2006. advent

I. évfolyam

1. szám

Terényi Körkép
Kedves Terényi Körkép Olvasók!
Régi adósságunkat tartja a kezében most az olvasó. A körbetekintés még a mi kis falunkban,
Terényben is fontos, mert – bár mindenki ismer mindenkit – mégis szükség van egy olyan
hírforrásra, amiben megbízhatunk, ami elejét veszi a mende-mondáknak, tájékoztat, tárgyilagos,
amit érdemes elővenni, mert aktuális, és érdemes eltenni, mert időtálló gondolatok fordulnak elő
benne.
Lapunk megjelenésével célunk a párbeszéd kezdeményezése, javítása a faluban élő
lakosokkal, az itt működő csoportokkal, civilekkel, egyházakkal. Már most felajánlottuk több
személynek, hogy a mögötte álló szervezetről megjelentethet cikket, de nyilván nem jutott el első
számunk megjelenésének híre mindenkihez. Épp ezért most felkérek mindenkit, akinek Terény
fontos, hogy írja le minden olyan gondolatát, amiről úgy gondolja, hogy közérdeklődésre tarthat
számot, és adja be nyitvatartási időben a Községi Könyvtárba, vagy a terenykonyvtar@freemail.hu
címre, ahol a szerkesztőbizottság működik. A tervek szerint évente négy számot szeretnénk kiadni,
és a beérkező cikkeknek megfelelően keressük a fejlesztés, továbblépés útját. A lap nyitott,
mindenki írhat, de kérettetik megtartani az építő hangvételt, és egymás tiszteletét.
Legyen ez a Körkép tükörkép, hogy mindenki meg tudja magát nézni abban a tóban,
amelyik közel áll hozzá.
Áldott adventi várakozást, készülődést kívánok az elkövetkező hetekre, hogy a nagy
örömhír, a kis Jézus megszületésének öröme, tudja ünneppé tenni a szívünkben a karácsonyunkat.
Terény Község Önkormányzata nevében: Fáy Dániel polgármester
Várom eljövetelét
Szemem fohászkodva
néz az ég felé
Szívem érzi Jézus
szeretetét

Oczot
Kezem imára
kulcsolom
Türelmesen várom
azt a napot

Vágyakozva várom
eljövetelét
Szívem csillaga
jelzi érkezését

Kitárom felé őrző
karom
Gyöngéden ölelem
magamhoz

Elcsendesedve várom
jöttét
Nyitott szívvel fogadom
közeledését

Szívemben megszületik
újra nekem
Jézus, ki szenvedett
s meghalt értem

Pálné:
Čakám jeho príchod
Modlitbou hľadú
Oči na neba
Srdce mi cíti
Lásku Ježiša
Túživo čakám
Jeho príchod
Hviezdička srdca
Dáva mi znamenia
Jeho prichádzku
Potešenie čakám
Jeho pridádzku
Otvorením srdcom prijímam
Jeho zblíženie

Klúčim si ruky
na modlitbu
Trpezlivo čakám
na ten deň
Otvorím náruč
strážcavú ruku
proti k nemu
Jemnocitne objavím
k sebe
V srdci mi sa narodí
zase mne
Ježiš, kto trpel
a pre mňa zomrel
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ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
RÖVID ISMERTETŐ A KÉPVISELŐ -TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL
Az újonnan választott képviselő-testület október 12-én tartotta alakuló ülését:
A tanácskozást Brozsó András korelnök nyitotta meg és vezette a polgármester eskütételéig.
Császár Márton Györgyné HVB elnök ismertette a településen lezajlott önkormányzati választás adatait.
A polgármester Fáy Dániel Zsombor lett. A képviselő-testületbe a következő személyek jutottak be: Dr.
Szabó Gergely, Brozsó András, Brozsó Andrásné, Koplányi Kornélia, Suba Károly István.
A testület megbízást adott a polgármester és a körjegyző részére a Szervezeti Működési Szabályzat
felülvizsgálatára, melynek határideje: 2006.12.15.
A képviselők megválasztották az Ügyrendi és Vagyonkezelő Bizottság tagjait. A tagok maguk közül
választottak elnököt. Az elnök: Brozsó András lett, a tagok: Koplányi Kornélia és Suba Károly István. A
bizottság külön ülésezett és javaslatot tett a polgármester illetményének és költségtérítésének
megállapítására.
A képviselők a főállású polgármester részére egyhangúan szavazták meg az adható legkisebb illetményt
(bruttó 257.600,-Ft/hó) és költségtérítést (51.520,-Ft/hó).
A polgármester Brozsó Andrásnét kérte fel alpolgármesternek, aki a megbízatást elfogadta. A képviselők
egyhangú szavazással döntöttek az alpolgármester tiszteletdíjáról (bruttó 20.000,-Ft/hó) és a költségtérítésről,
mely havi 4.000,-Ft-ban lett megállapítva.
A polgármester felkérte Dr. Szabó Gergely képviselőt az önkormányzat szociális tevékenységének
segítésére, koordinálására.
A képviselők a polgármestert megbízták a következő 4 évre vonatkozó gazdasági-ciklusprogram
kidolgozásával, melynek határideje: 2006.12.01.
A következő képviselőtestületi ülés november 14-én volt:
Az ülés elején Keresztény Katalin a Lakástakarék-pénztár (LTP) programról adott tájékoztatást a
jelenlévőknek. Megállapodtak abban, hogy a lakosság részére a közmeghallgatáson tartanak tájékoztatót.
(Ennek részleteiről újságunk 10. oldalán részletesen olvashatnak)
Az ülésen döntöttek a képviselők a közmeghallgatás időpontjáról (dec. 02. 15 óra).
Elfogadták a 2007. évi belső ellenőrzés munkatervét.
A Bursa Hungarica tanulmányi pályázatra két felsőfokú iskolába járó elsőéves terényi fiatal nyújtott be
pályázatot: Brozsó Beáta a Budapesti Műszaki Egyetemen biomérnök szakra jár, valamint Tamás Zoltán, aki
a Budapesti Műszaki Főiskola villamosmérnök hallgatója. Mindkettőjük pályázatát támogatta a
képviselőtestület. Ők 2007-ben 10 hónapon át az önkormányzattól és az államtól 5-5 ezer Ft támogatást
kapnak.
A Kalácska Népdal és Hagyományőrző kör helyiségigényt nyújtott be, ahol a próbáikat megtarthatnák. A
levelet a Nyugdíjas klub vezetője is aláírta. A polgármester a volt Pártház épületét tartotta erre megfelelőnek,
mert ez központi helyen van. Az ülésen a Szlovák klub vezetője is jelen volt, aki ugyancsak kifejezte azt az
igényét, hogy összejöveteleiket ők is ott tarthassák. A képviselők hozzájárultak ahhoz, hogy a megnevezett
szervezetek használhassák a helyiséget, valamint a polgármestert megbízták azzal, hogy a szervezetek
vezetőivel együttesen dolgozza ki a használatba vétel szabályait, és a megállapodásban a fűtés rendje és
annak ellenőrizhetősége is rögzítésre kerüljön.
Az „egyebek” napirendi pont keretében a települési képviselők a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
tagjaival együtt beszélték meg a 2007. évi programnaptár legfontosabb részleteit.
Mivel a testületi ülés időpontja nagyon elhúzódott az LTP tájékoztató miatt, ezért az utolsó napirendi
pontban - a falugondnok és a házi gondozó munkaköri leírásának módosítása ügyében - decemberre
halasztották a döntést.
2006. november 24-én Szandán került sor az első közös testületi ülésre a szandai Képviselőtestülettel:
Dr. Szlobodnyik András körjegyző beszámolt a szandai székhellyel működő Körjegyzőség munkájáról.
Beszámolójában kiemelte, hogy a Körjegyzőség a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi munkáját.
Törekednek a takarékos anyag és eszközgazdálkodásra, az ügyfelek megfelelő kiszolgálására, a lakossági
igények ellátására. Mivel a hivatali dolgozók rendkívül leterheltek, szükség lenne a korábban kötött
megállapodás, ügyrend, ügyfélfogadás rendjének felülvizsgálatára, a feladatok és hatáskörök
koncentrálására, összevonására. A képviselők a beszámolót azzal a feltétellel fogadták el, hogy a Körjegyző
2007 január végéig átdolgozza a szükséges szabályzatokat és elkészíti a Körjegyzőség dolgozóinak
munkaköri leírását.

A két testület elfogadta a Körjegyzőség 2006. I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót, valamint
a 2007. évi költségvetési koncepciót.
Tájékoztató következett a terényi székhellyel működő Terény és Szanda Községek Egészségügyi
Társulásának 2006. I-III. negyedévi gazdálkodásáról, és a 2007. évi költségvetési koncepcióról. A képviselők
mindkettőt elfogadták.
Egyebek napirendi pont keretében meghallgatták Rugáné Pongrácz Mária Anna polgármester
tájékoztatóját a Cserhátsurányi központtal működő Gyermekjóléti Szolgálat átszervezésének
szükségességéről.
Terény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete soron következő ülését 2006. nov. 28-án tartotta:
Megtárgyalták és elfogadták az önkormányzat I-III. negyedévi pénzügyi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót, a 2006. évi költségvetési rendelet módosítását, és a 2007. évi költségvetési koncepció
kialakítását. Havaj Andrásné pénzügyi előadó segítette a képviselőket a pénzügyi jelentés értelmezésében és
a költségvetés elkészítéséhez szükséges ismeretekkel kapcsolatban.
A képviselők a terényi önkormányzat által foglalkoztatott dolgozók létszámadatait 13 fő alkalmazásával
határozták meg a következő költségvetési évre.
(Brozsó Andrásné alpolgármester)

SUBA KÁROLY FÜGGETLEN TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ BEMUTATKOZÁSA
Tisztelt Lakosság!
Mielőtt a bemutatkozásba kezdenék, mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik rám
szavaztak és megtiszteltek bizalmukkal, érdemesnek láttak a képviselői munkára. Tehát köszönöm.
Suba Károly Istvánnak hívnak és immár két éve bejelentett lakos vagyok Terényben. De a történet
visszanyúlik egészen 1992-ig, amikor egy ismerős meghívására itt töltöttem a szilvesztert. Gyakorlatilag
ettől az időtől fogva rendszeresen jöttem a faluba pihenni, tenni-venni.
Budapesten születtem 1971-ben, de csak 6 napot laktam ott, azt is a kórház szülészeti osztályán. Az ezt
követő 28 évet Gyömrőn, Bp.-től 30 km-re fekvő kisvárosban éltem le. Ott jártam óvodába és iskolába, majd
a Nyomdaipari Szakközépiskolát Bp.-en végeztem el. Az ifjú éveimet is naponta ingázva Gyömrő-Bp. között
éltem. Nem volt ez szokatlan, hiszen úgy is hívják az efféle településeket, hogy: „alvóváros”, mert csak
aludni járnak haza az emberek.
Én is így tettem, de nagyon nem szerettem. Elkezdtek kérdéseim lenni, „mit keresek én itt?“
Sok mindent próbáltam kedvem szerint, aztán nemsok idő múlva kapcsolatba kerültem a mai
munkahelyemmel, ahol egy felkészítés keretein belül 12 hónapot Angliában töltöttem. Ezzel párhuzamosan
ismerkedtem meg feleségemmel Csillával, akivel hamarosan összeházasodtunk, majd a munkahely által
biztosított szolgálati lakásba költöztünk. Ez 2000. január elsején történt, azóta ott dolgozom Őrbottyánban az
ELLEL Ministries Internation-nál. Ez egy angliai alapítású szolgálat, ami főleg lelkigondozással és
bibliaiskolák szervezésével foglalkozik. Itt vegyes feladatkörben dolgozom, ami jelent: az építkezések
bonyolításától tolmácsoláson át a lelkigondozásig sok-sok mindent.
Szóval odakerültünk Őrbottyánba. Szépen elkezdett nőni a család: kettő, három, négy, öt…kinőttük a lakást.
Sikerült Terényben találnunk egy megfelelő adottságú házat, amit meg is tudtunk venni. Így most itt lakunk a
Kossuth út 32-ben, a „Csankó Janó“ volt házában. A negyedik gyermekünk már ide született.
Azok alatt az idők alatt, amíg idejártam, sok minden szépet tapasztaltam. Szeretném, ha a falu a jövőben
is egy élhető, szép falu lenne. Ne csak működjön, de fejlődjön és virágozzon! Ez az itt élőkön múlik. Én is
szeretnék tenni ezért a lehetőségeim szerint.
Képviselőként az összefogást és a fejlesztést támogatom. Remélem az előttünk álló négy évben lesz elegendő
lehetőség, amit ez a jó csapat ki is tud majd a falu javára használni.
Kérdéseiket és észrevételeiket szívesen várom személyesen vagy levélben.
Tisztelettel: Suba Károly

TISZTELT LAKOSSÁG!
2006. november 01-től GYÓGYSZERKIVÁLTÁS minden héten PÉNTEKEN
történik
Kérem a recepteket lejuttatni – legkésőbb - péntek 10.00 óráig
a Polgármesteri Hivatalba
(Brozsó András falugondnok 06-20/59-96-317)
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Tisztelt Választópolgárok,
Önkormányzati Ügyfelek!
Ez úton is szeretném megköszönni Önöknek az
önkormányzati
választáson
tanúsított
részvételüket. Szép eredmény, hogy a jogosult
választópolgárok közel 74 %-a járult az urnákhoz.
Külön köszönöm azoknak, akik megtiszteltek
bizalmukkal,
és
hozzájárultak
az
elért
eredményemhez.
Az elmúlt két hónap tapasztalatai azt tükrözik,
hogy Önök olyan képviselőket választottak, akik
bizalommal vannak egymás felé, ezért a munka
légköre nagyon jó, és bízunk benne, hogy már
télen is, de tavaszra még inkább tapasztalják a
jobb odafigyelést az önök igényeire, a település
arculatára. A választásokig megosztott volt a
településünk, de most a munka megkezdődött, és
csak akkor leszünk eredményesek, ha megtaláljuk
az összefogás útját. Újraválasztásommal továbbra
is az egész település minden polgárának az
érdekét fogom képviselni, melyben segítenek a
képviselőtársak
és
Brozsó
Andrásné
alpolgármester asszony. A közös munkának,
együttgondolkozásnak, a jobbító szándéknak az
egyik első zsengéje az önkormányzati munka
átszervezése.
Az önkormányzat épülete a Terény - Szanda
Körjegyzőség terényi kirendeltségeként működik,
amit itt Terényben mindenki csak hivatalnak
nevez. A Körjegyzőség Szandán három,
Terényben két köztisztviselővel működik. A
Körjegyző hétfőn, szerdán és pénteken Szandán,
míg kedden és csütörtökön Terényben dolgozik.
Arra, hogy a növekvő feladatok ugyanennyi
dolgozóval legyenek ellátva, két megoldást merült
fel: vagy egy helyre kell összevonni a két hivatalt,
vagy jobban kell megszervezni a feladatokat.
A terényi Képviselők ragaszkodnak ahhoz,
hogy a hivatal Terényben működjön, ezért
átszervezéssel akarunk a növekvő feladatokon
úrrá lenni. Az itt folyó munka 2006. december
elsejétől átszervezésre kerül.
2006. december 01-től
a terényi Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
Tel.: 548-000 Fax: 548-001

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

zárva
08-12.30-ig
zárva
08-16-ig
08-10-ig

Mi fog változni? Az eddigi gyakorlat az volt,
hogy az ügyfél megérkezett a hivatalba, és a
dolgozó, aki épp egy levelet írt, vagy egy
határozattal foglalkozott, abbahagyta a munkáját
és felvette a papírokat az új ügy elindításához.
Miután elment az ügyfél, a dolgozó folytatta az
abbahagyott munkát, de hol is tartott? Néhány
perc múlva mire felvette a fonalat, újabb ügyfél
jött, megint megszakadt az érdemi munka. A
határozat végül elkészül, de másfél óra szaladt el.
Az átszervezés lényege nem ismeretlen
senkinek, hiszen pl.: a bolt, a kocsma, a városban
az okmányiroda is nyitvatartási időhöz kötött.
A Körjegyzőség helyi Hivatalának a
munkarendje ezután kettéválik a dolgozók részére.
Lesz félfogadási idő, amikor a kérelmek kerülnek
benyújtásra, ekkor csak a beérkező igényekre
összpontosítja az ügyintéző a figyelmét. Ekkor a
kérelmekkel érdemben nem intézkednek, csak
átveszik, és a megfelelő ügyintézőhöz kerül az
ügy. Amikor befejeződik ügyfelvétel, vagy ügyfél
fogadása, akkor kezdődik a feldolgozás. A
határozatok megírásra kerülnek, és az aláíró
asztalára.
Az intézkedés által arra számítunk, hogy az a
dolgozó, aki éppen egy hivatalos ügyet dolgoz fel
a beadott papírok alapján, az jobban tud haladni,
és több kérelmet tud feldolgozni egy héten, mint
eddig.
Intézni való ügyek nemcsak a lakosság
részéről, hanem máshonnan is bőven érkeznek a
hivatalba. Postán, faxon, vagy e-mailben érkező
megkeresésekre,
folyamatos
feldolgozással
szintén ügyfélfogadáson kívüli munkaidőben
tudunk időt szánni.
A kezdeti megszokás nem könnyű, de jobb,
mintha el kellene menni más településre az
ügyeinket elintézni.
Kérem megértésüket és az ügyfélfogadási rend
betartását!
Köszönettel:
Fáy Dániel
polgármester

Polgármester fogadási ideje:
Kedd
10-12.30-ig
Csütörtök
13-16-ig
Körjegyző fogadási ideje:
Kedd
10-12.30-ig
Csütörtök
12-16-ig

A SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
A SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MEGALAKULÁSA
2006. október elsején az országos önkormányzati választásokkal párhuzamosan megtörténtek a
kisebbségi választások is. Az új kisebbségi törvény értelmében csak azok a választópolgárok szavazhattak
kisebbségi képviselőjelöltekre, akik előzőleg kérték felvételüket a kisebbségi névjegyzékbe. Terényben 82en regisztráltatták magukat a kiírt határidőig. Új rendelkezés volt a választásokkal kapcsolatban az is, hogy
külön helyiségben, külön választóbizottság segítségével folyt októberben a kisebbségi választás.
Az előző ciklusokban a települések lélekszámát vették figyelembe a kisebbségi képviselők számának
meghatározásakor. Ennek megfelelően Terényben az 1994-es választások óta 3 fő képviselte a kisebbségi
érdekeket. Most a törvényváltozás kapcsán 5 fő lett a Kisebbségi Önkormányzatok megalakulásának
kritériuma. Településünkön a 2006-os választás eredményeként a következő jelöltek kerültek be a kisebbségi
képviselők közé: Oczot Pálné, Gulácsiné Fabulya Hilda, Brozsó Mihály, Csordás Ágnes, Brozsó Andrásné.
Terényben az immáron 4. ciklusban megalakuló Szlovák Kisebbségi Önkormányzat továbbra is kiemelt
feladatának tekinti a működőképesség fenntartása mellett a hagyományok ápolását, őrzését és a falu
kulturális életében való aktív részvételt.
Az előző években nagy hangsúlyt fektettünk a hagyományápolásra, a kulturális tevékenységekre: a
Nemzetiségi Nap, a Tűzugrás, a Szüreti, a Falunap, Farsangi rendezvényeket, pályázatírással, szervezőilebonyolítói munkával és anyagiakkal is segítettük.
Jó kapcsolatot alakítottunk ki a GYÖK-kel és a Faluvédő és Segítő Egyesülettel. A tavaszi tojásfestő
versenyt már többízben közösen rendeztük gyermekeinknek, valamint tavaly a nyárbúcsúztatót is, mindkettőt
az egyesület pályázati pénzből finanszírozta.
A könyvtár működésének folyamatos támogatása, gyermekeink nyelvoktatásának támogatása eddig is
szívügyünk volt. A szlovák nyelvű tankönyvek áraival támogatjuk gyermekeinket, a szülőket. Volt olyan
tanév, hogy az összes tankönyv árát támogatásként iskolás gyermekeinknek megszavaztuk.
Tavaly beindítottuk felnőttek számára az ingyenes szlovák nyelvtanfolyamot. Nagy örömünkre nem csak
a faluból járnak – főként fiatalok - hanem mástelepülésről is: Bokorról, Szügyből.
Az idősek karácsonyi csomagjainak összeállítását is több éve támogatással segítjük.
Ápoljuk a szlovákiai testvérfalusi kapcsolatokat. Rendszeresen és kölcsönösen részt veszünk egymás
rendezvényein: Falunap, Nemzetiségi Nap. Szép és megható esemény volt, amikor a Szlovák Klub
kezdeményezésére és szervezésében megtartott a Magas Tátra megsegítésére jótékonysági est bevételét
együtt vittük ki Szlovákiába az Apátújfalusi küldöttséggel.
Idén a Kultúrház javára szerveztünk közösen a Faluvédő és Segítő Egyesülettel jótékonysági Farsangot.
Évről-évre megrendezésre kerül - immár hagyománnyá válló - a szlovákiai ökumenikus bibliai táborunk,
amelyet már előre várnak a fiataljaink. Pályázatok írásából és elnyeréséből sikerül megvalósítanunk.
Működésünk eredményessége szempontjából nagy jelentősége van a pályázati lehetőségeknek, hiszen
volt olyan évünk amikor pályázati pénzekkel sikerült megduplázni a - nem túl magas - állami támogatás
összegét.
Úgy gondoljuk, az előző években kifejtett munkánkkal, erőfeszítéseinkkel talán sikerült
sokoldalúbbá, gazdagabbá tenni kis falunk életét. Ezt a segítő „gazdagabbá tévő” szolgálatot szeretnénk
folytatni újonnan megalakult képviselőtestületünkkel is.
A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat nevében:
Gulácsiné Fabulya Hilda elnök

BROZSÓ MIHÁLY FÜGGETLEN KISEBBSÉGI KÉPVISELŐ BEMUTATKOZÁSA
Terényben születtem evangélikus szülők gyermekeként. A szüleim és én is szlovák nemzetiségűnek vallom
magam.
Az evangélikus egyháznál 1965-1990-ig presbiter voltam. 1990-től az egyház vezetőségében az egyházfi
tisztséget töltöm be.
Jelenleg nyugdíjas vagyok.
2006. október elsején megválasztottak a helyi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat képviselőjének. Köszönöm
a választók bizalmát. Igyekszem a közösség érdekében tevékenykedni.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet kívánok községünk minden lakosának.
Tisztelettel:
Brozsó Mihály Szlovák kisebbségi képviselő

TERÉNYI KÖRKÉP

6

EGYHÁZI ALKALMAK, ESEMÉNYEK

ADVENT
VÁRAKOZÁS
Az Úr eljövetelére várunk. Készítjük szívünket befogadására és várjuk második
eljövetelét. Ehhez bűnbánatra és megtérésre van szükség. A megtérés egyik
feltétele, hogy jobban figyelünk egymásra és Istenre.
(Vagyóczky József plébános)

December 3.
December 9.
December 17.
December 24.
December 25.
December 30.

SZOMBATI ÉS VASÁRNAPI SZENTMISÉK RENDJE
2006. DECEMBER
Vasárnap
de.1/2 11 óra- Búcsúi szentmise
Szombat
du. 17 óra
Vasárnap
de.1/2 11 óra- Perselyadomány a fűtés javára
Vasárnap
du. 18 óra Pásztorjáték
du. 19 óra Szentmise
Hétfő
de.1/2 11 óra
Szombat
du. 17 óra
ÁLDOTT ÜNNEPEKET

ADVENTI GONDOLATOK
„Örvendezve fogtok vizet meríteni a
szabadulás forrásából.” (Ézs.12:3.)
Valaki ismét útban van felénk. Valaki,
aki egyszer – az idők teljességében - már
eljött hozzánk, hogy hozza szabadító
irgalmát, szeretetét. Eljött, hogy közel
hozza
számunkra
Isten
üdvözítő
kegyelmét. Vállalta a küldetést, hogy
szenvedjen és meghalljon értünk Golgota
keresztjén. Mindezt irántunk való nagynagy szeretetéből tette.
Ez a Valaki nem más, mint Jézus
Krisztus. Ő jön ismét el hozzánk, közénk,
ebben az adventben is. Ő látogat meg
minket ismét. Eljön, hogy újból magához
öleljen,
megújítson,
megerősítsen
szeretetében. Az Ő jöttére készülhetünk.
Az
Ő
jöttét
várhatjuk
örvendező
reménységgel.

Amikor tudjuk, hogy kedves vendég
látogat meg minket, örömmel készülünk
jöttére, fogadására. A háziasszonyok
ünnepek előtt takarítanak, sütnekfőznek. Készülnek az ünnepre.
Exupéry - a „Kis herceg” írója - így
fogalmaz: „Tudnom kell, mikor jössz,
hogy jöttödre díszbe öltöztessem a
szívemet.”
Ezt tehetjük mi is adventben. „Adventi
Csendben”
várhatjuk
ismét
Jézus
eljövetelét.
Rá
figyelhetünk,
Őreá
„hangolhatjuk” szívünket, hogy tisztítson
meg
bűneinktől,
tegyen
szabaddá
azoktól. Engedjük, hogy újból magához
öleljen!
Bűnbocsájtó
irgalma
által
„öltöztesse” ünnepi díszbe szívünket!
Így válhat valóra életünkben az
ézsaiási ígéret: „Örvendezve fogtok vizet
meríteni a szabadulás forrásából.”
E gondolatok jegyében áldott adventi
készülődést kívánunk minden kedves
Testvérünknek!
(Gulácsiné Fabulya Hilda Lelkész)

EVANGÉLIKUS EGYHÁZI HÍREK
Minden év vége felé egy kicsit megállunk és visszatekintünk az elmúlt esztendőre. „Mérleget”
készítünk, számot vetünk: mi volt jó, mi volt rossz és nehéz az elmúlt évben. Mi mindent
köszönhetünk az Úr Istennek, miben adott erőt, miben segített.
Az év elején szívből hálát adtunk Istennek és örültünk az új - 2005. december 18– án felszentelt
gyülekezeti házunknak. A rideg téli vasárnapokon már itt tartottuk istentiszteleteinket. Tavasszal
ugyancsak itt került megrendezésre az egyházmegyei hittanverseny is.
A nyár elején a vanyarci hittantábor alkalmain - valamint a lányok szálláshelyéül - szolgált az új
épület. A fiúk szállása a Johannita Szeretetszolgálat sátortáborában volt.
A nyár folyamán több ifjúsági csoport is igénybe vette gyülekezeti házunkat szálláshelyül. Ezzel
az új létesítménnyel nemcsak egyházközségünk, de kicsiny falunk is gazdagodott.
A 2006-os év a választások jegyében telt. Az országos és önkormányzati választások mellett
egyházi választások is történtek. Tavasszal az Északi Egyházkerület élére a nyugdíjba vonuló D.
Szebik Imre püspök helyére a gyülekezetek megválasztották Dr. Fabiny Tamást püspöknek.
Egyházkerületi felügyelőként a gyülekezetek bizalmát ismét Benczúr László szerezte meg. Az
egyházközségek presbitériumának hat éves megbízatása is az idén telt le. Ezért presbiteri
választások is voltak a magyarországi evangélikus gyülekezetekben. Így a Terényi Evangélikus
Egyházközség közgyűlése nálunk is - újabb hat évre - megválasztotta új presbitériumát. Az új
presbitérium tagjainak ünnepélyes beiktatására december 03-án, advent első vasárnapján került sor.
Gulácsiné Fabulya Hilda evangélikus lelkész
„Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a
mennybe“ (Apcsel. 1,11)
Sokan ünneplik ma az Úr első eljövetelének feltételezett napját: fordítsuk most figyelmünket
második eljövetelére. Ez éppen olyan biztos, mint amilyen az első eljövetele volt, és hogy először
eljött, az nagyban alátámasztja második eljövetele bizonyosságát. Jézus Krisztus, aki eljött
szolgálni, egészen biztosan eljön újra, hogy uralkodjék. Ez a mi boldog reménységünk, mert egykor
osztozni fogunk Urunk örömében. Az örökkévalóság mérhetetlen békéje és ragyogása, bőséges
jutalom lesz a bizonyságtétel és küzdelem éveiért. Közeledtének jelei töltsék el örömmel a
szívünket.
„A mennyei magas égben Istennek dicsőség légyen,
Ki szent Fiát küldé értünk, hogy Megváltónk legyen nékünk“ (RÉ: 316:15)
Áldás, békesség:
Kőmíves Csilla, Kőmíves Dávid tanító, református hittanoktató

IDŐSEK NAPJA
2006. DECEMBER 14-ÉN
CSÜTÖRTÖKÖN 15 ÓRÁTÓL A KULTÚRHÁZBAN
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CIVIL SZERVEZETEINK TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A TERÉNYÉRT KÖZALAPÍTVÁNY MEGALAKULÁSÁRÓL
Az 1993. évi XCII. módosított törvény
lehetőséget adott arra, hogy közérdekű célú,
önálló
jogi
személyiséggel
rendelkező
közalapítványt hozzon létre az Önkormányzat. Az
a cél vezérelte, hogy az elkövetkezendő
időszakban Terény község polgárainak szebb,
emberibb természeti és társadalmi környezete az
alapítvány célkitűzései által is megvalósulhasson.
Közalapítványunk létrehozásában dr. György
István és családja segített, akik nem sokkal előtte
vásárolták meg hétvégi háznak az Arany János
utca egyik kis vertfalú házikóját. Ők voltak
alapítványunk ötletgazdái. Elkészítették az alapító
okiratot és 1994. augusztus 16-án átadták az
önkormányzatnak. A Nógrád Megyei Bíróság
1994. október 17-én a PK 25/1994/4 sorszámmal
meghozta 29/1994. számú végzését. Ezzel
bejegyzésre került és hivatalosan is létrejött a
Terényért Közalapítvány.
Az alapító: Terény Község Önkormányzata.
Székhelye: Terény, Arany J. út 46.
Célja: elősegíteni és támogatni a településen és
környezetében a természeti értékek megóvását és
védelmét. Az egészségesebb életkörülmények
kialakítását. A civil társadalmi környezet
megteremtését. A környezettudat formálását a
nevelés, oktatás, képzés és a közművelődés teljes
eszközrendszerével. Közalapítványunk kiemelten
támogatja a szennyvízkezelést, a szilárd hulladék
szelektív gyűjtését. Az egészségesebb, szebb és
rendezettebb települési arculat kalakítására
irányuló környezetvédelmi tevékenységeket és
kezdeményezéseket.
Anyagi
támogatással
ösztönzi és elősegíti a községi hagyományok
ápolását,
hagyományőrző
találkozók
megrendezését. A helytörténeti kutatómunkát,
valamint a kulturális, tömegsport és szabadidős

tevékenységeket. Támogatja a helyi általános
iskola szabadidős tevékenységét és a korszerű
számítástechnikai ismeretek fejlesztését. Segíti a
Gyermekönkormányzatot a demokrácia és a helyi
civil társadalom és kultúra rendszerének
kiépítésével.
Az alapítvány kezelője az alapító által felkért 7
tagú Kuratórium. A Kuratórium az alapítvány
legfőbb testületi irányító, döntéshozó és
gazdálkodó szerve, melynek tagjai: a helybeli
iskola mindenkori igazgatója, a Katolikus Egyház
és az Evangélikus Egyház helyi gondnoka,
valamint az alapító által kinevezett két
magánszemély.
A Terényért Közalapítvány megalakulásakor a
Kuratórium tagjai voltak: Mucsina Gyula (elnök),
Császár Györgyné (titkár), Mucsina Gyuláné
iskolaigazgató, Tálas János gondnok (Katolikus
Egyház), Oczot János gondnok (Evangélikus
Egyház), Dr. György István és Kruj Andor.
Az alapító a Kuratórium működésének
ellenőrzésére háromtagú Ellenőrző Bizottságot
hozott létre. A bizottság tagjai jogosultak a
Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt
venni, a gazdálkodást figyelemmel kísérni,
ellenőrizni és a Kuratórium figyelmét írásban
felhívni a feltárt hiányosságok megszüntetésére. A
Terényért Közalapítvány megalakulásakor az
Ellenőrző Bizottság elnöke: a község mindenkori
jegyzője, Szlobodnyik András Győző volt, a tagok
pedig: Csordás Mária és Nagy Vilmos.
(Cikkünk folytatása a Terényért Közalapítvány
átalakulásáról, jelenlegi munkájáról az újság
következő számában lesz olvasható)
Mucsina Gyula elnök

NYUGDÍJAS KLUB
A Nyugdíjas Klub 1992-ben alakult.
A nyugdíjasok összejövetele heti egy alkalommal történik. Beszélgetés a napi problémákról, régi
énekek, játékok, szokások, öltözékek, ételek felelevenítése, bemutatása.
Évek óta megünnepeljük az idősek napját. Az anyagi fedezetet az Önkormányzat és a Szlovák
Kisebbségi Önkormányzat biztosítja. A csomagok összeállítását a Nyugdíjas Klub vezetője és
Benkó Jánosné készíti össze és osztja szét a falugondnok segítségével.
Az idén december 14-én, csütörtökön 15 órai kezdettel a Kultúrházban rendezzük meg.

Fellépnek az óvodások, iskolások, Kalácska népdalkör, az iskolások hagyományőrző és
néptánccsoportja, az angol szakkör tagjai, valamint a hegedűsök.
Szeretettel várunk mindenkit:
Dr. Molnár Imréné klubvezető
MEGÓVNI AZ ÖRÖKSÉGET
Terényben már évek óta, sőt évtizedek óta működik a Szlovák Klub.
Megfogalmazott célunk, hogy az ősök ránk hagyott nyelvét, kultúráját, népviseletét,
étkezési szokásait megőrizzük és gyermekeinknek, unokáinknak átadjuk, amíg nem
késő.
A Szlovák Klub tagsága mindenütt, ahol lehet, képviseli a falut, amivel öregbíti a
település hírét. Így lett híres a terényi sztrapacska is.
Novemberben a szlovákiai Hronecben volt a Szlovák Klubok vezetőinek értekezlete,
amin én is, mint klubvezető részt vettem Csordás Ágnessel, aki a helyi Szlovák
Kisebbségi Önkormányzat fiatal képviselője.
Úgy gondoltam, hogy a fiatalokat be kell vonni a munkába. Ezért hívtam meg őt is
erre az összejövetelre. Mire mi kiöregszünk, legyen, aki folytatja ezt a közéleti
tevékenységet.
Nagy öröm volt számomra, amikor az elnökségből megszólították őt, hogy mondja
meg honnan jött. Elismeréssel szóltak arról, hogy így kell csinálni. Példa lettünk a többi
klub előtt, amiért a fiatalok bevonásáról is gondoskodunk. Örülünk Csordás Ágnesnek,
hogy vállalja ezt a tevékenységet és időt fordít a kisebbségi munkára. Elmondása szerint
a szlovákiai kirándulással mélyebb betekintést nyert e nemes és szép feladatba,
küldetésbe.
A 3 napos összejövetelünkön szó volt a december 9-én, Budapesten megrendezésre
kerülő Kongresszusról is, amit 4 évente tartanak meg. A Szlovák Klub tulajdonképpen a
Szlovák Szövetség helyi szervezetei. Igyekeznek úgy működni, hogy hasznára váljanak a
falvakban élő kis közösségeknek.
Mi itt Terényben továbbra is szeretnénk a ránk hagyott örökséget megbecsülni és
továbbadni, hogy sokáig fennmaradhasson a szép népviselet, a nyelv, a hagyományok, a
régi ételek. Januártól szívesen várunk mindenkit, aki e nemes cél érdekében tenni akar.
Várjuk Önöket tagjaink sorába.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a Szlovák klub nevében:
Oczot Pálné klubvezető

Terényi sétány szép álmának
megvalósítása
A Terényi Faluvédő és Segítő Egyesület 2002. 01.
18-án került bejegyzésre, Bujnyik Tibor elnök
vezetésével. Működésének helyszíne a Könyvtár
épülete, mely Teleházként és eMagyarország
pontként is funkcionál. Az egyesület vezetősége
2006-ban átszerveződött. A jelenlegi elnök:
Környei Alice. Az egyesület célja: községünk
kulturális és földrajzi értékeinek megóvása, a
hagyományok ápolása, programok szervezése,
lebonyolítása és a lehetőségekhez mérten az
anyagi források növelése.
Az egyesület legutóbbi tevékenysége az
ÖKOTÁRS
Alapítványhoz
benyújtott
és
támogatott pályázat segítségével valósulhatott
meg. Egy csodálatos és nagyon hasznos hosszú

hétvégét tölthettünk együtt november elején saját
egyesületünk tagjaival, kis falunk szorgoskodó
emberkéivel, és nem utolsó sorban új segítő
barátainkkal.
Facsemetéket ültettünk a településen.
A sokáig elhúzódó ősz miatt nem lehetett előbbi
dátumra tenni az ültetést, mivel a csemeték nem
hullatták el leveleiket, ezért nem tudtuk
beszerezni őket. Ennek az eredménye az lett, hogy
a kitűzött időpontra olyan hideg hetet kaptunk,
mint amilyen az idén azóta sem volt. Ezért nagyon
jól esett az átfagyott „faültetőknek” a forró tea és
a zsíros kenyér, valamint este a munka végeztével
a finom gulyásleves, amit „égi áldás”-ként
gyönyörű hóesésben fogyasztottunk el. A nap
megkoronázása volt a Faluházban a résztvevő
zenészek által összehozott táncház.
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Óriási segítséget kaptunk a Bükki Nemzeti Park
Igazgatósága nevében Harmos Krisztián területi
felügyelőtől, valamint az Ipoly-Erdő Rt. erdészeti
szaktanácsadóitól. Irányításukkal nem egy
különálló flóra volt a megvalósítási cél, hanem
eme Cserháti térség tényleges rekultivációjára
törekedtünk.
Sajnálatos
módon
bizonyos
területeket eredeti állapotába visszaállítani már
nem lehet.
A terényi-dombság kistájra (benne Terény
területére) jellemző, hogy az uralkodó növényi
kultúrát az akácosok adják. Mára az őshonos
fafajokból álló erdők, illetve az őshonos fafajok
populációi is jelentősen visszaszorultak a
területen, csökkentve ezzel a táj biológiai
változatosságát.
A Terény belterületén őshonos fafajokkal történő
fásítás így kiemelkedően ökológiai jelentőségű.
Egyrészt pótolja a természetközeli élőhelyekről
hiányzó fafajokat, másrészt zöld folyosó szerepet
is betölthet.
A fafajok kiválasztása során elsődleges szempont
volt, hogy a tájban természetesen előforduló,
rovar-tápnövényként,
illetve
madarak
táplálékaként ismert fafajokat ültessünk. Például a
füzek, nyárfák, hársfák több védett lepke- és
bogárfaj tápnövényei. A juharok, kőrisek termése
téli madárvendégeink fontos tápláléka.

Nyilván az eredmény években mérhető, de az
egyesületünk fontos célja a felnövekvő generáció
egészséges életterének segítése. Szerintünk
tökéletesen elértük a település belterületén
természetesen honos fafajokkal az élőhely
fejlesztését.
A projekt megvalósítása egyesületünk fejlődésére
is pozitívan hatott, mert az egyesület más-más
érdeklődési területén tevékenykedő tagjait most
közös összefogásra késztette.
A lakosság szemében is elismerést váltott ki ez a
törekvés, mert a közösségi faültetésként
meghirdetett programunkban sokan segítettek. El
is kélt a sok szorgos kéz, mivel közel 700 db
facsemetét sikerült segítőink által beszerezni a
pályázati pénzből.

Egyesületünk
ennek
a
programnak
köszönhetően több más szervezettel alakított
ki szorosabb munkakapcsolatot: a Pest
Környéki Madarász Kör-rel és az Ipoly-völgyi
Madarász Khv-vel. Ők „önként és dalolva”
jöttek segítségünkre - szó szerint - mivel
zenészek
is
voltak
közöttük,
akik
gondoskodtak a jó hangulatról.
Köszönjük mindenkinek, aki ennek a szép
álomnak a megvalósításában segített nekünk:
Terényi Faluvédő és Segítő Egyesület

A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Képviselő-testület
tagjainak összefogásával az idén is járt nálunk a falu

MIKULÁS

Köszönjük mindazoknak, akik ebben a munkában részt vettek és segítséget nyújtottak
A csomagok tartalmas megtöltését támogatták: Czifra József, Fáy Dániel, Koplányi Kornél (Szanda), Marossy László,
Slezák Zsuzsanna, Tóthpál Árpád (Szanda), Varga Tibor

AKTUÁLIS

Szennyvízelhelyezés előtakarékossággal
A háztartási szennyvíz elhelyezés nem
mindenkinek probléma, mert nem mindenütt van a
házba bevezetve a víz. Ahol viszont bevezették,
ott a környezetükért felelősen gondolkozókban
felmerül a kérdés, hogy a félévenkénti szippantás
milyen hatásokat okoz a közvetlen közelünkben.
Ugyanakkor mindenki fél attól, hogy a
vízfogyasztáshoz hasonlóan a csatorna is nagy
anyagi terhet jelent majd. Ma még a
szennyvízkezelés konkrét hogyanjára több
megoldás van. Most a tárgyalások a házi
szennyvíztisztítók és a csatornahálózatos halápi
tisztítórendszerre történő rákötés közt még nem
dőlt el, de bármelyik megoldás mellett döntünk,
önerő nélkül nem tudjuk megvalósítani. Ezért az
önerő
képzésére
ideális
megoldás
az

előtakarékosság, amit lakás takarékpénztár
(általános néven LTP) igénybe vételével, havi
részletekben lehet fizetni. További előny, hogy a
lakosság pénzét a Magyar Állam 2006 végéig
megkötött szerződésekre 30%-al támogatja.
Az előtakarékosság 8 éves futamidőre tervezett,
havi 1980 Ft részlettel. Számokban kifejezve a 8
év = 96 hónap, ez folyamatában 190.080 Ft
megtakarítást eredményez a futamidő alatt. Ezt
fejeli meg a Magyar Állam támogatása 30 %-al,
ami 57.024 Ft. Összesen tehát 247.104 Ft önerő
áll majd rendelkezésre telkenként. Még ennek az
évnek a végén elindítva, 2014. év végéig
törlesztjük a részleteket,
de
addig a
szennyvízkezelés
önerejére
bármikor
felhasználható a teljes futamidőre befizetendő
összeg és a 30% támogatás. Tehát, ha 1,3,5, vagy
8 év után lesz sikeres pályázatunk, az önerő már

megvan. Sajnos 2007. január 1. után a Magyar
Állam nem támogatja az ezután megkötött
előtakarékossági szerződéseket, sőt a felhasználási
kört is leszűkíti az ez utáni kötésekre, és nem lehet
szennyvízre felhasználni.
2006. december 2-án a közmeghallgatáson, illetve
a hirdető táblákon tájékoztatva lett a lakosság a

lehetőségekről. A szerződés
megkötésének
ideje: 2006. 12. 16-17. (szombat, vasárnap),
helye: Könyvtár.
(A Képviselő-testület nevében: Fáy Dániel
polgármester)

TÁJÉKOZTATÓ
A Magyarnándori Rendőrőrs illetékességi területe és Terény község 2006. évi közbiztonsági
helyzetéről
(2006. december 2-án, a közmeghallgatáson elhangzott beszámoló kivonatos része)
„A felkérésük alapján teszünk eleget a
beszámolási kötelezettségünknek, amit egy
részben az Önökre vonatkozó törvények,
másrészt pedig a rendőrségi törvény is előír.
A Magyarnándori rendőrőrs területén 14
község és 13 tanya található összesen.
A
magyarnándori
KMB
illetékességi
területének közterületein alapvetően rend
uralkodik, a bűnözés a jól kezelhetőség
keretei között tartható. Területünkön a
„megélhetési bűnözés“ jelenléte a jellemző,
mely egyre inkább növekvő számot mutat, és
folyamatosan jelen van a társadalomban
országos szinten.
A területen egyik leggyakrabban előforduló
bűncselekményfajta a besurranásos lopás.
Mindig újfajta módszereket találnak ki az
elkövetők. Jellemző elkövetési mód, hogy egy
többtagú társaság egyik tagja valamilyen
indokkal elcsalja a házigazdát olyan helyre,
ahonnan az nem láthatja, hogy a többiek
közben bemennek a házba, és onnan
értékeket tulajdonítanak el. Ilyen indok lehet
például fémfelvásárlás, állatvásárlás, pohár
víz kérése, stb. Jellemző még, hogy ezeket a
bűncselekményeket
valamilyen
jármű
felhasználásával követik el a gyorsabb
menekülés érdekében.
Ezeknek a rendszámtáblája vagy hiányzik,
vagy le van takarva, ezért a későbbi
azonosítás igen nehéz.
Jellemző bűncselekményfajta még a terményés állatlopás.
Sajnos az utóbbi időben igen jelentős
emelkedést mutat a garázda jellegű
bűncselekmények száma. Itt a garázdaság,
könnyű testi sértés, családon belüli erőszak a
legjellemzőbb.
A felsorolt bűncselekményi kategóriák
elkövetőinek
felderítéséhez,
a

bűncselekmények
megelőzéséhez,
megszakításához hatékony segítséget tud
nyújtani
a
szomszédok
Egymásért
Mozgalom, amely szerves része a Nógrád
Biztonságáért programnak. Lényege, hogy a
lakosság ne csak saját értékeire fordítson
figyelmet, hanem a közvetlen szomszédok
házára, lakására, udvarára, és középületekre
is, azokban az esetekben különösen, ha az ott
lakók nem tartózkodnak otthon. Idegen
személyek, illetéktelen behatolók észlelése
esetén a legközelebbi rendőr, illetve a
rendőrkapitányság ügyeletének a gyors
értesítése növeli az eredményes felderítés
esélyét.
Igen hatékony segítséget tud nyújtani még a
közrend-közbiztonság
megőrzéséhez
a
Polgárőrség működése. Területünkön egyre
több településen működik ez a szervezet. A
Polgárőrség működése több szempontból is
fontos
lehet:
a
jól
működő
információáramlással lehetővé válik a
bűncselekmények okainak felderítése, az
elkövetők elfogása, a még meg nem történt
bűncselekmények
megelőzése,
a
rendezvények biztonságos lebonyolítása.
Ebben Terény község Polgárőrségével és
önkormányzatával igen jó kapcsolat került
kialakításra.
Ennek figyelembe vételével kérem a Tisztelt
Testületet, hogy a megelőzés érdekében a
lakosságnak - különös tekintettel az idős,
egyedülálló személyeknek - hívják fel a
figyelmét a beszélgetések során a veszélyekre
és azok csökkentésének a lehetőségeire.
Itt kérem a tisztelt lakosságot, hogy a
rendőrök munkáját továbbra is segítsék azzal,
hogy információkat adnak megtörtént, vagy
esetlegesen készülő bűncselekményekről.
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Bármely
rendőr
szívesen
veszi
az
információt, és azt bizalmasan kezeli.
Terény község bűnügyi helyzetét vizsgálva
sokkal kedvezőbb kép tárul elénk, mint más
települések esetében. A községben jelentős,
nagyobb súlyú bűncselekmény évek óta nem
fordult elő. Csendes, nyugodt falu Terény. Ez
alapvetően az itt élő embereknek, és részben
a földrajzi elhelyezkedésnek köszönhető. A
nagyobb rendőri feladatot mindig a
rendezvények biztosítása jelenti, de az évek
alatt
kialakult
jó
együttműködésnek
köszönhetően már rutinosan és jól végezzük
együtt munkánkat. A közrend-közbiztonság
helyzete jó, biztonságos területnek számít.
A községben nem jellemző a rendszeres nagy
létszámú mozgás sem munkavégzés, sem
kereskedelmi,
sem
pedig
turisztikai
szempontból.
Vizsgáljuk meg a tavalyi év és az idei év hasonló
időszakában történt bűncselekményeket:

2005.
3
1
1

2006.
1
1
1
-

Lopás
Rongálás
Garázdaság
Közveszély
okozás
Sikkasztás
1
Kiskorú
1
veszélyeztetése
A vizsgált adatok 2005. január 01-november
30. és 2006. január 01-november 30. közöttiek.
A sikkasztás bűncselekményét nem falubeli
személy sérelmére követték el, hanem a
területen lévő egyik cég volt a sértettje.

Megállapítható,
hogy
Terény
község
közbiztonsága jó szintű, az egy évben történt
bűncselekmények
száma
alacsony,
és
kijelenthető, hogy biztonságos a település.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet,
hogy a rendőrőrs állománya Terény
községben nagyon ritkán kell, hogy
helyszínbírságot,
illetve
szabálysértési
feljelentést alkalmazzon, ebből is látható,
hogy a terényi polgárok törvénytisztelőek.
Úgy érzem, hogy a Rendőrőrs állománya és a
Községi Önkormányzat között a kapcsolat jó
szintű. A járőri állomány szolgálatteljesítése
során a lehetőségekhez képest rendszeresen
megjelenik a községben.
Ezúton
szeretném
megköszönni
a
Polgármester Úrnak, Jegyző Úrnak, és
Képviselő-testületnek, valamint a terényi
lakosoknak a nekünk nyújtott segítséget. E
segítség nélkül nem tudnánk olyan
eredményesen végezni munkánkat, és nem
lehetne
ennyire
biztonságos
település
Terény.“
Balassagyarmat, 2006. november 30.
Ferencsik Raymond György
Osztályvezető
Simon Imre r.alezredes, Őrsparancsnok
Jóváhagyta: Révész Ákos r.alezredes,
kapitányságvezető

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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

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

Állatorvos
Dr Hegedűs Szilárd Tel.:06-35/313-341
06-30/307-63-90
Könyvtár, Teleház és eMagyarország pont
Kedd
12-17-ig

Csütörtök
Péntek
Szombat

13-17-ig
15-21-ig
12-17-ig

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
06-20/599-63-27

ANYAKÖNYVI HÍREK-2006
Gólyahír: Akiknek örülhetünk és
Konfirmálás: 2006. május 13-14.
örülünk
Dudás Julianna
Krátki Martin 2005. december 23.
Krátki Róbert - Kardos Judit
Kozák Lili Emma 2006.február 24.
Kozák Zoltán - Császár Andrea
Suba Sára 2006. június 26.
Suba Károly - Tóth Csilla
Mucsina Sára 2006. szeptember 16.
Mucsina Árpád Oszkár - Oczot Erika
Molnár Veronika 2006. október 22.
Molnár János - Grenyó Mária
Fáy Pál Dániel 2006.október 26.
Fáy Dániel Zs.- Tornóczky Judit
Tamás Veronika 2006. október 30.
Tamás Tamás - Veress Katalin

Szandai Dóra
Siegl Noémi
Siegl Ádám
Elsőáldozás: 2006.június 18.
Molnár Zsófia
Bérmálkozás: 2006. Június 11.
Koplányi Petra
Szilágyi Balázs

Isten áldása legyen a
gyermekeken és a családokon!
Esküvő:: Közös életútjukra indultak Isten áldásával
Takács Attila-Gulyás Judit (Takács
Tibor és Lauró Gabriella fia, néhai
Gulyás Sándor és Brozsó Mária leánya)
2006. augusztus 26-án a terényi
Evangélikus Templomban

Lambek Imre–Csordás Mária (néhai
Lambek József és Bach Anna fia, néhai
Csordás János és Johanesz Mária
leánya)
2006.szeptember 02-án a
balassagyarmati Evangélikus
Templomban

Isten áldása legyen az
ifjú párokon és a családjaikon!
Akikért a harang szólt:
szólt: Akiktől fájó szívvel búcsúztunk
Oman Andrásné (sz.: Karaba Mária) - 2006.január 09.
Brozsó Andrásné (sz.: Mihalik Zsuzsanna)-2006.február 12.
Grenyó János (akinek felesége Bujnyik Borbála) -2006. április 15.
Frenyó János (terényi származású) -2006. június 15.
Kusnyár János (akinek felesége Bohus Borbála) -2006.szeptember 04.
Badacsony János (terényi származású) -2006. szeptember 30.
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Kruj Krisztián -2006. április 27.
Szarvas Istvánné (sz.: Ardai Erzsébet) -2006. május 05.
Karaba Jánosné (sz.: Szlobodnyik Mária) -2006.július 29.
Kelemen Jószefné (sz.: Sipka Ilona) -2006. december 04.

Jézus ígéri: „Aki hisz Énbennem, ha meghal is él.” –Ez lehet vigaszunk, reménységünk
forrása.
GYEREKEKNEK
Kedves Gyerekek!
Jó munkát kívánunk a színezéshez!

ÁLDOTT, SZENT KARÁCSONYT ÉS BÉKÉS, BOLDOG ÚJ
ESZTENDŐT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!

Terényi Körkép 2006. 1. 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

