendelet 1.§.
rendelkezik a vizitdíj, kórházi napidíj fizetés
mértékéről, a fizetés módjáról és helyéről.
A vizitdíj mértéke 300.- Ft/alkalom,
amennyiben az egészségügyi szolgáltatást a
szolgáltató rendelőjében veszik igénybe, 600.Ft/alkalom, amennyiben azt a szolgáltató
rendelőjén kívül veszik igénybe (pl.: lakásnál).
Sürgős szükség fennállása esetén a vizitdíjat az
ellátás igénybevételét követően kell megfizetni.
A vizitdíj megfizetéséről mindenki nyugtát
vagy kérésre készpénzfizetési számlát kap. E
rendelet 1. számú melléklete határozza meg
azokat a tartós orvosi kezelések körét és annak
BNO kódját, amely esetben nem kell vizitdíjat
fizetni.
A biztosítottnak az adott naptári évben
kiállított és összegyűjtött nyugtával vagy
számlával kell igazolnia azt, hogy már húsz
alkalommal megfizette a vizitdíjat, illetve a
kórházi napidíjat. Amennyiben a biztosított a húsz
alkalomnál többször jelenik meg az egészségügyi
szolgáltatónál, akkor a 21. alkalomtól számítva a
megfizetett vizitdíj e rendelet 5/H. §. alapján
visszatérítésre kerül, amelyről a biztosított lakó
vagy tartózkodási helye szerint illetékes

önkormányzat jegyzője dönt, kérelem alapján.
A kérelmet a vizitdíj illetve a kórházi napidíj
megfizetését követően, de legkésőbb a tárgyévet
követő 60 napon belül kell előterjeszteni.
Visszaigényelni csak a nem emelt összegű, 300
Ft-os vizitdíjat lehet.
A kérelemhez csatolni kell:
§ A korábbi vizitdíjakról kiállított, a
vizitdíj-visszaigénylésére
feljogosító
nyugtát, illetve számlát.
§ A visszaigényelt vizitdíjak befizetését
igazoló nyugtát illetve számlát.
A kérelemben meg kell jelölni, hogy a vizitdíj
összegének visszafizetését postai úton vagy
személyes átvétel útján igényli.
Szóban előterjesztett kérelem
esetén
jegyzőkönyv felvételére kerül sor, amelyhez
szintén csatolni kell a fent megjelölteket.
A jegyző a kérelem tárgyában 15 napon belül,
amennyiben a kérelemnek helyt ad, egyszerűsített
határozatban dönt, elrendeli a már megfizetett
vizitdíj visszatérítését.
Lehetőség van arra, hogy a szóban,
ügyfélfogadási időben előterjesztett kérelmet a
jegyző azonnal elbírálja és gondoskodjon
annak
készpénzben
történő
azonnali
visszatérítéséről, amennyiben a benyújtott
kérelemnek helyt ad.
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Erre az esetre minden hónap utolsó
csütörtöki napján kerül sor a Körjegyzőség
Kirendeltségén 9-15 óra között.( Terény, Arany
J. út 46. Tel: 35/548-000)
A visszaigénylésre irányuló eljárás illeték- és
költségmentes. !
Tisztelt Állampolgárok !
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A vizitdíj bevezetésével kapcsolatban felmerülő
további kérdéseikre választ és információt a
Körjegyzőség hivatalában és kirendeltségében
igényelhetnek a körjegyzőtől és munkatársaitól.
Terény, 2007. március 01.
Dr. Szlobodnyik András
Körjegyző

KOPLÁNYI KORNÉLIA FÜGGETLEN TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ BEMUTATKOZÁSA
Tisztelt terényi lakosok, krónika olvasók!
Köszönöm a bizalmukat, mellyel egy szép, nemes ugyanakkor nehéz és felelősségteljes feladatra
méltónak találtak. Legjobb tudásom szerint igyekszem a bizalmukat megszolgálni, melyhez szükségem van
az Önök segítségére, együttműködésükre.
Ne engedjük, hogy párbeszéd hiányában vagy téves információ miatt rossz következtetésekre jussunk!
Hiszem, hogy lehet Terényért, egymásért és nem egymás ellen tevékenykedni.
Engedjék meg, hogy untassam Önöket egy pár személyes adattal:
1971. november 25-én születtem Balassagyarmaton. Szüleimtől a Benedek Kornélia Magdolna nevet
kaptam. Pár nap kórházi tartózkodás után hazavittek Szandaváraljára. Koplányi Kornéliának 1991.
szeptember 29-e óta hívnak, amikor is Koplányi Pál feleségül vett és elrabolt szülőfalumból. (Nem
tiltakoztam a rablás ellen.) Két gyermekünk született: Liza 1992-ben és Kornél 1997-ben.
Bár életem meghatározó időszaka a gyermekkorom, mely Szandaváraljához kötődik, most mégis terényi
lakos vagyok, terényinek vallom magam, mert a „Csinda“ gyökereim itt vannak Terényben.
Kérem Önöket, hogy a testület munkáját segítsék észrevételükkel, kérdéseikkel, tanácsaikkal,
hozzászólásaikkal!
Tisztelettel: Koplányi Kornélia

A SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
SZLOVÁK KISEBBSÉGI VÁLASZTÁSOK 2007.
A kisebbségi törvényekben – melyeket már többször módosítottak – új elemek jelentek meg. Többek között
módosították a kisebbségi választásokról szóló törvényt is. Az előző három választási ciklusban (1995-2007)
az Országos Szlovák Önkormányzat tagjait a helyi Szlovák Kisebbségi Önkormányzatok képviselőiből
(elektoraiból) Budapesten választották meg több megye jelöltjei közül.
Új elemek a törvényben:
- Az Országos Szlovák Önkormányzat létszámát 53 főről lecsökkentették 39 főre.
- 2007-ben először nyílik lehetőség Megyei Szlovák Önkormányzatok megalakulására is. Ennek a
megyei szintű testületeknek 9 főben állapították meg a létszámát.
- 2007. március 04-én a kisebbségi elektorok ezúttal nem Budapesten, hanem a saját településükön
szavaztak az Országos Szlovák- és a Megyei Szlovák Önkormányzati listára. Az országos listát két
koalíció állította össze:
1. Magyarországi Szlovákok Szövetsége, Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesülete és Regionális
Központja, Pilisi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja
2. Dél-Alföldi Szlovákok Szervezete, Dolina Pestvidéki Szlovákok Regoinális Egyesülete,
Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus, Zempléni Szlovákok Egyesülete
A választások szabályos voltát a Helyi Választási Bizottság segítette. Ezúton is köszönjük a bizottság
tagjainak a munkáját.
A választások eredményéről következő számunkban számolunk be.
Gulácsiné Fabulya Hilda SZKÖ elnöke
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
2007. február 17-én, a Falufarsangon jótékonysági gyűjtést hirdettek a program szervezői a
Faluház javára.
67.000,- Ft gyűlt össze az önzetlen adakozás eredményeként.
KÖSZÖNJÜK A FALU LAKOSSÁGÁNAK,
hogy ezzel az összeggel is segíti a helyreállítási munkálatokat.
A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke és tagjai

CSORDÁS ÁGNES FÜGGETLEN KISEBBSÉGI KÉPVISELŐ BEMUTATKOZÁSA
Csordás Ágnesnek hívnak. Születésem óta, 1984-től Terényben élek. Evangélikus szülők gyermekeként
vallási neveltetésben részesültem. Fiatal korom ellenére az egyház presbitériumának a póttagja vagyok.
Terénytől távol csupán 3 évet töltöttem a főiskolás éveim alatt. A diplomámat 2005-ben a gyöngyösi
Károly Róbert Főiskolán szereztem Mezőgazdasági mérnök szakon, vidékfejlesztési szakirányon.
Jelenleg Balassagyarmaton dolgozom a Lajtorja Alapítványnál. Ez az alapítvány tartja fenn a Lajtorja
Néptánciskolát, melynek az adminisztrációs és egyéb kulturális ügyeit intézem
A főiskolai diploma megszerzése után tovább folytatom tanulmányaimat a gödöllői Szent István
Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Karán. Ez év decemberében végzek az egyetemen, mint
gazdasági agrármérnök a regionális tudományok területén.
Fontos számomra a kulturális örökségünk és a hagyományaink megőrzése. Szívesen járok a Kalácska
Hagyományőrző Népdalkörrel folkról rendezvényekre, ahol az érdeklődők számára be tudjuk mutatni kis
falunk értékeinek egy részét.
Szlovák nemzetiségűnek vallom magam, a nyelvvel már az óvodában és az iskola alsó tagozatán
ismerkedtem. Nagyon örülök neki, hogy most újra van lehetőségem az őseink nyelvének tanulására és
elsajátítására.
Remélem, hogy a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Képviselőjeként tudok tenni a falu örökségének
megóvása érdekében és a megkezdett munkát segíteni tudom.
Köszönöm a választók megtisztelő bizalmát.

AKTUÁLIS
Néhány szó az egészségügyben zajló változásokról
Sokan nem látják a nagyhangon reklámozott változtatások („fejlesztés”, átalakítás)
mögött zajló valóságot, azt ami az egész célja, azt ami ezen változások következtében lesz néhány év múlva
a magyar egészségüggyel. A hangoztatott szólamok több csúsztatást, hazugságot tartalmaznak, az emberek
tudatos megtévesztését és félrevezetését szolgálják. A magyar egészségügy tudatos pusztítása, tönkretétele
zajlik, a megtévesztett tömegek szeme láttára.
Nem igaz az, hogy az egészségügyért külön fizetni kell mindenkinek, mert szinte mindenki
megfizetett már ezért! A mostani idősek egész életük munkájával, a befizetett járulékok által. A fiatalabbak
akár egy-két év munkaviszonnyal befizettek annyit a közösbe, ami ellátásukat lehetővé tenné, ha az utóbbi 5
év sorozatos gazdasági baklövései és a felelőtlenül felvett dollármilliók (kölcsön!) visszafizetési részletei
nem vinnék el a teljes személyi jövedelemadó-összeget, amit egyébként az egészségügyre, oktatásra
fordíthatnánk.
Hazugság, hogy kevés a 300 Ft vizitdíj! Ha többféle vizsgálatra kell menni, akkor ez sem kevés.
Nem kevés, ha fel kell íratni az eddig nem receptköteles Algopyrin-t, Demalgonil-t és a többit. Nem kevés,
mert ez a beetetés szaka, de később bármikor emelhető az összeg, és emelkedni is fog. Önáltatás azt hinni,
hogy nem lesz ez az összeg előbb-utóbb 1000, 2000, illetve többezer forint.
Nem igaz, hogy az ellátás színvonala emelkedni fog! Kórházakat zártak, zárnak be, a megmaradt
kórházaknak kevesebb ágyon kell ugyanannyi beteget ellátni, egyre kevesebb pénz jut központi
költségvetésből az egészségügyre. Kevesebb pénzért, kevesebb helyen, kisebb ágyszámmal csak rosszabb
ellátást tudunk nyújtani. Az elkótyavetyélt Nógrádgárdonyi Tüdőgyógyintézetet az itteni betegektől vették el,
az érte kapott pénz nem a magyar egészségügyet gazdagította, nem az emberek ellátását tette jobbá, hanem
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egy lelkiismeretlen, hatalmával visszaélő „vállalkozót” tett még gazdagabbá. Ugyanez a sors vár a Szabolcs
utcai kórházra, a budai MÁV kórházra (mindenféle hamis, álságos ígéret ellenére!), a Svábhegyi Gyermek
Tüdőgyógyászatra, az Országos Pszichiátria és Neurológia Intézetre (Lipót) és még számos vidéki, illetve
fővárosi kórházra.
A fekvőbeteg intézetek leépítése mellett az Országos Mentőszolgálat tönkretétele teljes mértékben
ellehetetleníti a magyar egészségügyet. Hamarosan eljuthatunk oda, hogy nem lesz hova és nem lesz mivel
kórházba küldeni a betegeket. Az itthon maradt, kórházi ellátásra szoruló beteg egészsége károsodni fog,
illetve előfordulhat, hogy az ellátás késlekedése miatt meg fog halni.
Összegezve az eddigieket úgy tűnik, hogy a most ránk kényszerített változások oda vezetnek, hogy a
lakosság jelentős része (egyes becslések szerint egyharmada) kiszorul a jelenlegi egészségügyi ellátásokból,
mivel nem lesz elég pénze a növekvő ellátási díjak kifizetéséhez, a lakosság másik része az eddigi ellátási
színvonal töredékét fogja kapni jelentős pénz-befizetési tehertétel mellett.
A magas-szintű ellátás a gazdagok szűk rétege számára lesz elérhető, és megfizethető. Az emelkedő
közüzemi díjak (rezsi költség!), az emelkedő árak (élelmiszer!), valamint az elértéktelenedő forint miatt
egyre nehezebb lesz a megélhetés. A terhek olyan mértékű emelkedése várható, amely a társadalom
kettészakadásához vezet. Az eddigi szegény réteg (a mostani szegények) lecsúsznak a létminimum közelébe
(milliós tömeg!), velük együtt lecsúszik a most még középréteghez tartozó szintén jelentős csoport (nekik
még van munkájuk, van hol lakjanak, eddig tudták fizetni a rezsit), amely csoport a fent részletezett
drasztikus tehernövekedést szellemi és anyagi tartalék hiányában nem fogja tudni felvállalni. Ez a lecsúszott
réteg, amely először fog kiszorulni a most átalakításra kerülő egészségügyből, tehát nem fog ellátást kapni.
Mivel az eddig vázolt folyamat első lépései a most meghozott rendeletek (pl. vizitdíj), ezek
megvalósulásának akadályozását erkölcsi kötelességemnek érzem, ezért nem szedek vizitdíjat. A jelenlegi
demokráciának kikiáltott, valójában diktatórikus rendszer nem fogja ezt engedni, és bizonyosan valamilyen
kényszert fog alkalmazni, de jelen helyzetben nem látok más módot arra, hogy egyet nem értésemet
kifejezzem. Nagyon félek, hogy nem sok idő és a fenti aggályok beigazolódnak, nagyon fontos, hogy saját
érdekünkben milyen ellenlépéseket teszünk, mert ezek a „változások” családtagjaink, barátaink és saját
magunk egészségét, sőt életét fogják érinteni, veszélyeztetni!
Az orvosi esküben arra tettem ígéretet, hogy a beteg, a rászoruló embert segítem és igyekszem
gyógyítani, tehát azt látom el, aki rászorul. A jelenlegi változások azt akarják rám erőszakolni, ami az orvosi
esküvel ellentétes, azt ugyanis, hogy csak azt lássam el, aki fizet érte. Meggyőződésem, hogy az eskünkhöz
hűnek kell maradnunk, még akkor is, ha olyan törvényeket hoznak, amely esküszegésre kötelez. Ne
feledjük, hogy a diktatúrában a törvény betartása a hatalom (sokszor ördögi, pusztító) céljainak kiszolgálását
eredményezi, és az ellenszegülés (mégoly kicsiny is) a túlélést szolgálja.
Az ellenvetésről, hogy egyedül vagy kevesen úgysem tehetünk semmit, Csaba testvér szavai jutnak
eszembe: „Ahol pedig nagy a sötét, ott egy szál gyertya is világít.”
Dr Szabó Gergely háziorvos

PROGRAMNAPTÁR
2007. január-május
Rendezvény neve

Tel:

Szervezője

35548000
35548000

Fáy Dániel, Brozsó Ané
Környei Alice, Benedek H.
Faluvédő Egyesület
Dr.Molnár Imréné
Környei Alice (Faluvédő E)

2007.02.16.

2

Farsang iskolásoknak,
óvodásoknak
Falufarsang
Tojásfestés és kiállítás

3

Anyák napja

35348257

Brozsó Andrásné
Benedek Hajnal

2007.05.04.
Péntek 17 h

Művelődési Ház

4

Gyermeknap (délelőtt)

35548000

Brozsó Andrásné
Benedek Hajnal
Fáy Dániel

2007.05.19.

Iskola, Óvoda,
Sportpálya, Faluház

1

Falunap (délután)

Időpont

2007.02.17.
2007.04.2-9.

Helyszín Terényben
Iskola
Óvoda
Művelődési Ház
Faluház

NEMZETI ÜNNEPÜNK
MÁRCIUS 15. MEGÜNNEPLÉSE
A Hősök Szobránál 2007. március 14-én 11 órakor az óvodások és az iskolások együtt emlékeznek meg
ünnepség keretében 1848. március 15-éről a települési- és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal.
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Szeretettel hívjuk az ünnepségre Kedves Olvasóinkat.
Emlékezzünk együtt a terényi hősökre!
FELHÍVÁS
KEDVES TERÉNYIEK!
ITT A TAVASZ! KÖZELEG HÚSVÉT ÜNNEPE!

SZEDJÜK ÖSSZE A KÖZTERÜLETEKRŐL IS A SZÉTSZÓRÓDOTT, ELDOBÁLT
SZEMETET!
VIGYÁZZUNK A RENDRE ÉS A TISZTASÁGRA!
VIRÁGOSÍTSUNK! TEGYÜK SZEBBÉ KICSINY FALUNKAT!

EGYHÁZI ALKALMAK, ESEMÉNYEK

BÖJTI GONDOLATOK
„A mi vétkeink miatt kapott sebeket....
Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az Ő sebei árán
gyógyultunk meg...“ /ÉZS.53:5./
Böjtben a mi bűneinket felvevő és keresztre vivő Jézus Krisztus szenvedéseire
emlékezünk. Böjt központjában a kereszt áll. Az a kereszt, ahol Jézus Krisztus ártatlan
szenvedéseivel eleget tett a mi bűneinkért. Istennel és egymással való kapcsolatainkat
mindig a bűn rontja meg. Legtöbbször az ádámi „ősbűnök“: az engedetlenség, a
zúgolódás, a lázadás. Annak idején a pusztában fellázadt – kígyóktól megmart – népnek
Mózes egy rézkígyót állít fel egy póznán. Aki felnéz a rézkígyóra, az életben marad.
A bűnöktől megmart népnek ma is egyetlen esélye van az életbenmaradásra: Jézus
Krisztus keresztje, ahol Jézus rátaposott a kígyó fejére, győzött bűn- és Sátán felett. Az a
kereszt, amelyre Jézus felvitte bűneinket és betegségeinket: megsebesíttetve miattunk.
Az a kereszt, amelynek lábánál szabadulást, gyógyulást és bűnbocsánat békéjét
kaphatjuk. Az a kereszt, amelyből naponként meríthetünk mi is erőt harcaink
szabályszerű megküzdéséhez. Az a kereszt, ahol gyógyulhatnak sebeink, ahol
megbékélhetünk Istennel és egymással, ahol újat kezdhetünk Jézus Krisztus bűnbocsátó
kegyelméből.
Énekeljünk, imádkozzunk, kérjük Őt ebben a böjtben is: „Jöjj irgalommal, életet hozva!
Légy sebre balzsam, bűnre kegyelem! Bűnösök Barátja, maradj velem!“ (EÉK.121.)
Gulácsiné Fabulya Hilda evangélikus lelkész

-------------------------------------------------------------------------------------Református gondolatok
„Mivel, hogy láttál engem Tamás, hittél; boldogok, akik nem látnak és hisznek.”
János ev. 20: 29
Három dolog kapcsolódik itt össze:
1. Látás – nem látás
2. Hit
3. Boldogság
Hiszem, ha látom. Ismerjük ezt a mondást jól. Csak akkor hiszünk el valamit, ha azt olyan érvekkel
alá tudják támasztani, amiket megértünk, vagy kézzelfoghatóak. De belegondoltunk-e valaha, hogy
mennyire becsapnak minket az érzékszerveink? Gondoljunk csak arra, ha a hidegben a kezünk
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teljesen átfagy, akkor még a hideg vizet is forrónak érezzük, holott az csak hideg. Tamás ezekkel az
érzékekkel akarja megközelíteni Jézust.
Neki a hitre jutáshoz látnia kellett a feltámadott Jézust. Nekünk az igazi látáshoz hitre kell jutnunk!
Ugyanis csak akkor fogjuk tudni mi is kimondani Tamással, hogy: „Én Uram, és én Istenem!” ha
meglátjuk hitünkkel a feltámadott Jézus Krisztust.
Ha hiszünk, boldogok lehetünk. Ez nem múlandó boldogság, hanem örök!
Talán ebben a mondatban benne van a feltámadás minden öröme:
Boldogok, akik ugyan nem látják Jézust, de teljes szívükkel hisznek benne.
Ének: Feltámadt a mi életünk...Ref. Énekeskönyv: 350
Áldás békesség!
Kőmíves Csilla, Kőmíves Dávid tanító-református hittanoktató

-------------------------------------------------------------------------------------A KATOLIKUS EGYHÁZ TÁJÉKOZTATÓJA
307/2007.sz. Böjti fegyelem
Az Egyházi Törvénykönyv 1253. kánonja az alábbiak szerint határozza meg a böjti fegyelmet.
Kérem a Paptestvéreket a helyileg szokásos módon tájékoztassák híveiket.
1. Szigurú böjti nap van Hamvazószerdán és Nagypénteken. E napon a hústilalom mellett háromszor
szabad étkezni és csak egyszer jóllakni. A böjt megtartása kötelező minden katolikus hívő számára, aki a
18. életévét betöltötte, de a 60. évét még nem kezdte meg. A hústilalom vonatkozik mindazokra, akik a
14. életévüket már betöltötték.
2. A húseledeltől való megtartóztatás kötelező nagyböjt péntekjein mindazok számára, akik már a 14.
életévüket betöltötték.
3. Egyszerű bűnbánati nap van az év többi péntekjén. Ez megtartható a hústól való megtartóztatással, vagy
egyéb bűnbánati cselekedettel (önmegtagadás, jó cselekedet, imádság stb.)
4. Amennyiben egyházilag prancsolt ünnep, vagy hazánkban megtartott egyházi, illetve világi ünnep
péntekre esik, híveinknek felmentése van a bűnbánati nap kötelezettsége alól.
A SZENTMISÉK RENDJE TERÉNYBEN
- Márc. 10. szombat Nagyböjt 3. vasárnapja /ELŐVÉTELEZETT SZENTMISE/ du. 6 óra:
+ Oczot Jánosné Erzsébet és Benedek István
- Márc. 15. csütörtök du. 5 óra: + Hekli József
- Márc. 18. Nagyböjt 4. vasárnapja du. ½ 1 óra: A Szentatya szándékára.
- Márc. 22. csütörtök du. 5 óra: + Szedlák József és fia József
- Márc. 24. szombat Nagyböjt 5. vasárnapja /ELŐVÉTELEZETT/ du. 6 óra: + Bujnyik
Mihály és Agócs Mária
- Ápr. 01. VIRÁGVASÁRNAP, de. ½ 11 óra: BARKASZENTELÉS, PASSIÓ, SZENTMISE
- Ápr. 05. NAGYCSÜTÖRTÖK du. 4 óra: AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÜNNEPE.
Szentségimádás
- Ápr. 06. NAGYPÉNTEK de. 10 óra Szentségkitétel, du. 4 óra: JÉZUS SZENVEDÉSÉNEK
ÜNNEPLÉSE.
- Ápr. 07. de. 10 óra Szentségkitétel, du. 4 óra: FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS.
- Ápr. 08. HÚSVÉT VASÁRNAP de. ½ 11 óra: SZENTMISE, FELTÁMADÁSI KÖRMENET.
- Ápr. 12. csütörtök du. 5 óra: Varga és Farkas család + tagjaiért
- Ápr. 14. szombat Húsvét 2. vasárnapja /ELŐVÉTELEZETT/ du. 6 óra: A PÜSPÖK ATYA
SZÁNDÉKÁRA.
- Ápr. 19. csütörtök: NINCS SZENTMISE.
- Ápr. 22. vasárnap Húsvét 3. vasárnapja du. ½ 1 óra: A SZENT ATYA SZÁNDÉKÁRA.
- Ápr. 26. csütörtök: NINCS SZENTMISE.
- Április 28. szombat Húsvét 4. vasárnapja /ELŐVÉTELEZETT/ du. 6 óra: Pongrácz és
Grenyó család + tagjaiért
A HÚSVÉTI MISZTÉRIUM MEGÜNNEPLÉSE
KRISZTUS FELTÁMADÁSA AD ÉRTELMET AZ ÉLETÜNKNEK!
NAGYBÖJTBEN:
Pénteken Kereszt út.
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Bűnbánati és böjti fegyelem: Húsvéti szentgyónás és szentáldozás. Nagyböjtben minden
pénteken hús tilalmi nap.
Egyesüljünk Krisztussal a szenvedésben, hogy egyek lehessünk vele a dicsőségben is.
Első áldozási és Bérmálási előkészület!!

KÉRJÜK, TÁMOGASSA SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-ÁVAL
A TÖRTÉNELMI EGYHÁZAKAT!
Technikai számok:
MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
0035
MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ
0011
MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
0066
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKIKRE BÜSZKÉK LEHETÜNK
A KULTÚRA LOVAGJA
Mucsina Gyula a Magyar Kultúra Lovagja megtisztelő címet vehette át a Falvak Kultúrájáért Alapítvány
pályázatának jóvoltából a XI. Magyar Kultúra Napja Gála keretében megrendezett ünnepségen
2007. január 22-én, Budapesten.
Közéleti tevékenységének elismeréséül a neve ezennel bekerült a Magyar Kultúra Lovagjai Aranykönyvébe.
Az elismerés formája: lovaggá avatás, érem nyaklánccal, oklevél, ezüst kitűző.
Gratulálunk a díj elnyeréséhez!
Kedves Gyuszi bácsi!
Köszönjük közel 40 éves munkásságát, melyet - a kultúra követeként - kicsiny falunk hagyományainak
felkutatása, megörökítése, megőrzése-, és településünk fejlődése, népszerűsítése érdekében végzett.
Reméljük, továbbra is közéletünk aktív és tevékeny részese lesz.
Ehhez sok erőt és további jó egészséget kívánunk!
Brozsó Andrásné
„AZ ÉV KÖZÉLETI EMBERE”
A Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet által alapított „Cserhát-Takarék a Szakemberekért” Alapítvány
2006. évi díjainak átadása 2007. február 18-án vasárnap volt Balassagyarmaton, a Megyeháza dísztermében.
Aktualitása azért fontos számunkra, mert a településünk egyik fiatal lakója „Az év közéleti embere” díjat
kapta: a nevezett személy ifj. Mihalik Pál, aki a lovas sport szerelmeseként és megszállotjaként öregbíti a
településünk nevét szinte ország szerte, a 2006-ban már 3. éve megrendezett Fogathajtó verseny
megszervezésével. Fiatal korát meghazudtolva, profi szervezőként sikerült magas színvonalú eseményt
létrehoznia a községben.
Köszönet neki és csapatának ezért a kíváló szervezésért és emlékezetes rendezvényért.
Az alapítványról: már jó néhány éve mindig az év első felében kerül megrendezésre (kiírásra) „pályázatunk”.
Aki az előző évben kiemelkedő teljesítményt nyújtott megye szerte, akár mint polgármester, orvos,
pedagógus, spotroló, közéleti személyiség, az elismerésben részesülhet jelölés alapján. Az alapítvány tagjai a
beérkező jelölések, -szavazatok alapján döntik el, hogy ki érdemes a fenti címek valamelyikére. A díj
odaítélésének feltétele, hogy a jelölt személy valamit kimagaslóan tegyen környezete érdekében.
Koplányi Jánosné (K.M.)

GYEREKMEK ÉS IFJÚSÁGI ROVAT
IFJÚSÁGI OLDAL
GYÖK ÉS TERÉNY

A GYÖK 1992. április 14-én alakult Terényben, elsőként az országban. 1991-től hosszú
előkészületek tették lehetővé a megalakulást. Gyűlések, megbeszélések, egyeztetések. A Mucsina házaspár
pártfogásával elindultunk immáron 15 éve. Kezdetektől tevékeny tagja voltam a GYÖK-nek: az első
választás alkalmával a Szavazat Számláló Bizottság tagjaként, majd képviselő, alpolgármester és

TERÉNYI KÖRKÉP

9

polgármester is voltam egy ízben. De valamilyen tisztet végig betöltöttem és gyermekeim születéséig
segítettem. Sajnos az utóbbi években már nem sikerült megvalósítani a működést. Reményeim szerint ez
évben, ha a fiatalok is tesznek érte, újra indíthatjuk a GYÖK-öt.
Sikeres programjaink voltak, amit a GYÖKNAPLÓBAN dokumentáltunk. Hagyományt teremtettünk a Falu
Mikulással, ami helyi különlegességnek számít és sok nehézség ellenére minden decemberben lebonyolítottuk.
1996-ban újra a hagyományok sorába emeltük a Szüretit, ami azóta is megszervezésre kerül minden évben.
Sajnos az utóbbi években lankadt a lelkesedés. Ti, a mai fiatalok, gyerekek nem tudjátok mit jelent egy
közösséghez tartozni, együtt örülni, együtt megoldani a nehézségeket. Mi, a régiek igen sok szép emléket
hordozunk a GYÖK-ös évekből. Sok élménnyel gazdagodtunk. Mi még tagjai voltunk a Kisdobos és Úttörő
mozgalmaknak, de mindez a rendszerváltáskor megszűnt.
A Mucsina házaspár, aki évekig a Gyermek és Ifjúsági hagyományőrző csoportot vezette, arra az
elhatározásra jutott, hogy megszervezik a Gyermekönkormányzatot. Türjei mintát vettek alapul, amit a helyi
sajátosságokra formáltak. Párizsi tanulmányútról hazatérve, összehívták az akkori fiatalságot. Elhatároztuk,
hogy a felnőtt önkormányzat mintájára Gyermekönkormányzatot indítunk Terényben. A szervezést a
Mucsina házaspár irányította.
Röviden – a teljesség igénye nélkül – ennyi a megalakulásunk története, amit még hosszan részletezhetnék.
Ma Települési Ifjúsági és Gyermekönkormányzat néven működhetne, mivel a gyerekek száma egy időben igen
lecsökkent és így kénytelenek voltunk átnevezni a GYÖK-öt, de a lényeg a régi maradt.
Pár szó a működésről, a választásokról. 8-22 év közötti terényi gyerekek és fiatalok a választó és
választható polgárok.. Közülük kerülhet ki a polgármester, az alpolgármester és az 5 képviselő. A választást
a jelölés, majd a kampány előzi meg, ahol a gyerekek csoportjai az általuk favorizált polgármester jelöltjének
plakátot készítenek és a polgármester jelöltek ismertetik az éves programjukat.
A jelölés lényege: a jelölő cédulán fel kell tüntetni a jelölő nevét, aláírását és címét, valamint egy
polgármester és egy képviselő jelölt nevét. Majd ezt követi az összesítés, ahol a polgármestereknek 11 db-, a
képviselőknek 2 db jelölést kell összegyűjteniük ahhoz, hogy a szavazócédulán szerepelhessen a nevük.
Mindezeket a szavazás követi, ami akkor érvényes, ha a választásra jogosultak több, mint fele megjelenik
és leadja voksát. Egyszerű többség dönti el, hogy ki lesz a polgármester, és kik lesznek a képviselők. A
sajátosság még az, hogy aki a második legtöbb szavazatot kapja a polgármester jelöltek közül, az lesz az
alpolgármester, aki távollétében a polgármestert helyettesítheti.
Az alakuló ülés után hivatalossá válik a választás eredménye, ahol a testület meghatározza az éves
programját. A mandátum 1 évre szól, ez után újból ki kell írni a választásokat.
Mindig igyekeztünk, hogy minden korosztály képviseltesse magát a testületben. Így biztosított a
folyamatos működés. A felelősség a testület kezében van, ami véleményem szerint építő, becsületre,
tisztességre neveli és felkészíti a való életre a fiatalságot. Ibi nénit és Gyuszi bácsit idézve a fiatalok „Játszva
tanulják a demokráciát”.
A teljesség igényével lehetetlen az összes polgármester, alpolgármester és képviselő felsorolása, mert az
évek alatt szorgosan, gondosan vezetett GYÖK NAPLÓ eltűnt, vagy valaki elfelejtette visszahozni. Sajnos
így nem tudjuk NEKTEK a mai fiataloknak megmutatni, hogy mi hogyan csináltuk. Pedig a most újra
szerveződő GYÖK-nek nagy segítség lenne, folytathatnák az írását, dokumentálást. Nagyon jó lenne, ha
megkerülne és újra lapozgathatná bárki, mint a falu KRÓNIKÁT.

Ez úton szeretném MEGHÍVNI az összes érdeklődőt egy megbeszélésre – főként a fiatalokat,
gyerekeket és minden segítőkész felnőttet, aki át szeretné adni tapasztalatait – 2007. március 23ára (PÉNTEK) este fél 7-re az Általános Iskolába.
Ezután remélem, sikerrel tűzhetjük ki a jelölések leadását és a választás napját és idén tavasszal újból
megalakulhat a GYÖK.
Köszönöm, hogy elolvastad az írásom és remélem kedvet kaptál, hogy játszva tanuld a demokráciát.
Slezák Zsuzsanna

CIVIL SZERVEZETEINK TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Köszönet a műanyag palackok gyűjtéséért
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik komolyan vették ötletünket a környezetünk óvása
érdekében. 2006 nyarán a volt „tűzoltó szertár” elé kihelyeztünk, egy palackgyűjtő fémketrecet.
Azzal a szándékkal tettük ezt, hogy a falu lakossága által összegyűjtött üres, műanyag ásványvizes
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és egyéb üdítős ép (nem összelapított) kimosott, kis szájú flakonokat az egyesület által vásárolt
palackzsugorító készülékkel összepréseljük.
Zsákokba gyűjtve, leszámolva, színenként és méretenként szétválogatva, átveszik tőlünk és 1-2 Ftot kapunk érte kilónként. Azóta az első szállítmányt - közel 4 000 db-ot leszállítottuk - és átutalásra
került az első összeg a BUDAFILTER Kft-től, mely 7.175 Ft volt. A kapott összeget az óvodának
már fel is ajánlottuk.
Megbeszéltük, hogy polcokat szeretnének készíteni és a faanyag lesz megvéve ebből a pénzből.
A következő szállítmányért kapott összeget az iskola fogja kapni. Reméljük szorgoskodással, közös
összefogással ez is minél előbb összegyűlik.
Köszönjük az együttműködést: Terényi Faluvédő és Segítő Egyesület
TISZTELETTEL KÉRJÜK, TÁMOGASSA ADÓJA 1%-ÁVAL
A TERÉNYI FALUVÉDŐ ÉS SEGÍTŐ EGYESÜLETET:
ADÓSZÁMUNK: 18 63 91 68-1-12
Köszönjük előző évi támogatását

Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram!
Megköszönve az ARTTÉKA Művészet Határok Nélkül Egyesület számára nyújtott eddigi
megtisztelő, mind anyagi, mind természetbeni támogatását, engedje meg, hogy ez évben is
megkérjem Önt és Önön keresztül kedves ismerőseit, hogy az ARTTÉKA Egyesület munkáját
ismét támogatásban részesítse személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával.

Az ARTTÉKA Művészet Határok Nélkül Egyesület adószáma:
18 63 42 73 – 1 – 12

KÖSZÖNETTEL: ARTTÉKA Egyesület

TISZTELETTEL KÉRJÜK, TÁMOGASSA ADÓJA 1%-ÁVAL
A TERÉNYÉRT KÖZALAPÍTVÁNYT: adószám: 18631706-2-12
SZANDA, TERÉNY, SZANDAVÁRALJA KÖZSÉGEK POLGÁRŐR
KÖZHASZNÚ ÉLET- ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLETET
adószám: 19 16 02 50 – 1 – 12

HAGYOMÁNYAINK
EMLÉKEINK
A KEZDETEK
Nem gondoltam volna, amikor 1964. augusztus 25-én háromhetes gyermekünkkel, Csabával először
léptük át a terényi Iskola küszöbét, hogy itt éljük le életünk hátralévő részét. Gyuszi 23, én 22 éves voltam
akkor. Az egyik járási vezető ezt mondta: Egy falut kaptok, ahol kibontakoztathatjátok tudásotokat,
tehetségeteket, innen akár nyugdíjba is mehettek.
Így lett.
A tanítás mellett megkaptuk a könyvtár, majd a kulturház irányítását is. Az évek folyamán ránk bízták az
összes lehetséges társadalmi funkciót, ami csak létezik. Úttörő, KISZ, Párt, Hazafias Népfront,
szakszervezet, hogy csak egy párat említsek. Igyekeztünk mindenben helytállni, a falu, a lakosság érdekét
képviselni, szolgálni.
Nagyon hamar rájöttünk, hogy elődeink, a régi tanítók munkássága révén erős az igény a szülők és
gyerekek részéről is a kultúra, a művelődés iránt. 1965-ben farsangi bált szerveztünk, színdarabot tanítottunk
be az alsó tagozatos gyerekeknek. MACSKALAK volt a címe. Emlékszik-e még rá valaki? A fiatalok is
jelentkeztek: ők is szeretik a színjátszást. Délelőtt tanítottunk, délután a gyerekekkel, este a fiatalokkal,
felnőttekkel foglalkoztunk, szórakoztunk.
Bekopogtatott egyszer hozzánk öt lányka (ma már mind nagymama: Csordás Eszter, Csordás Mária,
Hajdú Mária, Kertész Mária, Szarvas Aranka), hogy ők szeretnének részt venni az akkor induló „Ki mit
tud?” vetélkedőn. Segítsünk nekik a felkészülésben.
- Jól van lányok, de mit tudtok? - kérdeztük. Szerényen válaszolták, hogy énekelni. Nem sokat kellett Őket
biztatni, rázendítettek és csak énekelték a szebbnél szebb népdalokat. Aranka elszólta magát, hogy ő
citerázni is tud. Így alakult meg az Éneknégyes citerakisérettel.
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Eljutottunk velük a megyei döntőig. Ez elég volt ahhoz, hogy megyei és országos szinten felfigyeljenek
ránk, hiszen igazi eredeti terényi népdalokat adtak elő magyarul és szlovákul is. Szívesen és örömmel jártak
ki a szakemberek segíteni a dalcsokrok összeállításában.
Az éneknégyes egyre csak bővült egy egész kis kórussá. Rengeteg sok népdal birtokában egyre több
helyre hívtak bennünket. Abban az időben alakultak gombamód a Röpülj Páva körök. Mi is így neveztük
csoportunkat.
A próbákra gyerekek is jártak szüleikkel, és alaposan „megfertőződtek” a népdal, a népijátékok
szeretetével. Hozzáfogtunk először a tárgyi emlékek gyűjtéséhez. A próbákon a gyerekek szórakoztatására
csutkababákat, rongybabákat készítettünk. Felelevenedtek a régi szokások: fonó, Kiszejárás, Balázsolás,
Farsang, János napi tűzugrás, Lucázás stb.
A dalok és szokások közül különösen tetszett a gyerekeknek a farsangi szokásvilág. Még ma is a fülembe
cseng Mihalik Mihály bácsi gyönyörű hangja, ahogy a farsangi koledáló tánc dalát szlovák nyelven énekli. A
60-as évek végén egyik farsangkor végigjátszottuk a 3 napot.
A lányok feldíszítették a fiúk kalapját, úgy mint régen. A legények a feldíszített szalagos kalappal mentek
a lányos házakhoz, eljárták a koledáló botos táncot. Közben kolbászt, szalonnát, tojást gyűjtöttek, amit a
hajnalig tartó bál éjszakáján fogyasztottunk el közösen.
Az alsótagozatos gyerekekkel, tanítványainkkal eleinte a társadalmi, családi (esküvő, névadók) ünnepekre
készültünk műsorokkal. Később egyre színvonalasabb összeállításainkkal elmerészkedtünk kisebb-nagyobb
sikerrel a kulturális seregszemlékre is. Nagy sikerünk volt a Farsangolóval és a János napi tűzugrással, amit a
felnőtt Röpülj Páva kör tagjainak segítségével a gyerekek szorgos gyűjtőmunkájának köszönhetően
színpadra szerkesztettünk.
Meghívtak bennünket Tárnokra szerepelni. Ott találkoztunk Lami István bácsival, aki koreográfus,
népdalgyűjtő. Nagy mestere a szokások gyűjtésének, feldolgozásának. Megtetszett neki az összeállításunk,
különösen a koledáló tánc. Rövid időn belül megjelent nálunk egy csodálatos forgatókönyvvel, amit helyi
gyűjtés alapján készített. Így született meg a Terényi Szlovák Farsangoló. Pista bácsi hetente járt Terénybe
segíteni a betanulást, amit szinte naponta próbáltunk, tanultuk a tánclépéseket. Ez hatalmas lendületet adott.
Még ma is tisztelettel gondolok vissza minden csoporttagra és a szülőkre, hogy olyan sok akaratot és
megértést tanúsítottak a hagyományőrzés érdekében. Csodálatos volt együtt dolgozni, élni a gyerekekkel.
Soha senkitől nem hallottam azt, hogy „jaj már megint próba”. Inkább azt hiányolták, ha valami más
elfoglaltság miatt nem jöhettek közénk.
A sok munka nem volt hiába való, mert 1975. március 11-én Keszlet Mária a Népművelési Intézettől,
Trencsényi László az Úttörőszövetség Országos Központjából és Alt Gyula a Szlovák Szövetség munkatársa
végignézte a Farsangolót, és a következőket írták be a naplónkba:
„A pedagógusok, szülők és gyerekek összefogása alapfeltétele annak a sikernek, melynek útján a csoport
megindult.”
Erre az időszakra tehetjük a Terényi Nemzetiségi Gyermekcsoport megalakulását. Valóban ez volt a
kezdet, elindultunk egy olyan úton, amellyel falunkat országosan ismertté és híressé tehettük. Ez úton is
szeretném megköszönni Lami Pista bácsinak áldozatos munkáját, aki felkarolta, figyelemmel kisérte,
támogatta tevékenységünket.
Köszönöm a szülőknek, akik időt, pénzt, fáradságot nem kímélve elkészítették gyermekeiknek az eredeti
terényi népviseleti ruhákat. Köszönet azért, hogy az ezután következő idők meghívásainak eleget téve,
elkísértek bennünket, öltöztették, biztatták, lelkesítették a gyerekeket.
A gyermekcsoport működéséről, vándorlásainkról a következő számokban még írunk.
Mucsina Gyuláné
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RÖVIDEN A FALUFARSANGRÓL
2007. 02. 17-én, szombaton Falufarsangot tartottunk a Művelődési Házban. A rendezvény széleskörű
összefogással valósult meg. Köszönjük a segítségét mindazoknak, akik részt vettek az előkészítésben, a
program lebonyolításában és a mulatozásban.
KÖSZÖNJÜ K:
- A Faluvédő és Segítő Egyesületnek, hogy
Pál, Varga Gábor, Koplányi Kornélia. A terem
megszervezte a Kultúrház meszelését, amihez az
díszítésénél segített még Fáyné Tornóczky Judit,
alapanyagot is biztosította. A festést Várdai József
Fáy Luca és Gedeon, valamint Tóth Gergő.
és Fehér Vince végezte el. A takarításban
- Környei Alicének és a Faluvédő Egyesület
segítettek: Várdai József Várdai Józsefné,
tagjainak, akik egy pályázat jóvoltából
Molnárné Széles Ágota, Grenács Józsefné
biztosították a délutáni programot. A népi
(Marica), Oczot Jánosné Bujnyik Ildikó, Koplányi
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kézműves foglalkozás keretetében az érdeklődők
megismerkedhettek a szövés-fonás rejtelmeivel.
- Kis Jánosné Bori néninek, aki bemutatta, hogyan
kell fonni. A népi muzsikát Bese Botond fújta
dudájával.
- A finom farsangi fánkot (pampuskát) a Szlovák
Klub
tagjainak:
Oczot
Pálné
(BZS)
klubvezetőnek, Brozsó Mihálynénak (JZS),
Csordás Jánosnénak (JM), Dudásné Csordás
Orsolyának, Kulik Pálnénak (BÉ), Oczot
Jánosnénak (CSM), Szandainé Oczot Katalinnak.
A fánkhoz az alapanyagot a Faluvédő egyesület
vásárolta.
A polgármester saját készítésű lekvárját
fogyasztottuk a pampuska mellé.
- A vendégeket ízletes citromos teával kínáltuk,
melyet Dr. Molnár Imréné, a Nyugdíjas Klub
vezetője főzött.
- Az SZKÖ elnökének, Gulácsiné Fabulya
Hildának, aki a tomboláról gondoskodott. A
fődíjat, a tortát a Faluvédő Egyesület ajánlotta fel.
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- A Kalácska népdalkórus tagjainak a saját

készítésű finomságokat és italt, amit a
vendégeknek kínálgattak.
- Szedlák Józsefnének és édesanyjának, Verus
néninek, akik a helyi hagyományok szerint díszes
örömkaláccsal leptek meg bennünket.
- Mindenkinek, aki megtisztelte jelenlétével
jótékonysági
rendezvényünket
és
finom
süteménnyel járult hozzá az este sikeréhez.
- Gratulálunk a Kalácska népdalkörnek a
felejthetetlen lakodalmas műsorhoz, melyet a
helyi hagyományok alapján állítottak össze.
Köszönjük, hogy a menyasszonytáncon befolyt
összeget a Faluház javára ajánlották fel.
- A helyi Polgárőr szervezet tagjainak, akik
szolgálatot teljesítettek és őrizték a rendet: Várdai
Józsefnek és Várkeszi Istvánnak.
- A falugondnoknak, aki a szállításban segítséget
nyújtott.
- Az esti bálhoz az Önkormányzat biztosította a
zenét.

A fergeteges tánc és mulatozás közepette gyorsan telt az idő. Annyira jól sikerüt a farsangi est, hogy napokig
erről beszélt az egész falu.
(Önkormányzat Képviselő-testülete)

Kalácska népdalkör
Egy
szép
hagyomány folytatódott a
faluban
2004
decemberében,
amikor
megalakult a Kalácska népdalkör és
megkezdte működését.
Az idősek karácsonyán léptünk fel első
alkalommal. A tagok közül többen a régi
pávakörben is tevékenyen részt vett.
Az alapító tagok: Benkó Jánosné, Császár
Györgyné, Fáyné Tornóczky Judit, Karaba
Mihályné, Kiss Mihályné, Szandai Istvánné,
Szedlák Józsefné, Tóth Józsefné és Brozsó
András.
Kis idö múlva még többen csatlakoztak a
csoporthoz: Csordás Ágnes, Kalmár Zsanett,
Kis Jánosné, Oczot János és Jánosné, Rados
Istvánné, Szilágyi Attila és Attiláné, Tálas
Ágnes, Várdai Józsefné. Egy rövid ideig részt
vett munkánkban az orvosházaspár és a
polgármester is.
Megalakulásunk óta nagyon sok helyen
léptünk fel és nem csak a megyében, hanem
külföldön is. Kis falunk népszerűsítése és
hagyományaink bemutatása a fő célunk.
Szép
népviseletünk
elnyerte
nézőközönségünk tetszését és népdalaink
hallgatóink tapsviharát.
2004-ben Tatabányán országos szlovák
találkozón elnyertük a harmadik díjat. 2005ben Budapesten népszerűsítettük megyénket

nagy
sikerrel.
Falunkban
minden
rendezvényen részt veszünk és megpróbáljuk
a fiatalokat viseletünk hordására biztatni.
Ebben az évben is felléptünk a
Falufarsangon. Előadásunkban egy falusi
lakodalmas ünnepet elevenítettünk fel.
A szereposztás a következő volt:
Mennyasszony:
Csordás Ágnes
Vőlegény:
Tóth Józsefné
Örömszülők:
Kis János és Kis Jánosné
Vőlegény anyja:
Benkó Jánosné
Keresztmama:
Szedlák Józsefné
Vőféj:
Szilágyi Attila
Pap:
Várdai Gábor
Násznép: Kalmár Zsanett, Tálas Ágnes,
Császár Györgyné, Kiss Mihályné, Rados
Istvánné, Szilágyi Attiláné, Várdai Józsefné
Maskarások:
Kis János, Kiss Mihályné
A mennyasszonytánccal összejött pénzt
felajálottuk a faluház javára. A vendégek és a
násznép
finom
örömkalácsot
és
házisüteményt fogyasztottak. A vőlegény
házipálinkával és borral kínálta a vendégeket.
A következő fellépésünk Budapesten lesz a
Nagyvásárcsarnokban, ahol Terényt és
Nógrád megyét népszerűsítjük majd a
fővárosi közönségnek.
Ezután
is
szeretnénk
műsorainkkal
rendszeresen
szórakoztatni
mindenkit.
Reméljük, hogy előadásainkkal sok vendéget
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csalogatunk Terénybe és ezzel hozzájárulunk
a falusi turizmus fellendítéséhez is.
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Várdai Józsefné

BOLONDOS FARSANG
Petrás Józsefné Verus nénit kérdezte Fáy Hanna a farsangról
METTŐL MEDDIG TARTOTT A FARSANGI
IŐSZAK?

MIKET ETTEK A MULATSÁG KÖZBEN?

A régi időben három napig tartott a farsang.
Az egész mulatságot a szombati készülődés
előzte meg.
Ezen az estén a legények
csoportosan jöttek el hozzánk tojást szedni.
Kosarukba kaptak húszat harmincat, amit
eladtak és így kerestek pénzt a farsangra.
Vasárnap délutántól éjfélig tartott a
próbatánc. Ekkor minden legény a saját
szeretőjét kérte fel táncolni. A hétfői nap csak
a tánccal telt el. Kedden éjfélig táncoltunk,
mert éjfélkor megszólaltak a harangok és
kezdetét vette a száraz szerda. (Más néven
hamvazó szerda.)

Azt ettünk, amiket máskor is. Az étkezés
idejére
mindenki
hazament,
otthon
elfogyasztotta a napi betevőjét, majd folytatta
a táncolást. A zenészeket házhoz vitték és
étellel kínálták őket.

MILYEN RUHAVISELET
FARSANGOT?

A

A FARSANG UTÁN A BÖJT ID ŐSZAKA
KÖVETKEZIK. MESÉLNE ERRŐL IS EGY KICSIT?

A farsang egy olyan mulatság volt, melyre
nem kellett nagyon kiöltöznünk. Úgy is
mondhatom, hogy közepes ruhát vettünk föl.
Fehér virágos fölsőszoknyát és ráncos vizitkét
viseltünk. A legények aranyporos rozmaringot
tűztek a kalapjukra. Ezeket, mi leányok
készítettük el. A finom aranyport rászórtuk a
virágra, majd cukros vizet szórtunk rá.

A böjt ideje alatt se táncolni, se énekelni nem
lehetett. Az volt a mondás, hogyha ezt
megszegik, akkor idő előtt lehullik a szilva. A
böjti időszak után, ami hét hétből állt, égettük
el a kiszi bábut. Ez egy majdnem
embermagasságú szalmabábu volt, amit a
legények készítettek el. Az idősebb lányok
öltöztették be, még pedig menyecskeruhába.
A ruhákat nem égették el. Ha a böjti
időszakban asszony halt meg, akkor nem
égettünk kiszit.

HOL ÉS KIK
FARSANGOT?

JELLEMEZTE

RENDEZTÉK

MEG

A

A mostani bolt helyén állt egy hosszú épület,
amit Kultúrháznak hívtunk. Ez volt a
mulatozás színhelye. A legénybírók vezették a
mulatságot. A legfőbb dolguk a rend
fenntartása volt.

MILYEN
SZOKÁSOK
FARSANGHOZ?

FŰZŐDENEK

A

Emlékszem, hogy amíg a zenészek pihentek,
addig mi körben állva táncoltunk tovább.
Száraz szerdán a legények rossz ruhákba
öltöztek és megpróbáltak minket bekormozni.

KÖSZÖNJÜK
SZÉPEN,
HOGY
MEGOSZTOTTA VELÜNK AZ EMLÉKEIT.
ISTEN ÁLDJA MEG!

GERGELYJÁRÁS
A Terényi Tagiskola diákjai Környei Alice vezetésével 2007. március 12-én ismét felelevenítik a
Gergelyjárás hagyományát. Reggel 8 órakor elindulnak a leendő elsősökhöz, hogy szüleiktől
kikérve iskolába kísérjék őket, ahol egy vidám délelőttöt tölthetnek el együtt tanítóikkal.

TOJÁSFESTÉS AZ ISKOLÁBAN
Mindenkit szeretettel várunk 2007. március 27-28-án 16-18 óra között.
Hívjuk azokat, akik szeretnének megismerkedni a tojásfestés technikájával vagy
itt akarják elkészíteni a húsvéti hímestojásokat a tojásfestő versenyre.
Tojást mindenki hozzon magával!
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
Tel.: 548-000 Fax: 548-001
Hétfő
zárva
Kedd
08-12.30-ig
Szerda
zárva
Csütörtök
08-16-ig
Péntek
08-10-ig

Mentők: 104 vagy 35/301-044
Általános Iskola: 348-257
Óvoda: 348-118
Védőnői szolgálat
Tel.: 348-256 vagy 06-30/627-84-95
Kedd: - önálló tanácsadás 10-12-ig
- orvossal 12.30-14-ig
Szerda: - fogadóóra 11-12-ig

Polgármester fogadási ideje:
Kedd
10-12.30-ig
Csütörtök
13-16-ig
Körjegyző fogadási ideje:
Kedd
10-12.30-ig
Csütörtök
12-16-ig
Háziorvosi rendelés:
Tel.: Terény 348-521; Szanda 348-323
Dr Szabó Gergely: 06-20/599-63-57
Hétfő: 08-12-ig Szanda
Kedd: 14-16-ig Terény
Szerda: 14-16-ig Szandaváralja
Csütörtök: 08-11-ig Szanda
Péntek: 08-12-ig Terény
Orvosi ügyelet:
Hétköznap: 16-08 óra között
hétvégén: éjjel-nappal Bercel, 35/384-605

Állatorvos
Dr Hegedűs Szilárd Tel.:06-35/313-341
06-30/307-63-90
Könyvtár, Teleház és eMagyarország pont
Kedd
12-17-ig
Csütörtök
13-17-ig
Péntek
15-21-ig
Szombat
12-17-ig
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
06-20/599-63-27

TISZTELT LAKOSSÁG!
A GYÓGYSZERKIVÁLTÁS 2007-ben is minden héten PÉNTEKEN történik.
Kérem a recepteket lejuttatni – legkésőbb - péntek 10.00 óráig a
Polgármesteri Hivatalba
(Brozsó András falugondnok 06-20/59-96-317)

A SZERKESZTŐSÉGTŐL
Vegyél 12 hónapot!
Gondosan tisztítsd meg
A keserűségtől,
a félelemtől, a haragtól!
Aztán oszd fel a hónapokat
30 vagy 31 napra!
Minden napot készíts el
1 rész munkából,
3 rész jóindulatból

És egy gyűszűnyi derűből!
Mindehhez adj
3 evőkanálnyi optimizmust,
1 csipetnyi iróniát,
1 késhegynyi tapintatosságot!
A kapott masszát
Bőven öntsd le szeretettel!
A kész étket mindig díszítsd
Apró figyelmességekkel,
És tálald fel mosolygó arccal!
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ANYAKÖNYVI HÍREK-2006
Gólyahír: Akiknek örülünk
Takács Tibor 2006. 11. 27.
Takács Attila-Gulyás Judit

Isten áldása legyen a
gyermeken és a családon!

Akikért a harang szólt: Akiktől fájó szívvel búcsúztunk

Kokavecz Pálné (sz.: Pálok Mária) – 2007. 01. 01.
Szabados Jánosné (sz.: Fajszán Mária) – 2007. 01. 09.
Szabados András (akinek felesége: Brozsó Borbála) – 2007. 01. 12.
Brozsó Mihály (akinek felesége: néhai Gyurkovics Mária) – 2007. 01. 13.
Nagy Vilmosné (sz.: Szűcs Ibolya) – 2007. 01. 24.
Grenyó János (akinek felesége: néhai Bujnyik Veronika) – 2007. 02. 28.

Jézus ígéri: „Aki hisz Énbennem, ha meghal is él.” –Ez lehet vigaszunk, reménységünk
forrása.

Terényi Körkép 2007. 2. Szám (I.évfolyam)
Önkormányzati lap, megjelenik negyedévente

Főszerkesztő: Brozsó Andrásné
Felelős kiadó: Terény Község Képviselő-testülete
Szerkesztőbizottság tagjai: Grenács Józsefné, Gulácsiné Fabulya Hilda, Környei Alice, Kőmíves Dávid, Oczot
Pálné, Várdai Gábor, Fáy Hanna
Nyomda: Polgármesteri Hivatal, Terény
A szerkesztőség címe: 2696 Terény, Arany J. u. 25. (35)548-010, fax: 548-011
E-mail: terenykonyvtar@freemail.hu
Információ: Brozsó Andrásné 06(20)53-238-53

