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• Karácsonyi ünnepségek az Óvodában, 
Iskolában
A téli szünet előtti napokban kerültek 
megrendezésre a Karácsonyi ünnepségek. 
A gyerekek szépen összeállított műsorral 
szórakoztatták a megjelent közönséget.

• Év végére sikerült a templom 
padjaira szivacspárnát varratni, így 
már kényelmesebb és melegebb 
körülmények fogadják a szentmisét 
látogató hívőket. Köszönet illeti a párnák 
elkészítésében   közreműködőket és az 
elképzelést  adományaikkal lehetővé 
tevő  támogatókat. 

  
• Közreműködtünk a Magyar Vöröskereszt 

élelmiszercsomag adományának 
szétosztásában. Összességében 3.200 
kg élelmiszer – liszt, tészta, keksz 
– kiosztására került sor a gyermekes 
családok és a nyugdíjasok részére.

• Karácsony előtt az Önkormányzat 
ajándékaként 2.000 Ft-ot juttattunk 
minden nyugdíjszerű ellátásban részesülő 
tenki lakosnak.

• Megtörtént a tankönyvtámogatás 
kifi zetése, az általános iskolások 3.000 Ft, 
a középiskolások 5.000 Ft támogatásban 
részesültek. Ezzel próbáltunk enyhíteni 
a tankönyvekért fi zető családok anyagi 
terhein.
ZENÉS KARÁCSONYI MESE

December 18-án zenés karácsonyi hangversenyen 
vettünk részt a tenki templomban. Már több éve 
Bárány Csilla tanárnő lelkesen és odaadóan 
készíti fel a gyerekeket, és teszi számukra még 
szebbé az ünnepvárás pillanatait. Köszönjük 
lelkiismeretes munkáját. 
A műsorban közreműködött Faludiné Majoros 
Zsuzsanna tanárnő. Szeretnénk neki is köszönetet 
mondani a gyönyörű előadásért.

Természetesen köszönet és elismerés jár a tenki 
Melódia kórusnak és Bóta Norbert 8. osztályos 
tanulónak is, hiszen ők több héten keresztül 
szorgalmasan dolgoztak azért, hogy ez az este 
jól sikerüljön.
A karácsonyi hangversenynek egy nemes 
célja is volt, hiszen adományt gyűjtöttünk 
egy tenki gyermek gyógyítására. Nagyon sok 
Tenken élő vagy itt dolgozó ember fogadta el a 
meghívásunkat. Adományoztak a szomszédos 
településen élő emberek is. Köszönjük 
mindenkinek a szeretetteljes támogatását és 
kívánunk békés, boldog új évet. 

INFORMATIKAI FEJLESZTÉS A 
HANYI-MENTI KÖZOKTATÁSI 

INTÉZMÉNY SZENT IMRE 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN!

Régi vágya teljesült a Tenken tanuló 
diákoknak és tanító pedagógusoknak, 
hiszen a TIOP 1.1.1/07/ jelű pályázati 
konstrukcióban megújult és fejlődött az 
intézmény informatikai felszerelése, közel 
7 millió forint értékben.
14 új komplett asztali számítógép, 4 új 
digitális tábla, hozzátartozó hordozható 
számítógéppel és projektorral gazdagítja a 
tanulás és oktatás lehetőségeit.

Az interaktív tábla tanórai és szabadidős 
foglalkozások terén végtelen lehetőségeket 
biztosít. Természetesen nem fog a 
tanárok helyett  tanítani, de jól használva 
megkönnyíti a pedagógusok munkáját 
és a tanulók önálló ismeretszerzését. A 
modern technológia még eredményesebb 
és hatékonyabb osztálytermi munkát 
tesz lehetővé módszertani továbbképzést 
követően a Szent Imre Általános 
Iskolában. 
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