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ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
Rövid ismertető a képviselő- testületi ülésekről
Az új képviselő-testület az újság legutóbbi megjelenése óta 4 alkalommal ülésezett.
1.) 2010. 12. 16-án:
− A Terény és Szanda Községek Egészségügyi Társulás Társulási Tanács tagjainak a
megválasztása megtörtént. A tagok: Brozsó Andrásné és Koplányi Kornélia lettek.
− A lakossági szilárd hulladékszállítási szerződések közül a NÉ &PA Kft ajánlata bizonyult az
olcsóbbnak, ezért 2012.12.31-ig ők látják el településünkön ezt a közszolgáltatást.
− Várdai Gergely a TIGYÖK alpolgármestere ismertette a 2011. évi munkatervet, amit a
testület elfogadott.
− Brozsó András falugondok ismertette a beszámolóját, ami el lett fogadva.
− Elfogadásra került az intézkedési terv, ami a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok
pótlására készült.
− Csordás Ágnes a Cserhát Natúrpark kapcsolattartója elmondta, hogy a Natúrpark szeretne a
falunak bemutatkozni.
− 2011. január-február
hónapokban a mozgókönyvtár szerződés keretében egy fő
alkalmazására tett javaslatot a polgármester, és ezt elfogadta a testület.
2.) 2011. 02. 10-én:
− Buják, Szanda és Terény Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetését Kodák Csaba,
Buják község polgármestere terjesztette elő és a települések képviselő - testületei elfogadták.
− Szanda és Terény községek Egészségügyi Társulása 2011. évi költségvetését a települések
képviselő-testületei elfogadták.
3.) 2011. 02. 14-én:
− Kiss Tamás pénzügyi előadó tájékoztatta a képviselő-testületet az Önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről, amit a tetsület elfogadott.
− Dr. Tóth Kálmán körjegyző ismertette a hatósági ivóvíz szolgáltatási díjának mértékét,
amely 2011. március 1-től 370 Ft/ m³ + ÁFA összegben lett meghatározva.
− Terény
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szlovák Kisebbségi
Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött.
− A képviselő –testület elfogadta a 2011. évi munkatervet.
− Az Általános Iskola és az Óvoda Alapító Okiratainak módosítása a szakfeladatrend
változása miatt volt szükséges.
− 2011. évi rendezvénynaptárat a képviselő-testület elfogadta.
− Dr. Molnár Imréné Marika nénit, Terény Község saját halottjának tekinti, ezért temetési
költségeit átvállalta a Johannita Segítő Szolgálattal közösen.
4. ) 2011. április 1-én:
− Az Önkormányzat 2010. évi zárszámadása elfogadásra került. A Szervezeti és Működési
Szabályzat felülvizsgálata, elfogadása megtörtént.
− Terény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a gazdasági
programot.
− Tóth István vállalkozó megvásárolta a tavat és kérte a Terényi Tó névhasználatot, amit a
testület jóváhagyott.
− Baleset megelőzési szempontokat figyelembe véve árajánlatot kértünk a Balassagyarmati
Tűzoltóságtól az Általános Iskola előtti fenyőfák kivágásához.

Kőmíves Dávid
alpolgármester

A SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Április 2-án került sor Béren a Bér-Bokor-Terény találkozóra, ahol a szlovák Kisebbségi
Önkormányzatok találkoztak. A közös beszélgetésre, tapasztalatcserére a festői helyen található
Virágos - pusztán került sor Maczó László szíves vendéglátására.
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A Faluház felújítása továbbra is feladata a Szlovák Kisebbségi Önkormányzatnak. Az év folyamán
kerül sor - a védett házak pályázat keretén belül - a tetőcserére.
A Nemzetiségi Nap megrendezése június 25-én (szombaton) lesz. Ez kettős jubileumi ünneplésre ad
okot, mert az idei program lesz a 30., és 35 éve volt az első találkozó megszervezve.
Oczot Pálné (BZs)
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke
HIT - VALLÁS
Húsvétra készülve!

Húsvéti gondolatok

Az Isten az embert boldogságra teremtette. Az egyházi év ennek a
boldogságnak az elérésére segít minket.
A nagyböjti szent idő arra szólít fel, hogy magunkba nézve felismerjük, mi nehezíti az igazi
boldogság elérését.
A vasárnapi gondolatok egy-egy akadály megszüntetésére adnak segítséget.
Megmutatják a biztos utat, ami elvezet, e boldogság utáni vágyhoz.
Az első segítség, az őszinte bűnbánat, ami beláttatja velünk, hogy letértünk a helyes útról.
A másik erőforrás, hogy az igazi „életet“ kell óvni, melyet Isten adott nekünk, az Ő szeretete által.
Szükségünk van arra, hogy az Ő világosságát befogadjuk és ezt a fényt változtatás nélkül adjuk
tovább a világba.
Nyitogatja a szívünket, hogy felismerjük felelősségünket egymás iránt. Nem találhatja meg a
boldogságot az, aki csak magára gondol. Amikor tudunk magunkról elfelejtkezve, az
embertársainkra figyelni, akkor már elindulunk a helyes úton.
Fokozatosan erősödik bennünk az a felismerés, hogy Isten szeret minket. A jeleit nem csupán az
adományaiból, ajándékaiból és segítségéből látjuk, hanem észrevesszük a megpróbáltatásokban is.
Ha tudunk Istenért áldozatot vállalni és Érte megvetést és gyűlöletet is elviselni, akkor még jobban
közeledünk Hozzá.
Minél többet megértünk az Ő szeretetéből, annál jobban megértjük a Húsvét igazi erejét.
Felismerve Isten végtelen szeretetét és a magunk semmi voltát, akkor látjuk be, hogy milyen nagy
szükségünk van az Ő segítségére.
Nélküle megsemmisülünk. Jézus azért jött, hogy nekünk életünk legyen, és bőségben legyen.
Nyilvános működése alatt bizonyította, hogy ezt a küldetést komolyan veszi. Betegeket gyógyított,
visszaadta néhány embernek a földi életét is. Lázár feltámasztásával érzékeltette azt, hogy az Atya
tervében helye van a halálnak is.
Így buzdítja Máriát, Lázár testvérét: „aki hisz bennem, ha meghal is, élni fog!“ Az apostoloknak
pedig pontosan meghatározza az Ő küldetését: „Én azért jöttem, hogy életemet adjam sokakért.
Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy visszavegyem, mert ezt a
küldetést kaptam az Atyától !“
Jézus a győzelmet a bűn felett a szenvedésével és halálával szerezte meg. Nekünk is ezt az
utat kell végigjárnunk. A gyarlóságainkért és botlásainkért szenvedést kell vállalnunk. A bűn és
rossz számára meg kell halnunk, hogy egészen Krisztusnak élhessünk.
Jézus a halálon is győzelmet aratott, amikor feltámadt. Ezzel nekünk is megszerezte az örök élet
lehetőségét. Akkor részesülhetünk ebből az életből, ha itt a földi életünkben hozzá tartozunk.
A boldogságunk alapja KRISZTUS FELTÁMADÁSA. Ha ez a hit irányítja az életünket,
akkor biztonságosan haladunk a kitűzött cél felé.
Ha felhasználjuk Jézus segítségét és az Ő útján járunk, akkor részesei lehetünk az Ő
boldogságának is. Az igazi erőt szent Pál így fogalmazza meg: „KRISZTUS FELTÁMADT A
HALÁLBÓL, ÉS ENNEK MI MINDANNYIAN TANÚI VAGYUNK!“
Imádkozzunk azért, hogy ezt a küldetést mindig komolyan vegyünk és így az IGAZI
BOLDOGSÁG RÉSZEI LEHESSÜNK!
Vagyóczky József
Plébános
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A halál és a pokol kulcsai
Jézus Krisztus mondja: „halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a
pokol kulcsai.” - Jelenések 1,18
Ezzel a húsvét üzenetét hangsúlyozó mondattal köszöntöm Terény kedves népét.
Tudva, hogy ez az ünnep is, mint minden körülöttünk, mint minden érték körülöttünk, veszített a fényéből, jelentőségéből, erejéből. Legalábbis mi nem élünk vele. Ennek persze lehet, hogy az az oka,
hogy már régen nem beszélünk róla úgy, ahogy az eredete, a Szentírás, a Biblia teszi azt. Jelzés értékű azonban, hogy ez az ünnep mégis megmaradt, ilyenkor emberek elmennek egymáshoz, esetleg
meg is ajándékozzák egymást és készülnek is rá. Ki így, ki úgy.
Vannak, akik talán azzal okolnák meg ennek az ünnepnek a megmaradását, hogy sokféle népi hagyomány, valami ősi termékenység-ünnep elemei is összekapcsolódtak a húsvéttal, de miért? Nem
botránkozva teszem fel ezt a kérdést, hanem megválaszolni próbálom inkább.
Azért, mert a húsvét az élet ünnepe, az élet előretörésének a halál legyőzésének az ünnepe.
Úr Jézus feltámadására emlékeznek a keresztyének, mondhatjuk évezredek óta. Vallás és ünnep pedig egészen a közeli múltban is még szorosan összetartozott, hiszen az ünnep igazából az Isten nagy
tetteire való emlékezés, azok elsorolása, az elsorolás, mint emlékeztetés folytán szerzett bizonyosság, biztatás alkalma lehet, ha az ember nem önmagát ünnepli.
És amikor az ember nem önmagát ünnepli, akkor erejét, tehetségét a Teremtő, életet adó, a halált is
legyőzni tudó Istennek tulajdonítja... Erejét, tehetségét a körülöttünk élő világgal összekapcsolódva,
azzal harmóniában törekszik kifejteni...
Az előbbi mondat helyesebben tehát így kezdődne: Hitvallás és ünnep egészen a közeli múltban is
még szorosan összetartozott és miért ne kapcsolódhatna ma újra össze.
Az ünnep a közösségnek a „minden jó Forrásával” való összekapcsolódása, lényegét tekintve.
Jézus Krisztus mondja: „halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a
pokol kulcsai.”
Húsvét az élet ünnepe, az élet előretörésének, a halál legyőzésének az ünnepe.
Ez az idézett bibliavers, jézusi mondat, kétféleképpen beszél erről. Először is szól a test haláláról és
az ember testi halála utáni helyzetéről, ami egy lezárt, megváltoztathatatlan helyzet. Vagy örök
öröm az Úrral, fehér-ruhások seregében, vagy örök szomjúság, Istentől való elszakítottság, hiány. A
test halála után az egyikből a másikba való átjárás lehetősége nélkül. A kulcsok hatalma ez is.
Másodszor pedig szabad kihallani azt ezekből a szavakból, hogy az Élő Jézus, hozzánk még itt a
földön élőkhöz szól így. Hozzánk élőkhöz szól arról, hogy a „Forrás-hiányból” van kiút, még, itt a
földön, nála vannak a kulcsok, az életre vezető út, kapu kulcsai...
Mit jelent ez?
Hogyan juthat Terény népe is halálból az életre? Mi lesz akkor, ha a halálból az életre jut?
Újra kapcsolódni fog a „szeretet Forrásához” és ezért nem fog elfogyni kritikus pillanatokban a szeretet, amikor a másik embert meg kellene becsülnünk, amikor együtt kellene küzdenünk, amikor
meg kellene bocsátanunk, amikor minden, legfőképpen az önzés és önérdek elszakítana egymástól
és a jövőtől...
Ez nem vallásosság, hanem hitvallásosság.
Hiszek a falu feltámadásában, hiszek a közösség feltámadásában, hiszek a nemzet feltámadásában.
Ez pedig csak úgy lehetséges, maga a hit is, ha hiszek Jézus feltámadásában, annak erejében, és
hogy Nála vannak a halál és pokol kulcsai. Ez a mondat azt is jelenti, hogy sehol máshol...
Füke Szabolcs
lelkész
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Szentmise rend a katolikus templomban
Április 22. Nagypéntek 16.00
Április 23. Nagyszombat 16.00
Április 24. Húsvét vasárnap 11.30
Április 25. Húsvét hétfő 11.30
Ünnepi Istentiszteleti rend az evangélikus templomban
Április 22. Nagypéntek 9.00 Passió
Április 24. Húsvét vasárnap 9.00
Április 25. Húsvét hétfõ 9.00

Megjelent Csordás János: Terényi templom története című könyve. Megvásárolható 1200 Ft-ért
Brozsó Miska bácsinál.

Kérjük, támogassa személyi jövedelemadója 1%-ával a történelmi egyházakat!
Magyarországi Evangélikus Egyház 0035
Magyar Katolikus Egyház
0011
Magyarországi Református Egyház 0066
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MEGEMLÉKEZÉS…
Dr. Molnár Imréné, Marika néni temetése (2011.02.11.)

Dr. Molnár Imréné Brauner Mária, Marika néni 1948. nov. 02-án született Újpesten és 2011. febr.
02-án hunyt el.
− Dr. Molnár Imrével házasságot kötöttek Bercelen.
− 1968-ban született első gyermekük, majd 1975-ben Krisztián nevű fiuk. Ekkor költöztek
Terénybe. Férje körzeti orvosként kapott itt állást. Marika néni férje mellett orvos-írnokként
dolgozott.
− Férje halála után a községünkben telepedett le gyermekeivel. Családi házat vásárolt és házi
szociális gondozóként dolgozott nyugdíjba vonulásáig.
− Tagja lett a helyi Választási Bizottságnak.
− Megalapította és vezette a terényi Nyugdíjas klubbot.
− Állandó és aktív szervezője, résztvevője volt a helyi programoknak, eseményeknek. A
Nyugdíjas klubbal más települések rendezvényein is rendszeresen képviselte falunkat.
− Alapító tagja volt a Johannita Segítő Szolgálat Terényi Szervezetének.
− Fáradtságot nem ismerve, lelkiismeretesen és odaadóan tevékenykedett a közösségért. Ezért
hálás szívvel köszönetet mondunk. Önzetlensége, emberszeretete, segítőkészsége álljon
mindannyiunk előtt példaként.
− Közéleti tevékenységéért Terény Község Önkormányzata és a Johannita Segítő Szolgálat
saját halottjának tekinti.
Drága Marika, Marika néni! Nyugodjál békében!

EZ TÖRTÉNT…
Farsangi mulatságok Terényben
Három farsangot rendeztünk a faluban: egyet az iskolában, egyet az óvodában és egyet a Kultúrházban. Mind a három helyen nagyon jól szórakoztak a mulatságon résztvevők.
Az iskolások kis mondókákat, jeleneteket tanultak meg. Sok-sok ötletes és szép jelmezt láttunk, a
vidám gyerekeken. Az egész délutánt zenével, tánccal, játékkal, vidámsággal töltötték el a résztvevők. Az Óvodában hetekkel korában nagy készülődésben voltak a gyerekek és a felnőttek. A jelmeztervezésben és azok elkészítésében a szülök ötletessége látszott mind a két intézményben. A
nagy napon gyönyörűbbnél gyönyörűbb hercegnők, tündérek, kavbojok, indiánok, almák, pásztorok, tigris, kalóz, szellem, nyuszi és még sok ötletes jelmez vonultatta fel magát. Az iskolában is és
az óvodában is a „Széles család” zenélt mindenki jókedvére. Az iskolában Tamásné Veres Kata vezette a tánctanulást.
Időrendi sorrendben első volt a falufarsang. Sokan készülődtek erre a vígságra is. A szlovák klub
tagjai fánkot sütöttek, a Kalácska népdalkör tagjai műsorral szórakoztatták a jelenlevőket. A zene is
szolgált meglepetéssel, Szlobodnyik Pál és Brozsó András kettőse muzsikált hajnalig. Táncolt rá apraja-nagyja, míg bírta, mindenki jól érezte magát, aki eljött.

Gergelyjárás

Kis falunkban 2001-ben Környei Alice vezetésével a hagyományőrző szakkör tagjai kezdték el újból hívogatni az óvodásokat az iskolába. A régi hagyomány felújítását, a gyerekek iskolába való hívogatását annyira befogadta a mai fiatalság, hogy az óvodás szülők külön kérték, hogy ne maradjon
el ebben az évben se. Idén, Tamásné Veress Kata szervezésében és gyűjtése által, a terényi idősek
elbeszélése alapján felelevenítettünk egy 1943-as Balázsjárást is.
Március 12-én reggel elindultak az iskolás fiúk a családokhoz kikérni a leendő iskolásokat - utolsónak érintve az óvodát is – Hajni óvónéni és Dávid tanár bácsi kíséretével. A többiek az iskolában
készültek a fogadásukra. A negyedikes lányok köszöntő verset írtak. A délelőtt a hősök emlékművének koszorúzásával ért véget.
Meg kell még említeni, hogy erről a napról olvashattunk egy cikket a Nógrád Megyei Hírlap március 17-i számában.
Várdai Józsefné
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Falufórum
Mondd, mit érlel…?
Terény a saját kategóriájában kétségkívül kivételesnek számító település. Az 500 fő alatti
településekre általában az jellemző Magyarországon, hogy csökken a népességük, elöregszenek,
nincs se óvoda, se iskola. Ezzel szemben Terény megőrizte legalább az általános iskola alsó
tagozatát, és a dinamikusan növekvő gyereklétszám miatt bővíteni kellett az óvoda épületét.
Ez a folyamat sem tart azonban örökké, és a mostani 3 éves kiscsoporttal kifut ez a hullám, amit a
gyermekek létszámának csökkenése követhet. Tamásné Veress Kata szerint ez az a helyzet, amikor
ideje a várható kilátásokkal, Terény jövőjével foglalkozni. Felvetése kedvező fogadtatásra talált az
Önkormányzatnál és Brozsó Andrásné polgármester egy szűk körű megbeszélés szervezését kérte
tőle ebben a témában.
A megbeszélésre az iskolában került sor idén február végén. Itt azt javasoltam, hogy az
elhangzottak alapján hirdessen meg az Önkormányzat egy falufórumot, ahol minden megjelent
érdeklődő
- tájékoztatást kap az aktuális helyzetről és a téma időszerűségéről;
-

elmondhatja véleményét a község jövőjével kapcsolatban;

-

megoszthatja az ötleteit, hogyan lehetne Terényt vonzóvá tenni újabb nagycsaládok számára, illetve mit kellene tenni annak érdekében, hogy a mostani gyerekeknek legalább egy része ne akarjon majd másutt letelepedni, hanem itthon maradjanak.

Megszületett egy plakát, és hívogatta a terényieket március 29-én este fél hatra „a Kultúrba”.
Voltunk vagy harmincan, amikor a polgármester asszony köszöntötte a jelenlévőket, majd Tamásné
Veress Kata mint ötletgazda elmesélte az eddig történteket, és bátorított mindenkit, hogy
kíséreljünk meg összerakni egy amolyan értékleltár-félét. Vagyóczky plébános úr rövid imában
kérte a Szentlélek segítségét, hogy átérezzük, felelősek vagyunk egymásért.
Ezek után ki-ki elmondta a saját hozzáfűzni valóját, tapasztalatát, véleményét, és ezek mind
felkerültek a táblára felerősített nagy ív csomagolópapírra. Szép csokor hasznos észrevétel gyűlt
össze, amiből a teljesség igénye nélkül néhányat most megemlítek.
- Több hozzászóló szavaiból kiderült, hogy nagyon hasznos lenne a belső árucsere megszervezése.
-

Értékként került említésre a régi szokás, hogy az emberek besegítettek egymásnak a munkák
során.

-

A régi tudások felelevenítése, egy-egy alkalom köré (pl. kendervetés Gizella napkor) szervezett együttlét összehozza az embereket, jobban megismerik egymást. A tudást pedig, mint
örökséget a fiatalabbak vihetik tovább.

-

Vannak még vizek, kutak iható vízzel, ami egyre nagyobb kincsnek számít.

-

Jó, hogy van konyha, mert így az esetleg munkába járók családtagjainak étkeztetése megoldott.

-

A körülöttünk lévő táji, természeti értékek felfedezése és megóvása nagyon jó kapcsolatteremtő a hasonló érdeklődésű emberek között.

-

Megszívlelendő tanulság, hogy tevékenységeink során legyünk tekintettel egymásra (szemetelés közterületeken, ház körüli és kerti hulladékok égetése stb.), és az ide érkező vendégekre. Ez a falu a terényieké, és az itt élőknek így is kell viselkedniük.
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-

Felvetődött, hogy a konyhát helybéli termékekkel kellene ellátni.

-

Nagyon fontos a jó szemlélet, a kellő elszántság és akarat a nehézségek láttán, soha nem szabad feladni.

-

Többen megerősítették, hogy az idős emberek, ha hozzájuk fordulnak, készségesen és örömmel megosztják tudásukat, tapasztalataikat.

-

A gyerekek számára fontos, hogy a szüleikkel is együtt tudjanak lenni. Erre jó lehetőséget
biztosít, ha a gyermekeinket bevonjuk a ház körüli teendőkbe.

-

Az esetleg betelepülni szándékozóknak részben a még beépítetlen telkek állnak rendelkezésére, de legalább ennyire fontos az üresen álló házak ilyen jellegű hasznosítása.

-

Minden korosztályt meg kell tudni szólítani, hogy érezzék, szükség van rájuk. A fiataloknak
különösen fontos, hogy feladatot, felelősséget bízzunk rájuk.

Úgy vélem, a több órás együttlét hasznosan telt, nem nélkülözve a vidám pillanatokat sem. A
legelszántabbak negyed tíz után indultak hazafelé. 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.
A feldolgozott, rendszerezett adatokkal és a körvonalazódó irányokkal hamarosan jelentkezünk.
Jávor Károly

PÁLYÁZATOK, HÍREK
Felhívás
A falufórumon hangzott el a következő felhívás is, amit a püspök úr Vagyóczky plébános úron
keresztül továbbított.
A levélben kéri, hogy bízzunk meg valakit a településen, aki tájékoztatná Őt a következőkről:
- van-e helyben családi gazdaság;
- mezőgazdasági vállalkozás (akár nagyobb háztáji gazdálkodás);
- van-e valakinek hasonló próbálkozása;
-illetve, akinek segítségre lenne szüksége a terményei biztonságos értékesítésébe, fennmaradásában.
Ezekre az információkra azért lenne szüksége, hogy számításba tudja venni a helyi igényeket, a
rendelkezésre álló lehetőségeket. Nagyon kedvező pályázati lehetőségben tudnának segítséget
nyújtani.
Aki élne ezzel a lehetőséggel, kérem jelezze az iskolában.

A régi parasztházak felújításáról… (riport Fáy Dániellel)
Mindannyian látjuk, érezzük, hogy Terény szépen fejlődött az elmúlt 8 év alatt. Mit gondol erről
Fáy Dániel, volt polgármester?
Legfontosabb, hogy sikerült egy olyan összefogást megteremteni, ahol elmondható: a gondokban
együtt voltunk tehervállalók és a sikerek idején együtt tudtunk örülni. Boldoggá tett ez a
közösségélmény, ahol jó ügyekért kapaszkodhattunk egymásba.
Ön számára mely változások voltak igazán kedvesek?
Építészmérnökként, műszaki beállítottságú vagyok, így figyelmem sokszor az intézmények műszaki
állapotára, bővítésére terelődött. Sok építkezéssel segítethettem falunk szépülését, korszerűsödését.
Így sikerült átadni négy felújított utcát, a megszépült óvodát, a korszerűsített konyhát, a ravatalozót
és a szabadtéri színpadot.
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Építészmérnöki tevékenységei még most sem zárultak le. Értesüléseim szerint jelenleg is zajlik az
ún. „Régi házak pályázat”. Mit kell tudnunk erről?
Ez egy olyan lehetőség, melyet jó volt megragadni az Önkormányzatnak. Ez előtt 8-10 évvel
Terényben sok család talált otthonra. Ehhez nagyban hozzájárult a település élhető, lakható
környezeti képe. Tehát az Önkormányzatnak feladata, hogy megőrizze az épületeket a település
jövője szempontjából. A helyi védelem nem más, mint a régi parasztházak utcaképének, léptékének,
anyaghasználatának megőrzése. De a legfontosabb, hogy ezek az épületek élhetőek maradjanak,
mert az épület önmagában egy tárgy, a benne élő tevékeny ember az igazi érték. Ha utcáinkat
hosszútávon meg tudjuk őrizni ilyennek, és hallani még ezekben kedves emberi szót, megmarad a
településünk vonzereje.
Némi gyakorlati információt is megtudhatnánk minderről? Hol tart most a pályázat?
Körülbelül az egyharmadán vagyunk túl. Összesen 34 ház nyert támogatást. Tavaly kilenc készült el
teljesen, és további három részben. Idén tavasszal hét házat tervezünk felújítani, illetve a
félkészeket befejezni. Ősszel nyolc építkezésbe szeretnénk belefogni. A projektet 2012 tavaszán
kell lezárni, tehát a munkák oroszlánrésze, az építési munka, ebben az évben zajlik.
Kitartást kívánunk a feladatokhoz! Emlékeim szerint az Ön polgármestersége alatt indult el ez az
újság is. Volt ebben valami szerepe? Hogy fogadta a megjelenést, jó ez a falunak?
Az újság teljes mértékben a jelenlegi polgármester asszony (volt alpolgármester) munkáját dicséri,
az ő ötlete volt. Véleményem szerint nem tehetjük meg, hogy a településért tenni akaró emberek
szemben álljanak egymással, és ezért támogattam az akkori „rivális” ötletét. Jó dolog a tiszta
beszéd, ahol az emberek nem elsuttogott szavakból merítik az információkat, hanem mindenről
hivatalos tájékoztatást kapnak. Ennek megfelelően örültem, hogy megjelent az újság kiadásának
szándéka, s annak is, hogy szép számmal voltak vállalkozó kedvű tollforgatók is a településről.
Annak idején a nyitó megbeszélésen voltam jelen, és az újság címén gondolkoztunk. Oczot Pálné
Brozsó Zsuzsanna ötlete, a „Terényi Körkép” szerintem nagyon jól kifejezi azt a tájékoztatási,
körbetekintési szándékot, amit az önkormányzat ki akart fejezni.
Milyen örömöket élt át polgármesterként? Mit sajnált otthagyni, miben más most az élete?
Mindig jó érzés volt egy település élén ünnepelni. Legyen szó Nemzetiségi Napról, valaminek az
avatásról, testvértelepülési kapcsolatépítésről vagy térségi összefogásokba bekapcsolódni. Jó dolog
valaminek az elősegítője lenni, s ez mindig örömmel töltött el. Egy kistelepülésen az embernek
mindennel kellett foglalkoznia, nagyszerű érzés volt az is, amikor csak egy kis ügyes bajos dolgot
sikerült valakinek megoldani, a lehetőségekhez mérten. Mostantól jóval kevesebb a kötöttségem, de
a Johannita Segítő Szolgálat vezetőjeként továbbra is szeretném támogatni a településünk, vagy a
környező települések intézményeit, ha azok igénylik. Emellett más civil szervezetekben is részt
veszek, mint a Palóc Út Egyesület munkájában, vagy a Cserháti Falvak a Vidékért Egyesület,
röviden Cserfa munkájában.
Köszönöm a beszélgetést! Mivel búcsúzna el a falutól?
Búcsúzni csak, mint polgármester szeretnék, hiszen csak most kezdem igazán élvezni a
településünket. Hiszen azóta többet sétálok, kerékpározok, de sok időt vagyok egyszerűen otthon is
a Szőlősoron, ahol nagyon jól lehet alkotómunkát végezni. A munkatársaimtól még az utolsó
testületi ülésen elbúcsúztam, megköszöntem a munkájukat, de nagyon köszönök mindent azoknak
is, akik jókedvükből voltak mellettem, támogattak és segítettek, mint például a Kalácska Népdalkör,
vagy a településünk Bányászai. Köszönöm a településnek a 8 év bizalmát, és kívánom, hogy az új
Önkormányzat is leljen a munkájában annyi örömöt, mint én, és akkor sokat fog a település
fejlődni. Köszönöm a beszélgetést.
Fáy Hanna

Tisztelettel kérjük, támogassa adója 1%-val
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Terényi Faluvédő és Segítő Egyesület
ARTTÉKA Művészet Határok Nélkül Egyesület
Orsós Magnó Múzeum Alapítvány
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18 63 91 68 – 1 – 12
18 63 42 73 – 1 – 12
18 63 98 83 - 1 - 12

Élelmiszersegély program
Terény Község Önkormányzata 2011. évre pályázatot nyújtott be a Magyar Élelmiszerbank
Egyesülethez EU Élelmiszersegély programban való részvételre.
Kérjük a lakosokat, családokat, amennyiben megfelelnek a lenti háztartástípusoknak és igénylik az
élelmiszersegélyt, a családi jövedelemigazolásukat a Polgármesteri Hivatalba eljuttatni
szíveskedjenek (Csp igazoló szelvény, 1 havi jövedelemigazolás – munkaviszony esetén, nyugdíjas
törzslap stb). Kivételt képeznek azon személyek, családok, akik Terény Község Önkormányzatától
szociális ellátásban részesülnek, mert jövedelmüket az egyes szociális ellátások nyilvántartása
tartalmazza (Rendszeres szoc. segély, gyermekvédelmi kedvezmény stb.).
Létminimumértékek a különböző háztartástípusokban
Háztartástípus
Aktív korúak háztartásai
Egy főre számított havi érték,Ft összesen
1 felnőtt
71 736
1 felnőtt 1 gyermekkel
59 182
1 felnőtt 2 gyermekkel
51 411
2 felnőtt
62 769
2 felnőtt 1 gyermekkel
57 389
2 felnőtt 2 gyermekkel
52 008
2 felnőtt 3 gyermekkel
47 346
2 felnőtt 4 gyermekkel
44 237
3 felnőtt
59 780
3 felnőtt 1 gyermekkel
56 492
3 felnőtt 2 gyermekkel
52 367
3 felnőtt 3 gyermekkel
48 422
3 felnőtt 4 gyermekkel
45 604
Nyugdíjas korúak háztartásai
1 személy
64 562
2 személy
55 595
3 személy
52 606
KSH – Létminimum 2008 című kiadvány alapján (megjelenés dátuma: 2009. június)

Aki 2011. április 8-ig még nem nyújtotta be igényét, szíveskedjen minél előbb eljuttatni a
szükséges dokumnetumokat a Polgármesteri Hivatalba.
Rászorulók meghatározása
1. létminimum közelében élők, önhibájukon kívül létminimum közelében élők
Az egy főre jutó jövedelemszint a létminimumhoz közeli.
A települési önkormányzat, illetve a segélyszervezet a rendelkezésére álló információk alapján (pl.:
a rászoruló egészségi állapota, életkörülményei, életmódja, esetlegesen a munkavállalási
hajlandóság, stb.) indokolt esetben pozitív és negatív irányban is eltérhet.
2. kisnyugdíjasok
Nyugdíj és egyéb forrásból származó jövedelem a létminimumhoz közeli.
Az értékhatártól a települési önkormányzat, illetve a segélyszervezet a rendelkezésére álló
információk alapján (pl.: a rászoruló egészségi állapota, életkörülményei stb.) indokolt esetben
pozitív és negatív irányban is eltérhet.
3. hátrányos szociális helyzetű gyermekek
Azon személyek tartoznak ebbe a kategóriába, akik a települési önkormányzat, illetve a
segélyszervezet rendelkezésére álló információk alapján szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek
nevelésében vesznek részt és az élelmiszersegélyt ezen gyermekek ellátására fordítják.

Élelmiszer adományt csak azon személyek kaphatnak, akik ezekbe a
rászorultsági kategóriákba beletartoznak.

A vonatkozó szabályok betartására szerződés kötelezi az önkormányzatot. Az
élelmiszerosztást és annak dokumentálását, a rászorultság igazolását különböző szervezetek
(MVH, APEH, Magyar Élelmiszerbank) ellenőrzhetik.

Akire büszkék vagyunk…

Semmelweis napi kitüntetések a szakminisztériumban
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetője kitüntetéseket adott át Semmelweis Ignác születésének
192. évfordulója alkalmából.
A 2010. július 8-án a minisztériumban megtartott ünnepségen Dr. Réthelyi Miklós beszédében kiemelte, hogy Semmelweis Ignác nem csak az „anyák megmentője" és az egészségvédelem elszánt
harcosa volt, hanem példát adott lelkiismeretességből, elhivatottságból, kötelességtudásból és önzetlenségből. Dr. Réthelyi Miklós szerint szükség van az intézményi rendszer újragondolására, a szabályozás áttekintésére és a fejlesztésekre is, ugyanakkor leszögezte, hogy nem a pénz fogja megmenteni az egészségügyet, hanem a Semmelweis példájára a lelkiismeretesség, a kötelességtudat és
az önzetlenség.

Pro Sanitate-díj elismerésben részesült

kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként

Dr. Szabó Gergely

(Terény, Szanda Községek háziorvosa)
Ezúton gratulálunk a díjhoz, amit méltán kiérdemelt a MI orvosunk.

EGYÉB
Kedves terényi lakosok!
Egy szeretetteljes és kegyeletteljes kéréssel fordulok minden kedves testvéremhez, akik a
temetőben szeretteik sírjait gondozzák.
A jó idő érkeztével igen sok tennivalónk akad a sírok körül. Arra kérnék mindenkit, hogy
minden rothadó szemetet, (pl.: virágot, zöldet, füvet, lemetszett virágokat, növényeket) az erre
kijelölt részen helyezzék el! Ez idővel összeülepszik és az erdő altalajával lesz egyenlő.
A nem bomló anyagokat (pl.: elöregedett műanyag virágok, az üveg mécsesek, a nejlon
zacskók, szatyrok, műanyag üvegek, cserepek) a műanyag kukába kell rakni, amit a kukásautó
minden héten kiürít. Ezek, a szervetlen anyagokból készült tárgyak nem tűnnek el onnan, hacsak
valaki össze nem szedi és a megfelelő helyre nem rakja azokat. Ezeknek a nem megfelelő
elhelyezése környezetszennyezés.
Ezért nagyon kérek mindenkit, ezen két egyszerű szabály betartására és betartatására! Így
temetőnk környezete szép maradhat.
A feltámadott Krisztus fényénél kívánok mindenkinek Áldott Húsvétot!
Dudásné Csordás Orsolya

A SZERKESZTŐSÉGTŐL
PROGRAMNAPTÁR (áprilistól-augusztusig)
RENDEZVÉNY
NEVE
Tojásírás

TEL. E-MAIL

SZERVEZŐ

IDŐPONT

HELYSZÍN

35/548-000
35/348-257
35/348-118
20/946-99-80

2011.04.18-04.20.
Hétfőtől szerdáig
2011.04.29.péntek

Jantó-kocsma

Anyák napja

SZKÖ, Nyugdíjas Klub,
Faluvédő Egyesület
Általános Iskola és Óvoda
ARTTÉKA Egyesület,
Lencsés Zsolt
Általános Iskola, Óvoda

2011. május
2011. május

Iskola
Óvoda
AkolIstállógaléria
Óvoda, Iskola

Faluvédő Egyesület, GYÖK,
Kalácska Népdalkör
Önkormányzat, SZKÖ,
GYÖK

2011.06.24.péntek

Faluszerte

2011.06.25.
szombat

Szabadtéri
Színpad

Johannita
Közösségi
Ház
Bocsa pálya

EU konferencia –
Encatt Bizottság
Gyermeknap
Tűzugrás

35/348-257
35/348-118
35/548-000

XXX.
Nemzetiségi Nap
35 éves
nemzetiségi
találkozó
Építész találkozó
– Népi épületek
felújítása
Lyonnaise
Országos
Bajnokság
Házibuli

35/548-000
20/599-6327
postmaster@
tereny.t-online.hu
20/313-60-97
danielfay@
freemail.hu
20/519-09-27
fay.tornoczky.judit
@gmail.com
20/919-98-02

Fáy Dániel

2011.06.26.
Vasárnap

Fáyné Tornóczky Judit

2011.07.02.

Nagy Vilmos

Népművészeti
Kézműves Tábor
Hunnia
Csipkemúzeum
megnyitója
Angol tábor

20/328-76-98

Csordásné Brozsó Ildikó

20/519-09-27

Fáyné Tornóczky Judit

2011.07.09 (v.16. v.
23.)
2011.07.11-15.
Hétfőtől péntekig.
2011.07.23.

Orsós Magnó
Múzeum
Arany János
út 68.
Arany János
út 70.

20/772-41-46

Tanka Ágnes, Fáyné
Tornóczky Judit

2011.07.25-29.
Hétfőtől péntekig.

VIII. Országos
Ifjúsági
Csipketábor
Felnőtt
Csipketábor
Kezdőknek
Falunap –
Nyárbúcsúztató

20/519-09-27

Fáyné Tornóczky Judit

2011.07.31-08.06.

Johannita
Segítő
Szolgálat
Háza
Arany János
út 70.

20/519-09-27

Fáyné Tornóczky Judit

2011.08.07-13.

Arany János
út 70.

35/548-000

Önkormányzat, SZKÖ,
Kalácska Népdalkör,
Faluvédő Egyesület, GYOK

2011.08.27.
Szombat

Szabadtéri
Színpad,
Focipálya.

A község új honlapja elindult, feltöltése folyamatos.
www.tereny.hu
Aki vállalkozását, szálláshelyét szerepeltetni kívánja a község honlapján, kérem jelezze a következő
e-mail címen: terenyi.korkep@gmail.com, illetve személyesen az iskolában.

A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL
A TELEPÜLÉSEN KÉTFÉLE SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE VAN LEHETŐSÉG:
1. ZSÁKOS HULLADÉKGYŰJTÉS
Kérjük szíveskedjenek
- a zsákba csak a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot tenni
- a zsákot elszállítás előtt lezárni
- kevés vízzel leöblíteni az esetleges élelmiszer, ital, vegyszer maradványokat
Zsákot a Polgármesteri Hivatalban lehet igényelni és minden hónap utolsó keddjén történik az
elszállítás a házak elől!
2. Konténeres hulladékgyűjtésre is lehetőség van a település két pontján:
- az egyik a Kossuth út és Mikszáth utca kereszteződésénél
- a másik a Munkás utcánál.
A konténerek színe segít a hulladékok szétválogató gyűjtésében:
- a kék színűbe a PAPÍR,
- a sárga színűbe a MŰANYAG,
- a zöld színűbe az ÜVEG gyűjthető.
Kérjük a zsákban gyűjtött huladékot NE tegyék a konténerekbe,
továbbá
fokozottan ügyeljenek arra, hogy minden tárolóba csak a bele való
hulladékot helyezzék el!
EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

GYEREKEKNEK
Kedves Gyerekek!
Zsuzsi néni gyűjtéséből kicsit közelebbről megismerkedhettek az egyik húsvéti népszokással.
Reméljük kedvet kaptok ti is a mátkasághoz!
Régi húsvéti szokás - Mátkaság
Míg iskolába jártak a lányok, többen pajtáskodtak egymással (barátnők voltak). Nagyobb korukban
eldöntötték, hogy mátkák lesznek, ezt Húsvét hétfő délután hímestojás cserével hivatalossá tették.
Tojás cseréléseket többnyire egy utcában lakó lányok tették vallási hovatartozás nélkül. Vasárnap
délutánonként együtt sétáltak a faluban, télen egymáshoz jártak tenni, kártyázni. Szoros barátságot
kötöttek, ami életük végéig elkísérte őket. A mátkaság oda is vezetet, hogy komaaszonyok lettek
gyermekeik keresztszülei. Számíthattak egymásra, elmondták titkaikat. Az evangélikus lányok
eljártak éjféli misére, októberi litániákra a katolikus templomba a mátkájukkal és Szentkúthoz a
búcsúba is.
Ez a szokás a 60-as évekig tartott. Sajnos a hímes tojásokat nem lehetett sokáig megtartani, mivel
főtt tojások voltak, romlandók. Örömmel jegyzem meg, hogy nekem is van mátkám és tisztán
emlékszem a tojáscserére.
A szokást Kusnyár Jánosné 82 éves, Kis Jánosné 78 éves, Csordás Pálné 75 éves asszonyok
elbeszélése alapján írtam le, akiknek több mátkájuk van a mai napig is. Tudomásom szerint sokan
vannak olyan 60-80 évesek, akiknek van mátkájuk.

Az elbeszélések alapján leírta: Oczot Pálné (BZs)

Megérkeztem, itt vagyok,
Rózsavízzel locsolok.
Aki ügyes kisgyerek,
Katonásan tiszteleg,
És mielőtt hazatér,
Locsolásért tojást kér.
Én kis kertészlegény vagyok,
Szép húsvétnapját kívánok.
Azt hallottam, hogy e házban
Egy halovány rózsaszál van.
Vizet hoztam a tövére,
Szálljon áldás a fejére!
Én a rózsát megöntözöm,
A tojásokat megköszönöm.

Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár két puszi!
Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem,
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy öntözzem alig vártam.
Kivirradt a tavasz ma húsvét
napjára,
Új életet öltött ismét föl
magára.
Én is e szent napon örömöt
hirdetek,
Mert Jézus föltámadt, ezen
örvendjetek!

Rózsa, rózsa szép virágszál,
Szálló szélben hajladozzál.
Napsütésben nyiladozzál,
Meglocsollak, illatozzál.
Én még kicsi vagyok,
Verset ezért nem is tudok,
De majd jönnek a nagyok,
Aztán majd mondanak azok.
E szép házba nyitottam,
Nefelejcset találtam,
Nem hagyhatom hervadni,
Meg szabad-e locsolni?

ANYAKÖNYVI HÍREK-2010
Gólyahír: Akinek örülünk
Ravasz János és Bobák Katalin
gyermekeként: Ravasz János, 2011. ápr. 06.

Isten áldása legyen a
gyermeken és családján!

Akikért a harang szólt: Akiktől fájó szívvel búcsúztunk
Halálozások 2010.12.01. – 2011.04.05. között
Név

Elhalálozás ideje

Dr. Molnár Imréné (született: Brauner Mária)
Petrás Jánosné (született: Varga Mária)
Szabados János
Kiss Ferencné (született: Mezővári Rozália)

2011.02.02.
2011.02.07.
2011.02.18.
2011.04.01.

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

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
Tel.: 35/548-000
Fax: 35/548-001
Hétfő
ügxfélfogadás szünetel
Kedd
08-12.30-ig
Szerda
ügxfélfogadás szünetel
Csütörtök
08-16-ig
Péntek
08-10-ig
E-mail: postmaster@tereny.t-online.hu
Honlap: www.tereny.hu
Polgármester Brozsó Andrásné fogadási ideje:
Csütörtök
13-16-ig
Körjegyző Dr. Tóth Kálmán fogadási ideje:
Csütörtök
10-12-ig
Háziorvosi rendelés:
Tel.: Terény 35/348-521; Szanda 35/348-323
Dr. Szabó Gergely: 06-20/599-63-57
Hétfő: 7.15-11.15-ig Szanda
Kedd: 7.15-10.15-ig Terény
Szerda: 7.15-09.15-ig Szandaváralja
Csütörtök: 7.15-10.15-ig Szanda
Péntek: 7.15-10.15-ig Terény
Orvosi ügyelet:
Hétköznap: 16-08 óra között
hétvégén: éjjel-nappal Bercel, 35/384-605
Mentők: 104 vagy 35/301-044
Általános Iskola: 35/348-257
E-mail: terenyi.isk@gmail.com
Óvoda és konyha:
35/348-118
06-20/313-60-99

Védőnői szolgálat:
Tel.: 35/348-256 vagy 06-30/627-84-95
Kedd: - önálló tanácsadás 10-12-ig
- orvossal 12.30-14-ig
Szerda: - fogadóóra 11-12-ig
Állatorvos:
Dr. Barna Róbert

06-30/667-91-67

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
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke:
Oczot Pálné
06-20/599-63-27
Szociális Alapszolgáltatási Központ-Buják
Csordás Tímea családgondozó 06-20/772-34-20
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. 06-30/326-04-84
Marossyné Danyi Ágnes
06-30/399-00-62
Koplányi Kornélia
06-30/474-77-12

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. (VI.évfolyam, 1. 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)

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES
OLVASÓNAK!

