
Köszöntöm Önt Tisztelt Olvasó a 
megújult Tenki Krónika oldalán.

Amint látja, a kiadványunk arculata megújult. A Tenki Krónika 
újjászületésében közreműködő összes segítőtársammal együtt 
bízom benne, hogy az új külső mellett a tartalom megújulása is 
elnyeri tetszését.
Terveink szerint negyedévente jelentkezünk újabb lapszámmal. 
Az újságot a továbbiakban is minden tenki család meg fogja 
kapni az eddig megszokott módon kézbesítve. A papír alapú 
kiadvány mellett tervezzük, hogy minden számot megjelentetünk 
a megújult honlapunkon is (www.tenk.hu) gondolva azokra, akik 
az elektronikus újságot is szívesen olvassák, illetve elszármaztak 
Tenkről, de szívesen olvasnának a községünkben történtekről.
Igyekszünk tájékoztatást adni azokról az eseményekről, melyek 
községünk életében történtek, vagy a közeljövőben érdeklődésre 
tarthatnak számot.
Szeretnénk olyan újságot készíteni, melyet mindenki szívesen 
olvas, melyekben hasznos információkat és érdekes cikkeket 
találhat az olvasó.
Hiszem, hogy nem az az érdekes és hasznos kiadvány, amit 
a felelős kiadó, vagy a szerkesztő annak vél, hanem amit Ön, 
Kedves Olvasó szívesen olvas. Éppen ezért kérem, ha véleménye 
van az egyes lapszámokkal kapcsolatban, bátran jelezze felénk, 
akár személyesen, akár írásban (e-mailen:tenkpohi@tenkpohi.t-
online.hu). Szívesen veszünk minden javaslatot olyan rovatokkal, 
témakörökkel kapcsolatban, melyekről szívesen olvasnának. 
Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy a Tenk Községi 
Önkormányzat képviselőtestülete, a Polgármesteri Hivatal 
valamennyi dolgozója nevében a 2011. évre jó egészséget, 
békességet és boldog új évet kívánjak minden községünkben 
lakó, illetve a távolban lélekben velünk lévő olvasónknak!

Szopkó Tamás

Tenk Önkormányzatának lapja

2011. január 1. oldal

2011. január

A 2010. október 
3. napján 

megtartott 2010. 
évi Önkormányzati 

választás eredménye:

Választópolgárok száma:    995 fő

Szavazóként megjelent:      745 fő

Részvételi arány:       74,87%

Polgármester választás

Szopkó Tamás   513 
érvényes szavazat            69,42 %

Török Margit   226 
érvényes szavazat       30,58 %

Megválasztott önkormányzati 
képviselők

Bakos József   282 
érvényes szavazat

Kotrocó László  237 
érvényes szavazat

Kövesdi Tibor   473 
érvényes szavazat

Racsek Csaba    413 
érvényes szavazat

Szabó Kálmánné  277 
érvényes szavazat

Szalmásiné Racsek Ágnes 367 
érvényes szavazat  


