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EZ TÖRTÉNT…

A rég-múlt emlékei… visszaemlékezés
Már 35 éve lenne annak, amikor egy szűkebb baráti társaságban arról beszélgettünk, hogy
milyen gyönyörű az a terényi népviselet, milyen csodálatosak a szokások, népdalok; amelyeket még
ma is őriz a lakosság?
Akkor fogalmazódott meg bennünk a gondolat, hogyan lehetne más falvak hasonló
ténykedését megismerni, találkozgatni, átadni egymásnak a tapasztalatokat. Fellépési lehetőséget
biztosítani a környék hagyományokat ápoló nemzetiségi csoportjainak, megismertetni a fiatalokkal
a régi dalokat, szokásokat, őseik életének egy-egy mozzanatát.
1976 júniusában megvalósult az álmunk, megrendeztük az első Nemzetiségi Napot.
A második rendezvény 1977 nyarán már egy hetes programmal várta az érdeklődőket,
amelyet június 17-26 közötti időben szerveztünk.
A programból:
• Dr. Zólyomi József tartott előadást a szlovák népviseletről.
• Volt könyv és pénzkiállítás, helytörténeti kiállítás.
• Máder László tartott előadást a szlovák népzenéről.
• Meghívott csoportok:
o Szügy, Galgaguta, Erdőkürt, Tárnok, Nagytarcsa, Patvarc, Szanda, Szandaváralja.
• Terényből a Nemzetiségi Gyermekcsoport és a felnőtt csoport is fellépett a közel
1000 néző előtt.
Újabb terényi vendégség lett ebből a napból. Az elköltözött rokonság erre a napra tette
hazalátogatását.
A közben eltelt időnek rendezvényeiről nem írok, hiszen a cikket olvasók többsége tudja,
emlékszünk rá, milyen tömeg jött össze a felépített színpad körül minden évben. A csoportok már
előre jelezték fellépési szándékukat a következő évre is, olyan jól érezték magukat.
A közben eltelt 35 év alatt voltak hullámvölgyek is. Volt olyan év is, amikor nem tudtuk
megrendezni, többnyire anyagiak hiánya miatt.
Sokat kellett kilincselni azért, hogy a lehetőségeket előteremtsük, a színvonalat megtartsuk.
Egyik rendezvényen egy idős szlovákiai magyar bácsi mondta a színpadnál: „Csináljátok
Gyulám, legalább láthatják, hogy Magyarországon törődtök a nemzetiségiekkel, hátha nálunk is
ráébrednek arra, hogy miért ragaszkodunk mi is a magyar nyelv használatához.” Valóban ez
politika is volt akkor. E mögött viszont tény és való, hogy a XVI-XVII. században Terényben
letelepült szlovákok leszármazottai még ma is őrzik őseik ruháit, öltözetét, szokásait, dalait, és ez

változatosabbá, szebbé teszi a faluközösség életét, függetlenül attól, hogy ma már nagyon kevés az
az ember a faluban, aki elmondhatja magáról, hogy szlovákul beszél.
Az ez évi rendezvényen döbbentem rá arra, hogy nem volt hiábavaló a sok munka, törődés,
harc azért, hogy a rendezvény megmaradjon.
Szoktuk mondani, hogy ezt már elrontani sem lehet, mindig csak jobb jöhet.
A XXX. találkozó minden eddiginél jobb volt szervezésben, lebonyolításban egyaránt.
Öröm volt látni a nyüzsgést, a munkálkodást, már hetekkel a rendezvény előtt, hogy széppé
tegyék a falut a vendégek fogadására.
Messziről lehetett hallani a délelőtti gyerekzsivajt a színpad környékén a próbák idején. Estefelé a
faluban a két felnőtt csoport dalaitól voltak hangosak az utcák.
A nemzetiségi nap reggelén az volt az érzésem, hogy ünneplőbe öltözött az egész falu, nem
csak külsőségekben, de a lelkekben is. Végigmenve a falun nem fáradtságot láttam az arcokon,
hanem örömet, várakozást. Dél felé már a vendégvárás gasztronómiai illata is elárasztotta a falut.
A csoportok érkezése, a sokszínű népviselet, a vidám csevegés, az utolsó próbák, ruhaigazítások
láttán átéltem az elmúlt 35 év összes rendezvényének izgalmát, gyönyörűségét.
Talán ez volt az első olyan műsor, a 30 közül,
amelyet nyugodtan végignéztem minden feladat,
felelősség és izgalom nélkül.
Volt lehetőségem látni, kiknek milyen szerepe van a
nap szervezésében, lebonyolításában. Sokan voltak.
Egy egész falu: TERÉNY.
Csak együttesen, összefogással lehetett igényesen
előkészíteni a napot, összeállítani a meghívottak
sorát, műsorát. Elkészíteni a színpad díszletét,
gördülékennyé tenni a rendezvény menetét.
Ez az igényesség, törődés, tenni akarás
közösségi munkavégzés iránti érzékenység és más egyéb jó tulajdonság már gyermekkorban látszott
egy kis tanítványunkon, akit úgy hívnak hogy Kusnyár Edit, ma Brozsó Andrásné, a falu
polgármestere.
A 2011-ben megrendezett XXX. Nemzetiségi Nap is az Ő rátermettségét, hozzáértését
igazolja.
Jó kezekben van a falu. Csak így tovább!
Mucsina Gyuláné

Nemzetiségi Nap
2011. június 25-én került sor a XXX. Nemzetiségi Napra, amit 35 éve 1976-ban
tartottunk először Mucsina Gyula és felesége kezdeményezésére. Évről évre kedves színfoltja volt a
falu életében és ma is az.
A Nemzetiségi Napot Brozsó Andrásné polgármesterasszony és Oczot Pálné a Szlovák
Kisebbségi Önkormányzat elnöke nyitotta meg.
A rendezvény kiemelt vendégei voltak:
Dr. Nagy Andor országgyűlési képviselő, aki köszöntötte a rendezvény résztvevőit;
Dr Egyedné Baránek Ruzsenka, a Magyarországi Szlovákok Szövetségének elnöke;
Völgyesiné Pribisán Katalin, az Országos Szlovák Önkormányzat képviseletében;
Komjáthy Gáborné a Nógrád megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke.
Továbbá a szlovák testvértelepülésekből:
Jámbor László Apátújfalu polgármestere és
Iveta Gajdosová a szlovákiai Terény polgármesterasszonya.
A rendezvény része volt, az eddig lelkesen tevékenykedő személyek köszöntése,
köszönetnyilvánítása. Többek között:
Mucsina Gyula és Mucsina Gyuláné, mint kezdeményezők és több éven keresztül szervezői e
napnak;
Dr. Egyedné Baránek Ruzsenka állandó segítője és patronálója; valamint

Gulácsiné Fabulya Hilda, aki több éven keresztül, mint a helyi Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat Elnöke, mindig szívén viselte rendezvényünk megszervezését.
Külön köszönet illeti a polgármesteri hivatal dolgozóit, akik odaadó lelkesedéssel segítették a
Nemzetiségi Nap színvonalas megtartását, továbbá a Polgárőrségnek és a TIGYÖK-nek.
Kezdetektől aktív résztvevői voltak a terényi óvodások és iskolások, akiket az óvoda és iskola
pedagógusai lelkes odaadással készítettek fel kis műsoruk előadására.
A rendezvényünket a Cserhát Natúrpark Közhasznú Alapítvány hatszázezer forinttal támogatta.
A Nemzetiségi Nap szlovákiai résztvevő csoportjai voltak:
az IPEL’ LUČENEC (Losonc); RADOSŤ DETSKÝSÚBOR LUČENEC (Losonc);
OPATOVSKÁ NOVÁ VES (Apátújfalu) és
TERANY.
Magyarországi fellépők:
Csesztve „CSEHAKE”; Szendehely Német Hagyományőrző Asszonykórus; Vanyarc
ROZMARIN; terényi Kalácska Népdalkör, terényi Gyermekcsoport és a terényi Citerások.
A szórakoztató műsorban felléptek:
az apátújfalusi zenekar, Kiss Mihály és táncpartnere Bánkuthy Ágnes és a Szanda Singers.
Az idő kegyes volt hozzánk, eső nélküli napsütéses napunk volt. A finom ételekről a konyha
dolgozói, Dudásné Csordás Orsolya élelmezésvezető és Kulik Pálné szakácsnő vezetésével
gondoskodtak; valamint a Szlovák Klub tagjai Oczot Jánosné vezetésével a sztrapacska
elkészítésében jeleskedtek, amiért hálával tartozunk helytállásukért.
Köszönet illet minden szervezésben részt vevőt, segítőt, hogy XXX. alkalommal is
megrendezhettük kis falunkban a Nemzetiségi Napot, amely most is, mint mindig nagyszámú
közönséget vonzott.
Reméljük, hogy mindenki szép emlékekkel és élményekkel lett
gazdagabb!
A Nemzetiségi Nap támogatói:
Cserhát Natúrpark Közhasznú Alapítvány, Hollókő
Országos Szlovák Önkormányzat, Budapest.
Magyarországi Szlovákok Szövetsége, Budapest.
Szlovák Kulturális Központ, Budapest
Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása, Balassagyarmat
Czifra József vállalkozó, Püspökhatvan
Gabonás Pékség, Balassagyarmat
Hekli Zsoltné vállalkozó, Balassagyarmat
Kruj Andor turisztikai vállalkozó, Terény
Kucsik K+T Kft., Terény
Mészáros János vállakozó, Terény
M-Széna Bt., Mucsina Gyula és családja, Terény
Szandahegy Vadásztársaság, Szanda
DÁM Vadásztársaság
Cserhát Vadásztársaság
Terényi Mívesház Kft. Marossy László vállalkozó, Terény
Terényi Tó Kft.
Tóthpál Árpád vállalkozó, Szanda
TOTALGAZ
Oczot Pálné (BZs)
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Terényi „kincsek“
A 30. jubileumi Nemzetiségi Napra készülve polgármester asszonnyal és Draskóczy Lídiával
karöltve összehívtunk néhány szlovák nemzetiségű falubeli asszonyt, és felvételt készítettünk
azokból a szlovák nyelvű dalokból, melyet annak idején szüleiktől, nagyszüleiktől tanultak. Lidi
lekottázta őket, Editke pedig legépelte a szövegüket.
- Kellene belőlük egy szép csokrot összeállítani a jubileumi alkalomra, Mihalik Miska bácsi
emlékére! – jött az ötlet.
- Mi nem fogunk kiállni a színpadra! – mondták a szép hangú asszonyok; Kusnyár Jánosné Bori
néni, Csordás Jánosné Marka néni és Brozsó Mihályné Zuzka néni.
- Próbáljuk már ki, hogyan szólnak ezek a dalok citerakísérettel! – mondtam én.
- Jó lenne valami különlegeset bemutatni a 30. jubileumon – tette hozzá Szilágyi Attila, és jó
néhány kedves nótáját elpengette a hangszerén.
Jött a Dudás házaspár is, Tibi a dorombbal, Orsi pedig a citerával és a szükséges zenei tudásával,
aztán már benne is voltunk a próbák folyamatában. Tibi és Orsi hangolták a hangszereket,
szakadtak a régi, berozsdásodott húrok, de nem adtuk fel, Bandi vett a kérésünkre újakat.
Szívesen csatlakozott az éneklőkhöz Császár Györgyné Marika néni és Szabados Jánosné Zsuzsi
néni is.
Kiss Mihályné Bori néni is örömmel hallgatta a citeraszót, és kíváncsiskodásomra elénekelte a
szlovák nyelvű dalok magyar változatait.
Így született meg a jó hangulatú próbák alatt a „Párhuzamok” címet viselő népdalcsokor, amely
hűen visszatükrözi két nemzetiségű falunk egymástól elválaszthatatlan népi kultúráját, és amelyben
a kétnyelvű dalokon keresztül is jól érvényesül a kölcsönös oda-vissza hatás.
Közben a lelkesen próbálók is felbátorodtak, és nagy-nagy izgalmak közepette végül vállalták a
színpadi szereplést. A nagy napon együtt imádkoztunk, kérve a jó Isten áldását és segítségét. A
szereplés olyan jól sikerült, hogy a bánki nemzetiségi találkozóra is meghívtak bennünket, ahol már
velünk énekelt Karaba Mihályné Eszti néni is.
Hogyan tovább?
Nem tudjuk még. De azt igen, hogy itt, Terényben még nagyon sokan tudják és szeretik énekelni a
régi népdalokat, és akad még hangszer is itt-ott a házaknál. Olyan faluban élünk, ahol még részben
él, részben pedig könnyen feleleveníthető és továbbadható a régi hagyomány. Jó lenne minél
többször és többféleképpen módot találnunk erre!
Az idelátogató vendégek gyakran rácsodálkoznak a terényi „kincsekre”. Mi észrevesszük-e őket?
Engem örömmel tölt el, amikor egy városi gyermeknek vagy felnőttnek együtt mutathatjuk meg
értékeinket. Mik is ezek? Mindaz, amit az itteniek örököltek az őseiktől, én és mások pedig
megtanulhatjuk azokat. A kenderfeldolgozást, a filkosár készítést, a játékokat, táncokat, meséket,
dalokat…és a teljes felsorolás sem mutatná meg azt a Tudást, ami régen birtokában volt, és részben
ma is sajátja a falusi embernek.
Jó lenne, ha a helyben felnövekvő nemzedékkel birtokba tudnánk venni újból mindezt!
Nagy élmény volt számomra a közös ünneplés, ahol Terény hagyományőrzői a Szilágyiné Marika
által főzött birkagulyás mellett mulattak nemrégiben a régi dalokat énekelve, citerázva, táncot járva.
Együtt örültünk a „Kalácska” népdalkör kiváló minősítésének, a citerák előkerülésének és
mindannak, ami közös, megtartható és továbbadható kincsünk. Elhangzottak a legkedvesebb
népdalok, és Szedlák Józsefné Ilonka néni nótáját – Sárga a csikó, sárga a nyereg rajta…- olyan
gyönyörűen énekelték a férfiak, hogy zengett belé az iskola, a falu,….a szívünk!
Bízom benne, hogy az augusztus 27-i falunapon is sokan fogunk EGYÜTT énekelni, nem csak
asszonyok, és nem csak a színpadon!
Mindenkit szeretettel várunk!
Tamásné Veress Kata

A terényi hagyományőrzők nevében

Kérnénk a terényi lakosokat,
ha bárkinek ötlete, felvetése, javaslata van Terény jövőjével kapcsolatban,
ha birtokában van valamilyen értéknek vagy tudásnak, ami a falu vonzerejét növelheti,
adjon erről jelzést
a Polgármesteri Hivatalban illetve a Terényi Körkép szerkesztőségének!
Hírek a Kalácska Népdalkörről
Ebben az évben is sok szép fellépésen vehettünk részt. Tavasszal meghívást kaptunk Budapestre a
Csili Művelődési Központba. A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége (KÓTA) hívott
bennünket, hogy vegyünk részt a XVI. Országos Népzenei találkozón. Az új népdalcsokrok
összeállításában Mucsina Gyuláné, Ibi néni segítségét vettük igénybe. Legnagyobb
meglepetésünkre a zsűritől kiváló minősítést kaptunk, sok más csoport mellett.
Az alábbi helyeken léptünk fel ebben az évben:
Terény: Nemzetiségi Nap, Csipkeház megnyitó;
Varsányban, Herencsényben, és még vége sincs a nyárnak…
Várdai Józsefné

Országos Kéktúra
„A Magyar Természetbarát Szövetség 50 éve, 1961-ben vette át az Országos
Kéktúra szervezését és irányítását, amelynek alkalmából jubileumi vándorlást
szervezett annak útvonalán. A túra ünnepélyes megnyitója és indítása 2011.
június 14-én 12 órakor volt az Írott-kőn, a kilátónál. Hatvan napos vándorlás
után fog a csapat megérkezni Hollóházára 2011. augusztus 13-án a délutáni
órákban. A túrához bárki csatlakozhat, aki kellő kitartást érez magában a
teljes útvonal, vagy egy szakaszának a végigjárásához. Bárhol, akár egyetlen
napra is lehet csatlakozni!”
http://www.kektura.click.hu/
Az Országos Kéktúra Terényt is érintette 2011. július 20 – án. Ez volt a
hatodik szakasz harmadik napja, összességében nézve a 37. nap. Ez leírva nem
is tűnik olyan soknak, de végiggondolva, hogy 37 napja folyamatosan
túráznak, nem kis teljesítmény.
„A Kétbodony – Terény közötti közel 20 km-es szakasznak 26 túrázónk vágott neki. … Szanda
várától Szandaváralja érintésével érkeztek Terénybe....”
http://kektura.blogger.hu/
Nem is csoda, hogy erre a hosszú vándorlásra csak kevesen
vállalkoztak. A teljes táv, amit le kell küzdeniük, az nem
kevesebb, mint 1128 km! Nem elírás, nem métert akartam
írni, tényleg 1128 km. Négy ember járja végig a jubileumi
útvonalat. Fontosnak tartom megemlíteni a nevüket (a
képen balról jobbra haladva): Alpár András, Tóth Tamás,
Kapornai István és Szűcs József láthatók a gyülekezeti ház
előtt.
Vannak, akik csak egy-egy napra, vagy egy hosszabb rövidebb távra csatlakoznak a kicsi, de annál lelkesebb
csapathoz.

Volt szerencsém hosszabb ideig beszélgetni Alpár Andrással és Kapornai Istvánnal is. Az ő
elmondásuk alapján kaptak hideget, meleget; de nem az emberektől, hanem a természettől. Hol
zuhogott az eső, hol pedig sütött a nap. Mindenhol szívesen látták a csapatot. Volt, aki szállást
biztosított nekik, volt aki egy-egy vacsorával (néhol tízóraival is) kedveskedett a megfáradt
vándoroknak.
Nálunk szállást a gyülekezeti házban illetve a Nyíló Rózsában leltek. A sztrapacskavacsoráról Oczot Jánosné Marika néni és Oczot Pálné Zsuzsi néni, valamint Szandainé Oczot
Katalin gondoskodtak. Mondanom sem kell, hogy nem ment kárba semmi ... A vacsora után
lehetőségük volt megtekinteni az Orsós Magnó Múzeumot, ahol közel három órát töltöttek Nagy
Vilmos vendéglátásában…
Ez a hatodik, mintegy 140 km-es szakasz - ami Nógrádnál kezdődik és Ágasvárig tart -,
talán az egyik legnehezebb az egész túrában, ahogy azt Gubola Istvántól, a nógrádi szakasz
felelősétől megtudtam. Azért ez, mert már a szakasz első napja a Nógrádtól Ősagárdig tartó rész 28
km hosszú és 1100 m a szintkülönbség. De a szépségért szenvedni kell – tartja a mondás. Így van ez
a természetjárással is. A szép tájért, a tiszta levegőért a jó társaságért, az egészségért és a jubileumi
Kéktúra teljesítéséért szenvedni kell. Sajnos egyre kevesebben vállalják ezt a „szenvedést”. A
Magyar Természetbarát Szövetségben (MTSZ) a taglétszámok egyre csökkennek, ami szerencsére
nem a turisták számának a csökkenését jelenti.
Példaértékű az a négy ember, aki vállalta a teljes 1128 km-es jubileumi Országos Kéktúra útvonal
bejárását!

Kőmíves Dávid

NEMZETKÖZI CONTINENTAL SINGERS
TERÉNY – SZABADTÉRI SZÍNPAD
2011. AUGUSZTUS 11. CSÜTÖRTÖK
18.00 ÓRA
(ESŐ ESETÉN: TERÉNY – EVANGÉLIKUS TEMPLOM)
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK
BELÉPŐDÍJ NINCS!
A CSOPORT CD-I A KONCERT UTÁN MEGVÁSÁROLHATÓK

Info: szfuke@lutheran.hu

HIT - VALLÁS
Az „Új élet” alapfeltételei
Szükséges időnként elgondolkodni, hogy mi az, ami életünket széppé és boldoggá teszi.
Ebben a visszapillantásban először tekintsük át, hogy milyen lehetőségeket kínál az
augusztus hónap.
Testi táplálékként megünnepeljük az „új kenyeret”. Első szent királyunk ünneplésére készülünk.
Kereszténységünk elindulásának és megerősödésének örvendezünk. Társadalmi életünk- Isten
törvényeinek alapján – való megerősítését szorgalmazzuk.
Szeretnék ezekről a feltételekről, mint az életünk megújulásának a lehetőségeiről
elgondolkodni.
Az új élet első forrása „az új kenyér!” Táplálékot veszünk magunkhoz, ami a bennünk levő
életet erősíti és fenntartja.
Mint Isten útján járó embereknek tudnunk kell, hogy a Lelket és a Testet egyaránt táplálnunk kell.
Ez a kettő elválaszthatatlan egymástól. A testi táplálék megtermelésének alapfeltétele, hogy ki-ki
teljesíti a kötelességét. A testi és lelki kötelességeket is elsősorban Isten, mint Teremtő Atya
határozza meg. Ezeket az alaptörvényeket alkalmazza a világi hatalom az alattvalói és a rábízottak
életének megerősítésére. Ha e két szabály nincs összhangban, akkor az „új élet” nem valósulhat
meg!
Tudnunk kell, hogy Jézus mindenkinek felkínálja a lehtőséget az igaz élet elnyeréséhez, de
meghagyja az ember szabadságát. „Ki-ki – mit választ magának – azt kapja az elszámoláskor!”
Jézus segít a helyes választásban. Gyakran mondja: „Én vagyok az élet kenyere! Aki ezt a kenyeret
eszi örökké élni fog!” – „Aki nem eszi ezt a kenyeret, annak nem lesz élete!”
Fontos feltétele az új életnek, hogy a kenyérért meg kell dolgozni. Jézus ezzel kapcsolatban
mondja: „Aki méltatlanul eszi ezt a kenyeret, vagy iszik ebből a kehelyből, az ítéletet eszik és iszik
magának!” Máskor ezt olvassuk: „aki nem dolgozik, az ne is egyék!” – Majd ismét: „Megérdemli a
munkás a maga bérét!” Próbáljuk megérteni, hogy az élet megtartása közreműködést kíván.
Szükséges arra is gondolnunk, hogy az új élet azt jelenti, hogy szoros kapcsolatban vagyunk
az Istennel. Vegyük tudomásul, hogy „Isten nélkül nincs élet!”
A mai világban egyre bizonytalanabb az életünk, ez azért van, mert megromlott az Istennel
való kapcsolatunk. Változtatásra van lehetőségünk, mert „Isten irgalmas és időt ad a visszatérésre!”
Nagy segítséget jelent az is, hogy vannak igazi példaképek, akik „komolyan veszik az Istentől
kapott feladatot!” Itt elsőként említjük szent István királyt. Ő népét az örök igazságok
megismerésére vezette el. Hatalmát és kormányzását is „az örök törvényekre alapozta!” Az ember
úgy élhet igaz életet, ha azt a Teremtő akaratához igazítja!” Ez az alapelv határozta meg Szent
István kormányzását.
A megújuló élethez, most is erre van szükség. A megvalósulás azonban a „mi
közreműködésünk nélkül nem jöhet létre!”
Szent Ágoston ezt írta: „Az Isten megteremtett minket közre működésünk nélkül, de az örök életet
nem nyerhetjük el a közreműködésünk nélkül!”
Az erőt és a lehetőséget az Isten megadja, csak nekünk ezzel „élnünk kell, és akkor ÚJ ÉS
ÖRÖK ÉLETET NYERÜNK!”
Ezzel szolgálhatjuk a magunk és egész nemzetünk megújulását és megerősödését!

„Kezdjünk hozzá újból ehhez a megújuláshoz!”

Vagyóczky József
Plébános

Tágas Tér
“A szükség törvényt bont.” - mondták a régiek és enged meg magának a ma embere is újra és újra
dolgokat, amiket később megkeserül, megbán és biztos, hogy szégyellni fog. Vannak, akik adót
csalnak, és vannak, akik másokat csalnak meg, csapnak be, és meg is magyarázzák, legfőképpen saját maguk számára, hogy ez miért volt mégis jogos, ha szeretetlen és önző is volt közben, mert “a
szükség törvényt bont”.
Persze lehetne ez az irgalom szava is, amikor a saját élet-rendemet, a terveimet és a megvalósítás
útját helyezem háttérbe, csak azért, mert valakinek szüksége van rám, de sajnos nem ilyenkor bújunk az idézett mondat, mindent megmagyarázni óhajtó “bölcsessége”és “érvrendszere” mögé.
És igaz, a ma embere is sokszor érezheti úgy, sőt jogosan is érezheti úgy, hogy beszűkülnek a lehetőségei, hogy szűkül a baráti köre, hogy nem kell sokaknak, amit adhat, hogy szükséget szenved az
élet legtöbb területén. Esetleg azt is észreveheti, hogy maga lett szűkkeblűvé, mert az őt érő sérelmekre, vagy azokra a dolgokra, amiket sérelmesnek tartott, ő maga is keményen, szeretetlenül, vagy
egyszerűen csak kétségbeesetten reagált és befordult, elfordult sokaktól...
Megdöbbentő pszichológiai kísérletek is igazolják, hogy a szűkülő élettér hogyan teszi elviselhetetlenné, gonosszá és hűtlenné is a benne élőket. És bizony az élettér az nem elsősorban a lakásom, a
kertem, vagy a falum, hanem a kapcsolataim, amik nem épülnek fel maguktól.
“Nem adtál ellenség kezébe, hanem tágas térre állítottad lábamat.” - Zsolt 31,8
- vallja a zsoltáros Isten atyai szeretetéről bizonyságot téve és arról, hogy hogyan szabadult a szívét
szorongató gonoszságtól, a belül ücsörgő és “gőzölgő” ellenségtől, aki talán legtöbbször saját maga
volt és a dac, amivel “összeköltözött”. Vagy arról beszél a zsoltáros inkább, hogy felismerte, hogy
Isten nélkül milyen “szűk a tér”, mennyire nincs erőm a szeretetre, meg nem is akarom...?
Vannak, akik azt mondják, ha valaki Jézussal kezd járni, akkor szűkül be az élete, mert “tiltja a vallása” a “legjobb dolgokat”. Pedig éppen az Istennel való élet nyitja meg a számunkra immár ismeretlenné lett lehetőségeket, ajtókat, utakat. A szívemet a másik ember felé, hogy ne kárörömet érezzek a bukásakor, hanem inkább felelősséget és erőt, hogy odamenjek és felemeljem. Hogy meg tudjak és akarjak bocsátani, hogy felépüljenek a kapcsolataim, amikben boldog vagyok, ahol hasznos
lehetek, ahol számítanak rám és én is számíthatok másokra, amikben újra érezhetem, hogy fontos
vagyok... És amikben adok, nem elveszek, hogy a “legjobb dolgok” tényleg azok lehessenek, mert
nem a sarokban szűkölök már fogaimat vicsorgatva, hanem lehetek végre nagylelkű, mert tágul a
tér...
Akarja ezt a mi Urunk testvérek!

Szeretettel hívunk ezúton is mindenkit Terényből
zenekarunk itteni bemutatkozására az idei falunapra.
Large Room, vagyis “Tágas Tér” a keresztyénség, ahogy a hívő életet igyekszünk és lehetséges megélni és nem azért mert magunktól képesek volnánk erre, hanem, mert
“Nem adtál ellenség kezébe, hanem tágas térre állítottad lábamat.” -Zsolt 31,8
Füke Szabolcs
Evangélikus lelkipásztor
A Szentmisék rendje
Augusztus:
Aug. 14. Vasárnap 10.30
Aug. 15. Hétfő 12.00
Nagyboldogasszony
Aug. 21. Vasárnap 12.30
Aug. 27. Szombat 16.30
Szeptember:
Szept. 4. Vasárnap 10.30
Szept. 10. Szombat 16.00

Szept. 18. Vasárnap 10.30
Szept. 24. Szombat 16.00
Október:
Okt. 2. Vasárnap 10.00
Okt. 8. Szombat 18.00
Okt. 16. Vasárnap 12.00
Okt. 22. Szombat 16.00
Okt. 30. Vasárnap 12.30

November:
Nov. 1. Kedd 12.30
Mindenszentek
(utána: temető ájtatosság és
sírkőszentelés)
Nov 5. Szombat 15.30
Nov. 13. Vasárnap 10.00
Nov. 20. Vasárnap 12.30
Krisztus Király Ünnepe
Nov. 26. Szombat 15.30
Advent Első Vasárnapja

PÁLYÁZATOK, HÍREK
„Teremtsünk méltó emlékhelyet büszkeségünknek, Szent-Györgyi Albertnek
Terény-Kiskérpusztán!”
Terény Község Önkormányzata a fenti címmel az emlékhely felújítására nyújtott be és kapott
pályázati támogatást az önkéntesek hete program keretében. Nagyon örültünk a kedvező
elbírálásnak és ezúton is köszönjük pályázatunk támogatását az Önkéntes Közhasznú
Alapítványnak, hiszen a nagy tudós emlékéhez és munkásságához méltatlan volt a birtokon
fennmaradt raktárépület jelenlegi állapota. A külső falról kívülről lemállott a vakolat és a tető is
felújításra szorult, mert az utca felőli oldalról teljesen elkorhadtak a valaha ereszt alkotó gerendák
és leestek a cserepek. E miatt ázott a fal. Az épület belsejében szemétlerakat csúfoskodott.
A pályázati program megvalósításában kb. 50 fő önkéntes vett részt, akiknek hálás szívvel
köszönjük a segítséget és az elvégzett munkát. A munkát végrehajtó önkénteseken kívül a
vállalkozók, vállalkozások is segítségünkre siettek. Külön köszönettel tartozunk Mészáros
Jánosnak. A munkafolyamatok jelentős részét az ő általuk biztosított eszközökkel tudtuk elvégezni,
valamint az előkészületekben is segítettek (anyag- és állványzat szállítása, aggregátor beszerzése –
Klátyik Ferenc, víz biztosítása – Tóthpál Árpád). Az egész heti étkeztetés biztosítására
támogatásként kenyeret a Gabonás Pékségtől, felvágottat a Fülöp húsbólttól kaptunk.
Az önkéntesek hete program első napján – szombaton - több munkafolyamatot végeztünk el
egyszerre. Voltak, akik a füvet nyírták az épület körül, mások a szemetet szedték össze. Az épület
belsejét is kitakarítottuk: szelektálva zsákokba raktuk a szemetet és kihordtuk az épületből,
lepókhálóztuk a falakat és kisöpörtünk. A járdát kiszabadítottuk a fű alól. Elkezdtük leverni a külső
falakról a vakolatot (alulról és fölülről állványról). A nap végén a kerítésről is lefejtettük a ránőtt
növényzetet és a megdőlt kerítésoszlopokat is helyreállítottuk.
Hétfőn még a vakolat leverését kellett befejezni a falak fölső részén állványról, valamint a
szombaton összegyűjtött szemetet Kruj Andor szállította be a faluba (a szelektív hulladékgyűjtő
edényekbe). Be kellett szerezni a vakolás alapanyagait, valamint egy aggregátort és elegendő
mennyiségű vizet is, mivel az emlékhelynél sem áram, sem víz nincs. Keddtől péntekig a külső
falak vakolása és az út felőli tetőjavítás (gerendázat pótlása, lécezés és a cserepek felrakása) történt
meg. Egész héten biztosítva volt az áram a betonkeverőhöz és az ácsmunkához. A külső meszelést a
vakolat száradása után lehetett elvégezni.
A felújítás során az alábbi nehézségeket, problémákat kellett megoldani. Az áramot nem
tudtuk az elektromos hálózatról biztosítani, ahogy az ÉMÁSZ szakemberével előzetesen terveztük.
Végül egy napos csúszással egy aggregátort biztosítottak számunkra egész hétre, melyhez
üzemanyagot kellett vásárolnunk. Az üzemanyagot a balassagyarmati kistérség biztosította
támogatásként. Az aggregátor szállításában egy helyi vállalkozó segített.
Nem számoltunk elég vízszükséglettel. Végül egy másik vállalkozás biztosított lajtos kocsit egész
hétre.
Hétfőtől péntekig igen komoly problémát okozott az esős, viharos időjárás. E miatt a vakolás csak
pénteken fejeződött be. A vakolatnak még száradnia is kellett, ezért a külső meszelést csak június
második felében tudtuk elvégezni.
A tetőjavítást sem tudtuk maradéktalanul befejezni. Ennek az esős időn kívül az volt az oka, hogy
csak Fizer József vállalta a munka elvégzését. Tőle ígéretet kaptunk, hogy a nyár végén tudja majd
a hiányzó munkát elvégezni. Az elmaradt tetőjavítás csupán a betervezett ácsmunka kb. 10%-a.
A kapott 450.000,- Ft támogatásnak, az önkéntesek munkájának és az önkormányzati
önerőnek köszönhetően közös összefogással sikerült a koszorúzási emlékhely igen leromlott
állapotát helyreállítani. Levertük a külső vakolatot, újravakoltuk az épületet és megjavítottuk a
tetőszerkezet út felőli ereszét, melyre erősebb cserép lett felrakva a régi málló cserép helyett. Az
emlékhely kívülről kétszer le lett meszelve. A munkálatoknak köszönhetően nem romlik tovább az
épület állaga. Önkormányzatunk nehéz anyagi helyzete miatt önerőből ezt a munkát nem tudtuk
volna elvégezni. Köszönjük, hogy a magunk elé tűzött nemes cél megvalósításához az Önkéntes
Központ Alapítvány biztosította a pályázati program keretében az alapanyagok megvásárlásához az
összeget, mely segítségével méltóvá tehettük a Szent-Györgyi emlékhely épületét és környékét. A

jövőben is törekedni fogunk a munkálatok folytatására és az emlékhely méltó állapotának
fenntartására.
A megvalósított program eredményeként a fűnyírás és a szemét összeszedése után az épület
környéke tiszta és rendezett lett. A járda láthatóvá és használhatóvá vált. A kerítés kiszabadításával
és helyreállításával a külső terület rendezettsége még inkább szembetűnő. A ház belsejének
kitakarításával, a felgyülemlett szemét kihordásával a belső tér üres és tiszta lett. További terveink
között szerepel ősszel a belső pucolás, mely után a kihasználatlan ház további hasznos funkciójának
lehetőségeiről gondolkodunk.
Az épület helyreállításával jelentős idegenforgalmi vonzerőt teremtettünk, megnyitottuk annak
lehetőségét, hogy az érdeklődőknek (erdei iskolások, táborozók, túrázók) bemutathassuk a méltán
híres Szent-Györgyi Albert gyermekkorának egyik fontos állomását. Tervezzük még a régi
lakóépület megmaradt alapjának kiszabadítását a körbenőtt növényzet lekaszálásával, majd az alap
megerősítését, felújítását és a terület parkosítását.
Lehet, hogy tudósunk is Terény-Kiskérpusztára emlékezvén írta egyik híres mondatát, mivel
éppen ezt az időszakot töltötte itt:
„3-6 éves korban tanuljuk meg, hogy mi a fontos, mi nem fontos, mi az élet.”
Brozsó Andrásné
Polgármester

Zöld park Terény szívében –
pályázat került beadásra
A Terényi Faluvédő és Segítő Egyesület pályázatot nyújtott be az Önkormányzattal
együttműködve, a Polgármesteri Hivatallal szemközti gondozatlan területek parkosítására, melyek
részben magántulajdonban, részben önkormányzati tulajdonban vannak. A pályázatot az Ökotárs
Alapítvány írta ki. Nyertesség esetén őshonos fákat, gyümölcsfákat lehetne telepíteni erre a
területre, melynek következtében rendezettebbé válna. A falu „szívében” zöld sziget, pihenőhelyek
kialakítása a cél.
A pályázat megvalósításához szükséges, hogy a Bercsényi úti kereszteződés és a gázcsere-telep
közötti földterület 100%-osan önkormányzati használatban legyen, és közterületként funkcionáljon.
Ebben az esetben egy szép ligetet, illetve sétányt tudnánk kialakítani a mostani gazos, műveletlen,
elhanyagolt területek helyén.
Kéri az Önkormányzat a fent említett terület tulajdonosait, hogy a jelenlegi állapot
felszámolásában nyújtsanak segítséget.
Találjunk együtt megoldást a falu közepén lévő elhanyagolt földterületek rendezésére!
Várjuk a tulajdonos társak segítő együttműködését, pozitív hozzáállását!

Helyi védett házak külső felújítása –
pályázat 3. szakasza
Az elmúlt évben 13 kontyolt tetős magántulajdonban lévő parasztház került felújításra, majd
2011-ben 8 védett házat (a Faluházat is) felújítottuk a pályázat keretében. Ennek köszönhetően
augusztus elején beadhattuk a 3. lehívást a pályázati keretösszegre. A kivitelezővel kötött szerződés
szerint ez év októberében lezárul a pályázat. Előreláthatólag addig még 6 helyi védettségű házat
újíthatunk fel.
7 ház tulajdonosa sajnos elállt a felújítási szándékától, kilépett a pályázatból. Ők még 2011.
októberéig megváltoztathatják az elhatározásukat és visszacsatlakozhatnak a tervezett munkák
megvalósításába.
A házak felújításán felül egy egységes táblarendszer elhelyezését is tartalmazza a pályázat. Ezek
kihelyezése az ősz folyamán fog megvalósulni. Minden utca elején kiírásra kerül az utca neve,
virágládákkal, vagy padokkal színesítve. Valamint táblával jelöljük a felújított házak előtt, hogy az
adott épületnél a tulajdonosok milyen attrakcióval, látnivalóval várják a vendégeket, idelátogatókat.

Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Terény településen –
pályázat került beadásra
2011. június 30-án került beadásra az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0032 azonosító számú pályázat,
mely az Új Széchenyi Terv keretén belül a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-hez lett benyújtva. A pályázat célja az árvíz által érintett
belterületen lévő közintézmények, önkormányzati utak helyrehozatala (Petőfi út, Sportöltöző,
Faluház, evangélikus templom előtti árok és járda felújítása).
A pályázatot regisztrálták. Július végén kerültek benyújtásra a hiánypótlás dokumentumai.
Szeptember végére várható a döntés meghozása. A megpályázott összeg 55 millió forint, a
támogatás mértéke pedig 95 %.

Ifjúsági szálláshelyek bővítése és korszerűsítése Terény Községben –pályázat került
beadásra
2011. augusztus 1-jén került beadásra a fent nevezett pályázat a CSERFA Cserháti Falvak
Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület nevében a Római Katolikus Parókia épületének
felújítására, ifjúsági szálláshely bővítése és korszerűsítése céljából. A pályázat írója és koordinátora
Dr. Tőzsér Zsolt volt körjegyzőnk, valamint az Önkormányzat dolgozói is segítséget nyújtottak a
pályázat elkészítésében. Az épület engedélyezési terveit a FáyArt Építész Iroda Kft. készítette. A
pályázat határidőre beérkezett, regisztráció és döntés előtt áll. A megpályázott összeg 35 millió
forint. A támogatás mértéke 100%, mivel nonprofit szervezet nyújtotta be a pályázatot. Ha az
egyház nyújtotta volna be, akkor a támogatás mértéke csak 65 % lett volna.

EU Élelmiszersegély program 2011 –
sikeresen zárult
Sikeresen zárult a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és az MVH közreműködésével az „EU
Élelmiszersegély program 2011” keretében történő adományosztás.
A felajánlott 300 kg lisztet, 476 kg spagetti tésztát, 100 kg instant italport kiosztottuk a volt
Posta épületében 2011. július 6. (szerda) – 7. (csütörtök) 9.30 – 15.00 óra között. 160 fő rászoruló
részesült a felajánlott adományokból.
Az Élelmiszerbank Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás szerint az élelmiszer
adományt a létminimum közelében élő személyek kaphatták meg. A KSH – Létminimum 2009
című kiadvány alapján (megjelenés dátuma: 2010. június) tudtuk a beérkező igényeket méltányolni.
L é t mi n i mu m é r t é ke k a kü l ö n b ö z ő h á z t a r t á s t í p u s o kb a n
Egy főre számított havi
Háztartástípus
Egy főre számított havi érték,
érték, Ft összesen
Ft összesen
Aktív korúak háztartásai
3 felnőtt
62 520
1 felnőtt
72 024
3 felnőtt 1 gyermekkel
59 081
1 felnőtt 1 gyermekkel
61 895
3 felnőtt 2 gyermekkel
54 768
1 felnőtt 2 gyermekkel
53 767
3 felnőtt 3 gyermekkel
50 641
2 felnőtt
65 646
3 felnőtt 4 gyermekkel
47 694
2 felnőtt 1 gyermekkel
60 019
Nyugdíjas korúak háztartásai
2 felnőtt 2 gyermekkel
54392
1 személy
67 522
2 felnőtt 3 gyermekkel
49 516
2 személy
58 143
2 felnőtt 4 gyermekkel
46 265
3 személy
55 018
Háztartástípus

Grenács Józsefné és Slezák Zsuzsanna

TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNYEINKRŐL
Terényi Tagóvoda rövid hírei
„ Hej , óvoda , óvoda … „
A 2010/2011 – es tanévet 22 kisgyermekkel indítottuk, a nevelési év végére létszámunk 25
főre gyarapodott. Nagyon örvendetes, hogy egy ilyen kis faluban ilyen sok az óvodás gyermek!
Másik szívet melengető hírünk: Hajni óvónéni egy tündéri kislány anyukája lett, akit Benedek Anna Klárának hívnak és már 3 hónapos is elmúlt.
Áprilistól Tamásné Veress Kata személyében új óvó néni segítette nevelő munkánkat. Kata
a terényi idős emberektől gyűjtött népi mondókákkal, énekekkel és játékokkal is megismertette a
gyerekeket, ezzel is színesítve óvodánk életét.
Évzáró - Ballagási ünnepségünkön 6 ovisunktól búcsúztunk jelképesen. Ők szeptembertől
már a helyi iskola kis diákjai lesznek.
Kibővített és felújított óvodánk folyamatosan szépül az anyagi lehetőségekhez mérten. A
szülők anyagi támogatásával idén lecseréljük az elhasználódott szőnyeget egy újabbra.
Köszönettel tartozom minden kedves szülőnek, a fenntartóknak az egész évben nyújtott segítségükért és mindazoknak is, akik a Nemzetiségi Napon vásároltak a kézműves termékekből, ezzel is óvodánkat támogatva!
Kellemes nyarat kívánok minden kedves „Körkép” – olvasónak Horváth Imre versével!
„ Mit kívánjak a nyárra?
Homokvárhoz kupacot,
Horgászoknak kukacot.
Hegymászóknak nagy hegyet,
Hűs fagyihoz friss jeget.
Folyópartra fát, nagyot,
Vakációt száz napot! „
Szabadosné Kiss Melinda
Tagóvoda-vezető

Terényi Tagiskola rövid hírei
Tanévzáró ünnepségünket és a 4. osztályosok búcsúztatását június 15-én tartottuk az általános
iskolában.
Búcsúzó negyedikeseink:
Kovács Mercédesz Mária,
Mucsina Bálint,
Steinke Cecília Emma,
Suba Rózsa,
Tamás Márton.
Jó tanulást és sok jó
barátot kívánunk nekik az új iskolájukban!
Tanulmányi versenyen részt vett tanulók névsora, eredményeik:
Bendegúz NyelvÉsz tanulmányi verseny:
Országos döntőben:
3.évf.: Jávor Boróka Zsuzsanna 3. helyezés
megyei fordulóban:
3. évf.: Jávor Boróka Zsuzsanna 1. helyezés
4. évf.: Steinke Cecília Emma 2. helyezés
Zrínyi Ilona/Gordiusz matematika verseny megyei
forduló:
3. évf.: Jávor Boróka Zsuzsanna 2. helyezés
Széles László
4. évf.: Mucsina Bálint
Apáczai Kiadó Szivárvány újságban meghirdetett
levelezős tanulmányi verseny:
Népdaléneklő verseny:
3. évf.: Széles László megyei 1. helyezés,
országos döntőben való részvétel
Mesemondó verseny:
2. évf.: Széles Borbála Sára
3. évf.: Steinke Cecília Emma
Kis nyelvész:
2. évf.: Szép Beatrix, Koplányi Hajna
3. évf.: Jávor Boróka Zsuzsanna országos
döntőben 3. helyezés
4. évf.: Steinke Cecília Emma országos
döntőben való részvétel
Mucsina Bálint
Matematika:
2. évf.: Szép Beatrix
Természetismeret:
2. évf.: Szép Beatrix
3. évf.: Jávor Boróka Zsuzsanna
4. évf.: Mucsina Bálint

Apáról fiúra című országos komplex tanulmányi
verseny:
2. évf.: Almapaprika csapat: Koplányi Hajna,
Szabados Regina, Szép Beatrix
Kvalitás Oktatási és Ifjúsági Centrum:
Matematika:
2.évf.: Steinke Janka Mária
Nyelvtan-helyesírás:
3.évf.: Jávor Boróka Zsuzsanna
4. évf.: Steinke Cecília Emma
Mozaik levelezős tanulmányi verseny:
Matematika:
2. évf.: Szép Beatrix
Rajzpályázat és kiállítás (Cserhát Natúrpark):
1 évf.: Szabó Adorján, Szabó Adrián 1.
helyezés
2. évf.: Papp Mercédesz
3. évf.: Fizer József, Jávor Boróka
Zsuzsanna, Suba Dorka
4. évf.: Kovács Mercédesz Mária, Steinke
Cecília Emma, Suba Rózsa
Gyermek Néptáncosok XII. Országos Szólótánc
Fesztiválja (É-Mo-i Régió)
Országos döntőben való részvétel:
4. évf.: Tamás Márton
Bocsa sportverseny (iskolai szintű):
1. helyezett csapat: Pallagi Ádám-2.o,
Széles Borbála-2.o, Széles László-3.o
2. helyezett csapat: Benedek Martin-2.o,
Gábor Bence-3.o, Grenyó Ildikó-2.o
3. helyezett csapat: Fáy Gedeon-3.o,
Szabó Adorján-1.o, Szabó Adrián-1.o

Nyertes pályázatok:
- A szlovák tankönyvek támogatására az idén is pályáztunk.
- Pályázati támogatással szeptemberben a szlovákiai Hronecben 7 napos erdei iskolában vett részt
10 tanulónk és 2 pedagógus (kb. 500.000,- Ft).
Brozsó Andrásné

TIGYÖK
2010 szeptemberében a Szüreti felvonulás és bál előkészítésében és lebonyolításában igen
sokat segített a falu apraja is.
Októberben egy játékos filmdélutánt tartottunk a gyerekeknek. Levetítettünk egy
mesefilmet, majd azzal kapcsolatos kérdéseket tettünk fel, és a helyes válaszokért édességet kaptak.
Mivel több szülő is jelezte, hogy tetszett nekik ez a program, márciusban ismét rendeztünk egy
ilyen délutánt, aminek szintén nagy sikere volt.
Novemberben meghirdettünk egy rajzpályázatot, amire a tanító nénik noszogatására sok
rajzot kaptunk. A helyezésekért díjat, valamint minden résztvevőnek egy kisebb ajándékcsomagot
adtunk.
Decemberben nagy terhet vettünk le a Falumikulás válláról. Segítettünk megtölteni
puttonyát és elvezettük őt a jó gyerekekhez.
Sajnos április óta nem aktív a TIGYÖK, hiszen két képviselőnk is lemondott posztjáról, így
abbamaradtak a gyűlések és programszervezések.
Ám a Nemzetiségi Napon a legtöbb fiatal sokat tett, hogy ez a júniusi délután ilyen
csodálatosan teljen. Ezt az időjárás is meghálálta nekünk.
Szeretném felhívni minden ifjú olvasó figyelmét, hogy augusztus végén szavazás lesz,
hogy újra teljes, és működőképes legyen a terényi Települési Ifjúsági- és
Gyermekönkormányzat.
Dudás Julianna
TIGYÖK polgármester

AKTUÁLIS
Múzeummal gazdagodott Terény
2011. július 23-án, kis falunkban megnyílt Magyarország első Hunnia Csipkemúzeuma.
A megnyitó reggelén napsütésre ébredtünk, s a később néha csöpögő eső sem vette el a kedvünket
az ünnepléstől. Volt minek örüljünk, hisz az Arany János utca 70-ben egy álom vált valósággá.
Fáyné Tornóczky Judit, csipkekészítő, feleség és csodálatos édesanya egy régi, öreg parasztházból
hozta létre a - ma már megcsodálható - Csipkemúzeumot. A kiállításanyagot kitartó munkával és
rengeteg segítséggel állította össze. A ház az utolsó pillanatokig készült, s isteni áldás, hogy a
legszükségesebb teendőkkel időben kész lettünk. Ebben nagy szerepe volt édesapámnak Fáy
Dánielnek, akinek a fáradozásai nagyban hozzásegítettek a feladatok ütemes elvégzéséhez. Hálás
köszönetünk mindenkinek, aki kivette a részét a munkából! Valóságos csoda, mikor az ember
ekkora összefogást tapasztal.
A megnyitó napján - a nehézségek ellenére -, már minden a helyén volt, így teljes lehetett az
öröm. 11 órakor kezdte köszöntőjét Bózvári József, a Palóc Út Klaszter Egysület elnöke. Majd
Brozsó Andrásné polgármesterasszony fejezte ki örömét Terény új látnivalója iránt. Ez után Fáy
Árpád, a Fáy Társaság elnöke üdvözölte a jelenlévőket. Ezt követte Fáy G. Tünde, családfakutató
előadása a csipke és a Fáy család kapcsolatáról. Végül Erdei T. Lilla, az Iparművészeti Múzeum
textilosztályának múzeulógusa beszélt arról, hogy miről ismerhető fel a hunnia csipke. Az
ünnepséget a Kalácska hagyományőrző csoport nyitotta és zárta vidám énekléssel.
A szép szavak után méltó folytatás volt a finom ebéd, a rengeteg sütemény és a hatalmas
torta. Az eszem-iszom mellett kacagás és kellemes társalgások zaja töltötte meg a környéket. Ekkor
került sor arra, hogy a vendégek szétnézhessenek a múzeumban. A kiállítás sokszínű, elbűvölő és
élvezetes. A házasságkötési kellékektől, a falusi csipkéken keresztül, a babaruhákig mindenféle
csodadolog látható.
Aki a megnyitóról lemaradt, hétfő kivételével minden nap megtekintheti (10-16 óráig) a
Csipkemúzeumot. Várjuk szeretettel! (www.csipkemuzeum.com)
Fáy Hanna

M i n d e n k i t

s z e r e t e t t e l

v á r u n k

2011. 08. 27-én(szombaton)
m e g r e n d e z é s r e k e r ü l ő
F A L U N A P r a !
Népszámlálás 2011
„2011. októberében lesz a következő népszámlálás Magyarországon. …egy hónap alatt gyűjtik öszsze az adatokat, illetve a megkérdezendő adatok között nem szerepelnek vagyoni jellegű kérdések.
Az emberekkel kapcsolatban a kérdezőbiztosok (Terényben: Oczot Pálné, Dr. György István) a következő adatokat kérdezik majd meg: nem, születési időpont, lakóhely, családi állapot, családi állás,
élve született gyermekek adatai, iskolába járás, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, foglalkoztatás, munkahely és munkáltató, tanulással és munkavégzéssel összefüggő napi közlekedés és utazás,
egészségi állapot, fogyatékosság, állampolgárság, vallás, nemzetiség, anyanyelv, nyelvismeret és a
lakáshasználat jogcíme.
Emellett a lakások és intézetek adatait is összegyűjtik. Az adatokat egyébként a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) gyűjti, összesíti és teszi közzé.”
Forrás: http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/

A SZERKESZTŐSÉGTŐL
PROGRAMNAPTÁR (augusztustól decemberig)
Felnőtt
csipketábor
kezdőknek
Falunap –
Nyárbúcsúztató
Szüreti felvonulás
és bál
Csángó
Keresztszülő
találkozó
Csipketovábbképzés

Fáyné Tornóczky Judit
20/5190927

35-548000
35-548000
20/3136097,
20/3424179
20/5190927

Disznótor

35/548000

Mikulás

35-548000

Önkormányzat, SZKÖ,
Kalácska Népdalkör, Faluvédő Egyesület, TIGYÖK
Önkormányzat, SZKÖ,
TIGYÖK
Fáy Dániel,
Vermes Miklós Kósteleki
"falugazda"
Fáyné Tornóczky Judit
Önkormányzat, SZKÖ
Önkormányzat, SZKÖ
Önkormányzat, SZKÖ

Adventi
gyertyagyújtás

35/548000

Idősek és
fiatalok karácsonya
- ostya sütés

35-548000
20/7700203

SZKÖ, Szlovák Klub, Általános Iskola és Óvoda,
Kalácska Népdalkör, Önkormányzat

2011.08.0713.

Arany J. u. 70.

2011.08.27.
szombat

Délelőtt: Faluház, Mézesház
Délután: Szabadtéri Színpad

2011.09.17.
szombat

Faluszerte, Művelődési Ház

2011.10.15

Johannita tábor

2011.11.0306.
2011.11.26.
szombat
2011.12.04
vasárnap
2011.11.27.,
2011.12.04.,
2011.12.11.,
2011.12.18.
vasárnap
2011.12.20
kedd

Arany J. u. 70.
Faluház
Faluszerte

Faluház udvara a Betlehemnél

Művelődési Ház

A község honlapjának feltöltése folyamatos.

www.tereny.hu
Kérnénk, hogy aki vállalkozását, szálláshelyét szerepeltetni kívánja a község honlapján,
jelezze a következő e-mail címen: terenyi.korkep@gmail.com,
illetve személyesen vagy telefonon az iskolában.

GYEREKEKNEK

ANYAKÖNYVI HÍREK - 2011
Házasságkötés
Bányai Kálmán – Sárdi Dorottya: 2011. május 28. Terény-Kiskérpuszta
Közös életútjukra kérjük Isten áldását!

Akikért a harang szólt: Akiktől fájó szívvel búcsúztunk
Név
Macsala János (a.n.: Hucsi Erzsébet)
Koplányi János (a.n.: Koplányi Mária)
Varga Pálné (szül.: Benedek Erzsébet)
Oczot András (a.n.: Repka Zsuzsanna)

Elhalálozás ideje
2011. 04. 08.
2011. 06. 08.
2011. 06. 27.
2011. 07. 04.

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

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
Tel.: 35/548-000
Fax: 35/548-001
Hétfő
ügyfélfogadás szünetel
Kedd
08-12.30-ig
Szerda
ügyfélfogadás szünetel
Csütörtök
08-16-ig
Péntek
08-10-ig
E-mail: postmaster@tereny.t-online.hu
Honlap: www.tereny.hu

Védőnői szolgálat:
Tel.: 35/348-256 vagy 06-30/627-84-95
Kedd: - önálló tanácsadás 10-12-ig
- orvossal 13.30-14.00-ig
Szerda: - fogadóóra 11-12-ig
Állatorvos:
Dr. Barna Róbert

06-30/667-91-67

Szociális Alapszolgáltatási Központ-Buják
Csordás Tímea családgondozó 06-20/772-34-20

Polgármester Brozsó Andrásné fogadási ideje:
Csütörtök
13-16-ig
Tel.: 20/401-51-17
Körjegyző Dr. Tóth Kálmán fogadási ideje:
Csütörtök
10-12-ig
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke:
Oczot Pálné
06-20/599-63-27
Háziorvosi rendelés:

Dr. Szabó Gergely: 06-20/599-63-57
Tel.: Terény 35/348-521; Szanda 35/348-323
Hétfő: 8.00-11.00-ig Szanda
Kedd: 8.00-11.00-ig Terény
Szerda: 8.00-11.00-ig Szandaváralja
Csütörtök: 8.00-11.00-ig Szanda
Péntek: 8.00-11.00-ig Terény
Orvos nélküli rendelés
7.00-8.00 (Kollárné Homolya Erzsébet)

Balassagyarmati Kistérség Többcélú
Társulása-Balassagyarmat, Rákóczi út 12.
Szabó Péter munkaszervezet vezető:
Telefon/telefax: 35/505-973
Támogató szolgálat és Közösségi ellátás (Bgy.):
Telek Tibor vezető: 35/301-904
Mihalik Pálné szoc. házigond.06-30/504-90-96
Fábián Györgyné szoc. házig. 06-30/279-62-41
Marossyné Danyi Ágnes
06-30/399-00-62
Koplányi Kornélia
06-30/474-77-12
Általános Iskola: 35/348-257
E-mail: terenyi.isk@gmail.com
Óvoda és konyha:

35/348-118
06-20/313-60-99
Könyvtár, Teleház és eMagyarország pont:
Tel.: 35/548-010
Kedd
12-17-ig
Csütörtök
13-17-ig
Péntek
15-21-ig
Szombat
12-17-ig
E-mail: terenykonyvtar@freemail.hu

Orvosi ügyelet:
Hétköznap: 16-08 óra között
hétvégén: éjjel-nappal Bercel, 35/384-605
Mentők: 104 vagy 35/301-044

TISZTELT LAKOSSÁG!
A GYÓGYSZERKIVÁLTÁS minden héten SZERDÁN történik.
Kérem a recepteket lejuttatni a Polgármesteri Hivatalba
kedden 16.00 óráig!
Brozsó András falugondnok 06-20/59-96-317

Terényi Körkép 2011. (V.évfolyam, 3. szám)
Önkormányzati lap, megjelenik negyedévente
Főszerkesztő: Kőmíves Dávid
Felelős kiadó: Terény Község Képviselő-testülete
Szerkesztőbizottság tagjai: Brozsó Andrásné, Grenács Józsefné, Kőmíves Dávid, Oczot Pálné, Várdai
Józsefné, Fáy Hanna
Nyomda: Polgármesteri Hivatal, Terény
A szerkesztőség címe: 2696 Terény, Arany J. u. 6. (35)348-257, fax: 348-257
E-mail: terenyi.korkep@gmail.com

A terjesztésben segít a TIGYÖK (Települési Ifjúsági - és Gyermek Önkormányzat)
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