A
rendelet
hatálybalépését
sírhelymegváltásért sem kell ﬁzetni.

követően

rendszeressé váltak. Örömre ad okot,
hogy eddig egy esetben sem volt
rendbontás, semmilyen károkozás nem
történt, a termeket kitakarítva adták át a
rendezvények szervezői.

Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.
A képviselő testület által megalkotott rendeletek és
határozatok megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján, azok kifüggesztéséről hangos
hirdetőn keresztül tájékoztatjuk a lakosságot.

•

Az
Őszi
Rózsa
Nyugdíjasklub
rendszeresen a Faluházban tartja próbáit.
A Klubhelyiség kialakítása folyamatban
van, így hamarosan állandó helyiség
áll a nyugdíjasok rendelkezésére, ahol
lehetőség lesz közös beszélgetésre,
időtöltésre.
A klub 1997.október 1-én alakult. Sok
felkérést kapnak fellépésekre, amit a
lehetőségeinkhez mérten igyekeznek
teljesíteni. Tagjaik között van versmondó,
énekes és tánccsoport.
A Nyugdíjasklub tagjai nagy sikerű
műsorral vettek részt a Verpeléti nyugdíjas
találkozón. A Feldebrőn megrendezett
Szeretetnapi ünnepségen Tarnai Kiss
László magyar nóta énekes is elismeréssel
szólt a tenki nyugdíjasok műsoráról.

•

Junior cirkusz előadása

AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEI
RÖVIDEN
•

Felkészülés Mindenszentekre
A temető bejárata előtti útszakaszt felújítottuk,
így már a ravatalozó előtt sem kell a gödrökben
megálló vizet, sarat kerülgetni. Megtörtént
a régi síremlékek közelében a bozót irtása,
gyommentesítése.
A tavasz folyamán sor fog kerülni a sírok
közötti utak kialakítására is.

•

Gépkocsi parkoló kialakítása a Rákóczi út
iskola előtti szakaszán
A gyermekeket autóval hozó szülőknek nem
kell ahhoz behajtani az iskola udvarára,
hogy biztonságosan és sármentes helyen
szállhassanak ki a gyerekek az autóból.

2010. november 5-én előadást tartott a
Junior Cirkusz a Faluház nagytermében.
Mivel eddig ilyen rendezvény nem volt
községünkben, a közönség várható
létszámát alábecsülve a helyszín
megválasztása okozott egy kis kezdeti
problémát.

Ezúton is kérjük a szülőket, hogy ne hajtsanak
be gépkocsival az iskola udvarára.
•

Blaha Lujza emlékpark átadása
2010. november 12-én átadásra került a Blaha
Lujza emlékpark az általános iskola udvarán.
Ez a kezdeményezés jól tükrözi az összefogás
erejét, dicséri a park kialakításában résztvevő
intézmények, szülők, pedagógusok, iskolai
dolgozók, tanulók és a község lakóinak
munkáját.

•

A Faluházat megnyitottuk a község
lakossága előtt.
Előzetes bejelentés után helyet biztosítunk
a község lakói számára, hogy kulturált
körülmények
között
tölthessék
el
szabadidejüket.
A ﬁatalok körében a zenés rendezvények

2011. január

Teltház előtt – pótszékeket is elhelyezve
– került bemutatásra a műsor, melyet a
gyerekek nagy örömmel fogadtak.
•

Mikulás napi gyermekműsor
2010. december 4-én az általános iskola
tornatermében került megrendezésre
a Mikulás napi műsor. A Babszem
Jankó
Gyermekszínház
művészei
kedveskedtek a megjelent gyermekközönségnek műsorukkal. A műsor után
osztotta ki a Mikulás a gyermekeknek
a mikuláscsomagot. Akik nem tudtak
eljönni az előadásra, azok is megkapták
az Önkormányzat mikuláscsomagját.
5. oldal

