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A TARTALOMBÓL
Hatalmas tehertől
szabadultak meg
Az adósságkonszolidá-
ció keretében az állam 
átvállalta a 2007-ben a 
csatornamű beruházásra 
felvett kölcsönből eredő 
99,5 millió forint tartozást.

�2. oldal 

Úgy dolgoztunk, 
mint egy nagy család
A legfontosabb döntéseket 
minden esetben a lakos-
ság érdekeit figyelembe 
véve hozták meg a most 
elköszönő képviselő-testü-
leti tagok.

�6-7-8. oldal 

Emlékezetes búcsú
Ildikó tanító nénitől
Negyvenhárom év 
pedagógusi munkáját 
köszönték meg Tímár 
Ferencné Ildikó tanító 
néninek. Neve felkerül a 
tenkiek büszkeség falára. 

�13. oldal

Szilvia dokornő
anyaszerepben
Immár egy éve annak, hogy 
dr. Király Szilvia, a tenkiek 
háziorvosa új szerepet gya-
korol: édesanyaként most 
legfőbb gondja kisbabája 
gondozása, nevelgetése. 

�14. oldal

Daruvonulás az őszi
Hortobágy pusztán
A daru a magyarság 
megbecsült, ősi madara. 
Az éberség és a hűség 
jelképeként számos ábrá- 
zoláson láthatjuk, legtöbb-
ször lábával követ tartva.
 �15. oldal

Nagy siker volt a Nyárbúcsúztató esték. A Tenk’s Fesztivál helyett az isko-
lában zajló felújítási munkálatok miatt Nyárbúcsúztató estéket szervez-
tek a faluban. Az iskolakezdéssel összekötött rendezvényt két nap alatt 
közel 500 ember látogatta meg. Az esemény sikere bizonyította, hogy 
szükség van az igényes közösségi szórakozásra Tenken. 

(Beszámolónk a 10. oldalon olvasható.)

Tisztelt Olvasók!
Eljött a 2010-2014. évi önkormányzati cik-
lus vége. Lezárult egy időszak, ilyenkor il-
lik számadást készíteni és illik köszönetet 
mondani.

Köszönöm a magam és a ciklusban te-
vékenykedő önkormányzati képviselők 
nevében a bizalmat. Hiszem, hogy nincs 
szégyenkeznivalónk, megtettük, amit vállal-
tunk a község és Tenk lakosainak érdekében.

Számadást készítettünk azért, mert azt 
szeretném, ha tisztán, kendőzetlenül lát-
nának mindent, honnan indultunk és hová 
jutottunk. Nem volt könnyű út, de vállaltuk 
úgy is, hogy tudtuk, nem lesz egyszerű menet.

Mielőtt bárki azt gondolná, egy kam-
pánykiadványt tart a kezében, szeretnék 
megnyugtatásul annyit közölni: nincs szük-
ségünk kampányra, mindenki tudja, látja, 
érzi a változásokat. Felesleges ígérgetnünk. 
Az évek alatt mindenki megtapasztalhatta 
a múlt és a jelen közti különbséget, össze 
tudta vetni a hangulatot. 

Viszont feltétlen szükség van arra, hogy 
ne pletykákból értesüljenek arról, mi történt 
az elmúlt időben. Ezért igyekszünk széleskö-
rű tájékoztatást adni.

Bízom benne, érdeklődéssel forgatják la-
punkat, melyben az eddig megszokott ro-
vatokon túl, a cikluszáró beszámoló mellett 
rövid választási tájékoztatót is olvashatnak.

Szopkó Tamás 
polgármester  
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Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára kitűz-
te a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 
választásának időpontját, amely napon a hatályos jogszabályok 
értelmében 5 évre megválasztják Tenk község választópolgárai a 
település polgármesterét és 6 önkormányzati képviselőjét. 

A megváltozott jogszabályi környe-
zetre tekintettel szükséges a választási 
eljárás legfontosabb szabályainak is-
mertetése, a teljesség igénye nélkül, az 
alábbiak szerint:

A választópolgár a választáson el-
döntheti, hogy a lakcímén vagy a be-
jelentett tartózkodási helyén kívánja 
gyakorolni választójogát. Aki a tar-
tózkodási helye szerinti polgármes-
terre és egyéni képviselőjelöltre akar 
szavazni, az átjelentkezésre irányuló 
kérelmet nyújthat be. Átjelentkezés-
sel az a választópolgár szavazhat, aki 
magyarországi lakcíme mellett beje-
lentett magyarországi tartózkodási 
hellyel is rendelkezik, feltéve, hogy

• tartózkodási helyét 2014. június 
23-ig létesítette és

• tartózkodási helyének érvényessé-
ge legalább a szavazás napjáig, 2014. 
október 12-ig tart.

Az átjelentkezésre irányuló kére-
lemnek a választás kitűzését követően, 
de legkésőbb 2014. október 10. napján 
16.00 óráig kell megérkeznie a választó-
polgár lakcíme szerinti helyi választási 
irodához (a továbbiakban: HVI). Az 
átjelentkező választópolgár ugyanezen 
időpontig vonhatja vissza a kérelmét.

A helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választása során 

is lehetőség van mozgóurna igény-
lésére. Mozgóurna iránti kérelmet 
az a választópolgár nyújthat be, aki 
mozgásában egészségi állapota vagy 
fogyatékossága miatt gátolva van. A 
mozgóurnát a választópolgár kérheti

• a lakóhelyére,
• átjelentkezés esetén a tartózkodási 

helyére, vagy
• a lakóhelye, illetve tartózkodási 

helye szerinti szavazókör területén ta-
lálható egyéb címre.

A mozgóurna iránti kérelemnek a 
választás kitűzését követően, de leg-
később 2014. október 10. napján 16.00 
óráig meg kell érkeznie ahhoz a HVI-
hez, amelynek a szavazóköri névjegy-
zékében szerepel a választópolgár, 
vagy a kérelem a szavazás napján, 
legkésőbb 15 óráig a szavazatszámláló 
bizottsághoz is benyújtható.

A kérelmeket írásban – személye-
sen, levélben, az ügyfélkapun vagy a 
választások hivatalos honlapján (www.
valasztas.hu) – keresztül lehet benyúj-
tani. A kérelmeknek kötelezően tartal-
mazniuk kell a választópolgár nevét, 
születési nevét, születési helyét, anyja 
nevét, valamint személyi azonosítóját.

A mozgóurna iránti kérelem meg-
hatalmazott útján is benyújtható az 
alábbiak szerint:

– a meghatalmazást közokiratba, 
vagy teljes bizonyító erejű magánok-
iratba kell foglalni,

– a meghatalmazott útján történő 
igénylés esetén a mozgóurna iránti 
kérelmet a meghatalmazottnak kell 
aláírnia.

A névjegyzékkel kapcsolatos forma-
nyomtatványok letölthetőek a www.
valasztas.hu oldalról, továbbá átvehe-
tőek a Helyi Választási Irodánál. 

A polgármester-jelöltek szavazó-
lapon szereplő sorrendje:
  1.    Szopkó Tamás             független
  
  2.    Török Margit  
          Fidesz Magyar Polgári Szövetség
          KDNP közös jelölt

A képviselő-jelöltek szavazólapon 
szereplő sorrendje:
  1.    Kovács Csaba 
  2.    Szalmásiné
         Racsek Ágnes 
  3.    Stubián József
  4.    Ötvös Sándor
  5.    Megyesi Attila
  6.    Erdélyi Zsolt
  7.    Göcző Lajos Jánosné
  8.    Szabó Árpád
  9.    Szabó Kálmánné
10.    Racsek Csaba
11.    Kövesdi Tibor
12.    Bakos József
13.    Vermes Péter
14.    Zörög Sándor
15.    Kotrocó László
16.    Farkas Zsolt

Tisztelt Választópolgárok! 

Február utolsó napján jött el 
az a pillanat, amire évek óta 
várt Tenk önkormányzata. 
Az adósságkonszolidáció 
keretében az állam átvállal-
ta a 2007-ben a csatornamű 
beruházásra felvett taka-
rékszövetkezeti kölcsönből 
eredő 99,5 millió forint tar-
tozást.

A korábbi adósságkon-
szolidáció alatt – jogszabályi 
rendelkezések miatt –a teher 
átadására nem volt lehetőség. 
Tavaly év végére sikerült tisz-
tázni a helyzetet, így már nem 
volt jogi akadálya az adósság 
állami átvállalásának.

Az 1200 fős település 
évek óta meglévő gondját az 

okozta, hogy az előző veze-
tés hibát hibára halmozott. 
Szabálytalan munkavégzés 
miatt 180 milliós pályázati 
pénztől esett el a beruházás 
az építés időszakában, így 
komoly forráshiány jelentke-
zett. Összességében csak 30 
százalékos állami támogatás 
segítette a megvalósulást. A 

felvett pénzintézeti kölcsön 
kész� zető kezeseként az ön-
kormányzatnak kellett volna 
helytállni az adósság visz-
sza� zetéséért, de erre ilyen 
nagyságrendben nem volt 
lehetőség. Mivel 2013 végén 
inkasszót nyújtott be a pénz-
intézet, így az utolsó pillanat-
ban jött az állami segítség.

független

független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független

Egy megörökölt tehertől szabadultunk meg



  Tenki Krónika  •  2014. március    Tenki Krónika  •  2014. március  

Tenki mozaikTenki mozaik 32

  Tenki Krónika  •  2014. október  

Több olyan körülményre, bizonyíték-
ra akadtunk, melyek felett nem lehe-
tett szemet hunyni.

Az előző vezetéshez köthető, bűn-
cselekmények elkövetésének alapos 
gyanújára okot adó cselekmények 
miatt folyamatban lévő büntetőeljá-
rásokra tekintettel részleteket nem áll 
szándékomban leírni, a tényállások 
felderítése és annak alapján a bűn-
cselekmények megállapítása, az ítélet 
meghozatala a nyomozóhatóság és az 
igazságszolgáltatás feladata.

A büntetőeljárások, illetve egyéb hi-
vatalos eljárások befejezésével az ítéle-
tekről részletesen tájékoztatni fogom 
a lakosságot.

A volt polgármester által - képvi-
selő-testületi jóváhagyás nélkül - fel-
vett egyéb „juttatások” összességében 
több millió forintos kárt okoztak 
az önkormányzatnak a 2006-2010 
közötti időszakban. Ezzel összefüg-
gésben indított munkaügyi perrel és 
szabálytalanságokkal kapcsolatban a 
Közigazgatási és Munkaügyi Bírósá-
gon jelenleg kártérítési per van folya-
matban.

Volt még egy szerződés, melyet át-
tanulmányozva egy kérdés merült fel: 
ki kivel volt a szerződés aláírásakor? 
Az önkormányzati tulajdonú, a köz-
pontban található, magyar üzletlánc 
által üzemeltetett épületet az önkor-
mányzat közel 60 évre bérbe adta, 
még 2003-ban. Ezt tovább fokozta 
a bérleti díj mértéke: 50 ezer Ft/hó. 
És ha még ez sem volt elég: a felújí-
tás költségét, (közel 20 millió forint) 
mely fotocellás ajtókat, bolti berende-
zéseket, teljes felújítást tartalmazott, 
de nem számla, csak egy egyszerű 
felsorolás alapján, lelakhatja a bérlő. 
Valakinek biztosan jó üzlet volt.

Legjobban a szennyvízberuházás 
osztotta meg a települést, keltett fel-
háborodást és okozott adósságot. Aki 
akkor nem támogatta, nem a köz-
mű szükségessége ellen foglalt állást, 
hanem a magas, lakosságot terhelő 
költsége miatt tette azt. A kapkodás, 
a mindenáron történő kivitelezés el-
len emeltek hangot. Többen jelezték, 
ne kezdjen bele a település úgy, hogy 
nincs meg rá a fedezet, várni kell, amíg 
nagyobb arányú támogatást élvez ez a 
típusú beruházás. Meglett a kapkodás 
eredménye: az állami támogatás mér-
téke 30% volt, egy érdekeltségi egység 
ára 350.000 forint, szemben az Erdő-
telken most folyó beruházással, ahol a 
támogatás mértéke 95%-os, a hozzá-
járulás mértéke 75.000 forint ingatla-
nonként… És ott nem marad százmil-
liós tartozás. Érdemes volt???

Az előzőekben leírtakat � gyelembe 
véve is kiemelkedően, külön jutalma-
zásra érdemesen teljesített az előző 
vezetés??? (A polgármesternek szám-
fejtett jutalmak, prémiumok összege 
2006-2010 között meghaladta az 5 
millió forintot.) 

Temető
A ciklus kezdetén igyekeztünk mielőbb 
megszüntetni azokat a körülményeket, 
melyek méltatlanok voltak Tenkhez, 
amit nem érdemelt meg Tenk lakos-
sága. Gyalázatos volt a síremlékekre 
aggatott � zetési felszólító cédula, mely 
nem � zetés esetén kilátásba helyezte a 
sírhely megszüntetését is. Több tízezres 
költséget jelentett volna ez, arról nem is 
beszélve, milyen fájdalmat okozott ez 
az itt maradt hozzátartozóknak.

Eltöröltük a sírhelymegváltás költ-
ségét és a temetési segély, illetve sírhely 

árának egyenlővé tételével valójában 
ingyenessé tettük a sírhelyvásárlást.

A temető jelentős része elgazoso-
dott, itt-ott embermagasságú gyo-
mokkal, cserjévé fejlődött növények-
kel fedett terület volt. Az évtizedek óta 
nem látogatott sírok eltűntek a gazban. 
Elkezdtük a terület kitakarítását, 3 év 
alatt sikerült elérni, hogy valameny-
nyire kulturált képet mutasson a tenki 
temető.

Állami támogatás segítségével sike-
rült felújítani a ravatalozót, építtetni 
tudtunk egy urnafalat és ahol enged-
ték a sorok közti távolságok, térkővel 
fedett sétányokat alakítottunk ki. A 
régi, elhagyott temetőrészen, terepren-
dezést követően évtizedekre elegendő 
sírhelyeket tudtunk kialakítani. Azok 
a sírok, melyeket látogatott valaki, il-
letve a jó állapotban lévő, szép sírkövek 
helyükön maradtak, de már kulturált 
környezetben. Néhány szép sírkő, mely 
eldőlt, de épen maradt, a nemesi sírker-
tek között kerültek elhelyezésre. 

A munkálatok során összegyűjtésre 
került nagy mennyiségű eldőlt, ösz-
szetört, felismerhetetlen sírkő, törme-
lék. Közel nyolc hónapig volt a temető 
északkeleti sarkában lerakva. Két le-
hetőségünk volt, vagy újrahasznosít-
juk, vagy nem kevés pénzért elszállít-
tatjuk a hulladéklerakóba, ahol esetleg 
olyan hulladékkal keveredik, ami vég-
képp nem méltó. Az első lehetőséget 
választottuk, a többség véleményét 
ismerve, helyesen. 

Megszűnt a sár a ravatalozó előtt, 
már a temetői út mindkét oldalán van 
parkoló. 

Úgy lett Tenken egy szép, gondozott 
temető, hogy nemhogy 1000 forintot, 
de 1 forintot sem szedtünk sírhelyen-
ként évente temetőfenntartásra!  

Beszámoló a 2010-2014. évi 
önkormányzati ciklus munkájáról

A 2010-2014-es önkormányzati ciklust, mint 
ahogy az természetes, egy átfogó helyzetfel-
méréssel kezdtük. Tudtuk, súlyos helyzetben 
van a település, az előző ciklus elhibázott dön-
tései következtében 260 millió forint tartozása 
halmozódott fel. Még akkor is ennyi, ha ezt 

nem ismerték el néhányan, pedig a Csatorna-
mű Társulat által felvett 150 milliós kölcsönre 
az Önkormányzat vállalt készfi zető kezességet. 
Emellett a szennyvízberuházás kivitelezését 
végző cégnek is elismert az előző vezetés több 
mint 110 milliós tartozást. 
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Sport és szabadidős
 

tevékenységek

Egy település életét, hangulatát mindig 
az határozza meg, milyen szórakozási, 
kikapcsolódási lehetőségek vannak. 
Volt Faluházunk, de a lakosság előtt 
zárva volt… Volt focipálya, de állatok 
legeltek rajta, körülötte cserjévé fejlő-
dött gaztenger.

A Faluházat megnyitottuk a lakosság 
előtt, rendezvények sorát szervezzük 
ide. A Bródy Sándor Megyei Könyvtár 
segítségével a Könyvtárban megújultak 
a bútorok, berendezések, kulturált kö-
rülményeket biztosítva az ide látogató 
kicsiknek és nagyoknak. Nagy sikerű 
rendezvények bizonyítják, van igény a 
művelődésre, kulturált szórakozásra.

A Sportpálya a rendszeres gyomta-
lanításnak, fűnyírásnak köszönhetően 
már használható sportolásra is. Egyre 
többen kocognak a pályán és remélhe-
tőleg a labdát is egyre több gyerek fogja 
kergetni itt.

A község kisbuszával versenyekre, 
mérkőzésekre szállítjuk a gyerekeket, 
lehetőséget biztosítva arra, hogy me-
gyei, országos szinten is megmutathas-
sák tehetségüket.

Nyaranta Mező Margó testnevelés 
tanárnő szervezésében és közreműkö-

désével úszásoktatásra is sor kerül, az 
utazást szintén a község kisbuszával 
segítjük. Az elmúlt évek alatt bebizo-
nyítottuk, hogy azokon a településeken 
lakó gyermekek is meg tanulhatnak 
úszni, ahol nincs uszoda, vagy arra al-
kalmas vízfelület.

Oktatás-nevelés
A Tenki Csicsergő Óvoda évek óta az 
Átány- Hevesvezekény- Tenk községek 
alkotta társulás tagintézménye. A gyer-
meklétszám nem csökken, köszönhe-
tő ez az ott dolgozó pedagógusoknak, 
dolgozóknak és a kulturált környezet-
nek, melyet az elmúlt egy év alatt kívül- 
belül felújított óvoda biztosít.

2013 szeptemberétől általános isko-
lánk fenntartója az Egri Főegyházme-
gye. A 25 évre aláírt szerződés hosszú 
távon biztosítja azt, hogy Tenken adott 
lesz minden ahhoz, hogy helyben ta-
nulhassanak a gyerekek, szép környe-
zetben, nyugodt körülmények között, 
jól képzett pedagógusok segítségével. 

A tavalyi évben 11 iskola fenntartói 
jogát vette át az Egri Főegyházmegye. 
Ezek közül az intézmények közül egye-
dül a tenki iskola kapott lehetőséget arra, 
hogy pályázatot nyújtson be energetikai 
célú felújításra. Ez közel 70 millió Ft ér-
tékű beruházást jelent, nyert a pályázat! 

Emellett egy 9 személyes kisbusz 
vásárlására is lehetőség van ebben az 
évben egy megnyert pályázatnak kö-
szönhetően. A tanulói létszám160 fő, 
ami nem csökkent az elmúlt években, 
és ami bizalomra ad okot, a környező 
településekről is megnőtt az érdek-
lődés. Az esetlegesen csökkenő tenki 
gyermeklétszámot pótolni tudja a bejá-
ró gyermekek száma.

Már harmadik éve működik Ten-
ken zeneiskolai oktatás. Nem kell már 
a kisiskolásoknak Hevesre utazniuk, 
ha zenét szeretnének tanulni. Az már 
külön öröm, hogy a gyermekek sikerén 
felbuzdulva megalakult a Ponticello 
kamarakórus, melynek tagjai tenki, 
erdőtelki, hevesi felnőttekből áll, veze-
tőjük Bárány Csilla tanárnő. 

Szintén három éve kezdődött el a 
moderntánc oktatás Megyesi Attila ta-
nár úr vezetésével. Két korcsoportban 
közel negyven gyerek jár oktatásra és 
időnként fellépésekre a közeli, illetve 
távolabbi települések színpadaira. 

A kulturális rendezvények szervezé-
sekor szakítottunk a múlttal, a faluna-
pi rendezvénnyel. Az év során számos 
programnak adott otthont településünk. 
A faluházban az őszi-téli időszakban 
rendszeresen szervezünk olyan esteket, 
ahol a szórakozás mellett lehetőség nyí-
lik egy jó beszélgetésre is.   

Útépítés, útfelújítás segítségével jobb minőségű utakon köz-
lekedhetünk a Katona József, Mikszáth, Bercsényi, Ady, Köl-
csey és Széchenyi utakon. Kátyúzással javíttattuk ki azokat az 
utakat, ahol most nem tudtunk teljes felületű javítást végezni.

A Temető, ravatalozó mellett a Sportöltöző is megújult, 
az iskolában energetikai célú beruházással modernebb, 
energiatakarékosabb, megújuló energiát is hasznosító intéz-
ményben tanulhatnak a gyermekek.

Az Óvoda egy évvel ezelőtti belső felújítását követően eb-
ben az évben kívülről is megújult az épület.

Igyekeztünk minden lehetőséget megragadni, hogy a la-
kosságot lehetőségeinkhez mérten segítsük.

Tankönyvvásárlási támogatással, a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csat-
lakozással segítjük a tanulmányaikat folytató gyermekek 
szüleit, általános iskolától kezdve a felsőfokú tanulmányokig.

A Magyar Vöröskereszt és az Élelmiszerbank segítségével 
csak a tavalyi évben több mint 9 tonna élelmiszer kiosztásá-
ra kerülhetett sor.

Pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz an-
nak érdekében, hogy szociális tűzifát is kaphasson a község 
– az előírt feltételeknek megfelelő – lakossága. Az elmúlt 2 

évben így tudtunk 66 erdei köbméter fát ingyenesen kiosz-
tani, vállalva a szállítással, darabolással, szétosztással járó 
költségeket.

A közmunkaprogram keretében a vízelvezető árkok tisztí-
tásából és a Papp-Szász kert fáinak elszáradt ágainak levágá-
sából származó tűzifát is a lakosság körében osztottuk szét. 
Tudjuk, minden ilyen osztás azzal jár, hogy lesznek elégedet-
lenek, akik nem kaptak, de azt hiszem, még mindig jobb így, 
mintha csak pár személy, egy- két család részesülne ebből.

A község kisbuszát használók köre is kibővült. Már nem 
kiváltság beleülni és utazni vele. Rendszeresen hordjuk 
vérvételre, orvosi vizsgálatra az azt igénylőket. Óvodások, 
iskolások is utazhatnak vele, legyen az kirándulás, vagy ta-
nulmányi verseny.

Természetesen a futott kilométer is megnőtt a használat 
arányában, de így értük el azt a megtett kilométert, amit a 
kisbusz vásárlásához szükséges pályázat kiírásakor vállalt a 
község akkori vezetése.

Mi fejlődött   a 4 év alatt?
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A teljesség igénye nélkül néhány 
sikeres program az elmúlt időszakból:

• A Hevesi Blaha Színkör előadása
• Márton napi huncutságok
•  Beszélgetés dr. Bercsényi Miklóssal 

és Feleségével
•  A méhészet és a méz – kóstolóval 

egybekötött beszélgetés Szűcs 
Jánosné méhésszel

•  Karácsonyi hangverseny
a templomban

• Táncvarázs
• Díszpolgári címek átadása
• Tenk’s Fesztivál
•  Édesanyákat tiszteletére rendezett 

műsor az iskola parkjában 
•  A Ponticello kamarakórus nyáresti 

koncertje
• Nyárbúcsúztató esték Tenken
•  Idősek köszöntése Tarnai Kiss 

Lászlóval.

Programjaink összeállításakor arra 
törekedtünk, hogy a lakosság minden 
korosztályának tudjunk programot 
ajánlani. Ezt soha nem egy napon, a 
falunapon, hanem időben elosztva tet-
tük. A négy év során bebizonyosodott, 
hogy elképzelésünk jó volt. Soha nem 
voltak megjelenésre kötelezett statisz-
ták, mégis, gyakran kicsinek bizonyult 
a Faluház nagyterme, illetve megtelt az 
iskolaudvar. 

A költségek tervezésekor szem előtt 
kellett tartanunk, hogy költségve-
tésünk szűkös. Mégis sikerült olyan 
programot összeállítani, mely Tenken 
soha nem látott létszámú érdeklődőt 
vonzott.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a 
„Nyárbúcsúztató Esték Tenken (au-
gusztus 29-30.) és az Idősek köszön-
tése (szeptember 13.) rendezvényein 
a résztvevők létszáma elérte a 600 főt. 

Augusztus 30-án, szombaton az 
ovisok (már iskolások) fellépését, a 
Ponticello kamarakórust, Marót Viki 
és a Nova Kultúr Zenekar koncertjét 
és a Tenki Tánciskola műsorát több 
mint 300 érdeklődő kísérte fi gyelem-
mel, szórakozta, tapsolta végig. Soha 
ennyi ember nem volt még kulturális 
rendezvényen Tenken!

Egészségügy
Községünkben az egészségügyi ellátás 
helyzete stabil. Fuzik Mihályné Mari-
ka védőnő nagy szakmai tapasztalatá-
val, kedvességével várja a kismamá-
kat, babákat és kisgyerekeket.

A háziorvosi ellátás 2011. márciu-
sától került abba a megnyugtató hely-
zetbe, hogy elmondhatjuk: Tenken 
van állandó háziorvos! Király Szilvia 
doktornő ettől az időponttól látta el 

a község betegeit. Tavaly óta már bol-
dog édesanya, így azóta helyettesítő 
orvosként Dr. Legeza Tivadar rendel 
Tenken.

Szilvia doktornővel történt beszél-
getésünk alapján mondhatom, nem 
kell már sokat várnunk arra, hogy újra 
ő fogadja a betegeket a rendelőben, de 
el kellett fogadnunk, hogy egy � atal 
doktornő életében is eljön az az idő-
szak, amikor édesanya lesz, amikor a 
hivatását szünetelteti a kis� a miatt.  

Rendőrségi, 
bírósági ügyek

Az előzőekben már ismertetett okok 
miatt több esetben nyomozás indult. 
Voltak bírósági perek, melyek pénz-
be kerültek az önkormányzatnak. De 
minden ilyen perre igaz, hogy a per-
költségnél nagyobb összeget jelentett, 
amit a bírósági eljárások során az ön-
kormányzat javára ítéltek. Összességé-
ben 5 millió forint körüli az az összeg, 
amit elértünk azzal, hogy ragaszkod-
tunk az igazunkhoz és bíróságon véd-
tük a község érdekeit. 

A rendőrségi eljárásokról részlete-
sebb tájékoztatást még nem áll mó-
dunkban adni, azok lezárulása után 
lesz arra lehetőség.

Folyamatosan részt vettünk a közmunkaprogramban, 
mely talán a leginkább megosztja nem csak a település, de 
az ország közvéleményét is.

Amellett, hogy családok tucatjainak jelentett rendsze-
res jövedelmet, a községnek is előnye származott belőle. A 
programnak köszönhetően mindig volt munkaerő, amikor 
szükség volt rá, rendben vannak a köztereink, a templom-
kert, a temető, a sportpálya, kijavításra kerültek a leginkább 
használt járdáink, sor kerülhetett az iskola körbekerítésére 
és a Rákóczi utat a Szabadság úttal összekötő járda megépí-
tésére. A földrengést követő, élet- és balesetveszélyt meg-
szüntető munkálatokban is kivették részüket a program-
ban résztvevők.  

A programban dolgozóknak köszönhetően készültek ke-
rékpártárolók, melyekhez az iskola padlásain tárolt, hasz-
nálaton kívüli székvázakat használtuk fel. Nem leadtuk a 
hulladék vasat, hanem felhasználtuk, a község javára! Ösz-
szességében elmondható, hogy a beruházásainkat, a község 

fejlődését eredményező tetteinket úgy sikerült végrehajtani, 
hogy ahhoz szinte teljes mértékben állami támogatásokat 
használtunk fel, nem okozva azok � nanszírozásával a köz-
ségnek milliós tartozást, terhet.

Az elmúlt 4 év során 260 millió forint állami támoga-
tásban részesült a község, melynek eredményeként jobbá, 
szebbé vált, válik Tenk.

Ebben az önkormányzati ciklusban kezdődött el a köz-
igazgatás átalakítása. A képviselő testület szándékának és a 
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Polgármesteri 
Hivatal az Átány, Hevesvezekény, Tenk községek alkotta 
körjegyzőség része lett, majd 2013. január 1. napjától szin-
tén a három település társulásaként jegyzett Átányi Közös 
Hivatal részeként működik. 

Az eltelt időszak tapasztalatai alapján elmondható, hogy a 
felgyorsult változások ellenére minden tenki ügyfél el tudja 
intézni ügyeit helyben, a megszokott környezetben. A Járási 
Hivatal munkatársa is tart heti rendszerességgel ügyfélfo-
gadást a Községházán, így a közigazgatás átalakítása nem 
jelentett nagy kellemetlenséget az ügyfeleknek.

 Szopkó Tamás
polgármester

Mi fejlődött   a 4 év alatt?
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Önkormányzati képviselőként első alkalommal vettem 
részt a település életében a 2010. október 3-i választás után. 
Korábban 32 évet dolgoztam a hivatalnál, tehát nem volt is-
meretlen e munka számomra, hiszen minden testületi ülé-
sen részt vettem, mint 
jegyzőkönyvvezető. 

Azért indultam el a 
választáson, mert na-
gyon sokan változást 
szerettünk volta a köz-
ségben. Úgy érzem, az 
eddigi munkájukkal a 
képviselő-testült tagjai 
nem okoztak csalódást 
a lakosoknak. Az el-
múlt négy év nagyon 
nehéz volt, hiszen több 
100 milliós adóssággal 
kezdtük a ciklust. Min-
denki a legjobb tudásá-
val segítette a polgár-
mestert, a jegyzőt és a 
hivatal dolgozóit abban, 
hogy a ciklus végére 
csökkenjen a lakosságra 
nehezedő teher. Tettük 
mindez úgy, hogy nem 
kellett adókat emelni. 
Döntéseinket – a teme-
tő rendelet módosítása, az új talajterhelési díj megalkotása – 
minden esetben a lakosság érdekeit � gyelembe véve hoztuk 
meg és soha nem néztük az egyéni érdeket. 

Tény az is, ha nincs pénz, nincs miből fejleszteni.  Reméljük, 
a következő ciklusban már meg tudjuk valósítani a közösség-
nek fontos beruházásokat.  

A képviselő-testület tagjai minden községi rendezvényen, 
családi napon, kulturális eseményen, iskolai és óvodai ren-
dezvényen részt vettek, s támogatták azokat. Számomra igen 
emlékezetes volt a két díszpolgári cím adományozása, mivel 
erre még nem volt példa a községünkben. Mészáros József 
volt iskolaigazgató, önkormányzati képviselő és Bakos Jó-
zsef képviselő urak embersége, tisztessége követendő példa 
mindenki számára. 

Büszkén vallom, hogy az elmúlt négy évben a képviselő-
testület tagjai úgy dolgoztak a falu érdekében, mint egy nagy 
család. Nincs szégyenkezni valónk. A községben, az iskolá-
ban, az óvodában nyugodtak a körülmények. A faluházat lá-
togatják idősek és � atalok egyaránt.

Remélem, a kövezető ciklusban megválasztott képviselő-
testület is ilyen légkörben végezheti majd a munkáját, mint 
mi az elmúlt négy évben.

 Szabó Kálmánné
önkormányzati képviselő

Mivel az előző képviselő-testületnek is a tagja voltam, 
így van összehasonlítási alapom a két ciklus között. Az 
előző négy év nagyon könnyűnek tűnt, volt pénz, lehe-
tőség. Ennek ellenére állandó veszekedés, harc jellemezte 
a testületi üléseket. A képviselők kisebbik része ilyen fel-
tételekkel nem akarta a szennyvízcsatorna megépítését 
– mert ahogy be is következett –, a falu majdnem bele-
rokkant ebbe, és több százmilliós adósság keletkezett. A 
lakosok sokat � zettek a rákötésekért. Erdőtelek, akivel 
együtt kezdtük a csatorna beruházást, jelenleg 95%-os 
állami támogatást kap és még tisztítójuk is lesz! Sajnos, 
nekünk nincs. Kinek volt ez ilyen sürgős?

A 2010-2014 közötti időszak csak az adósság ledolgozá-
sáról szólt. Mégis sikerült bizonyos adókat megszüntetni, 

s nem kellett a la-
kosoknak a sírhe-
lyeket megvenni. 
Sikerült a temetőt 
rendbe tenni, utat 
építeni, a sportpá-
lyát felújítani, a fa-
lut a csődtől meg-
menteni. Büszkén 
mondhatjuk, hogy 
sikerült az iskola 
hosszú távú műkö-
dését biztosítani.

Tudom, hogy ez 
nem minden lakos 
tetszését nyerte 
el. A hosszú távú 
jövő biztosításá-
hoz azonban ez 
volt a legmegfe-
lelőbb út és úgy 
tapasztalom, hogy 
jól döntöttünk.

A testület mun-
káját nehezítette a 
tavalyi földrengés 
is. A nehéz anyagi 

helyzet ellenére sikerült a károkat kijavítani, az iskolát, 
az óvodát, a faluházat, az önkormányzati épületeket 
rendbe hozni.

A faluházat a lakosok használják. Korábban miért 
kellett azt a tenkiek elől elzárni?

Sajnos, a híres tenki május elsejét nem sikerült visszaál-
lítani. Amíg az a futballpályán volt, több százan látogat-
tak ki a rendezvényre. De volt, aki az iskolaudvaron akar-
ta ezt megvalósítani, hogy megmutassa, futballpályára 
nincs szükség. Azóta május elseje sincs. Talán jövőre. 

 Kövesdi Tibor
önkormányzati képviselő

A hosszú távú jövőt 
tartottuk szem előtt

Úgy dolgoztunk,
mint egy nagy család
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A képviselő-testület megalakulása 
után a legfontosabb feladatnak a há-
ziorvosi szolgáltatás biztonságossá 
tételét tartottuk. A 
benyújtott pályázatok 
és a személyes talál-
kozók után sikerült 
megoldást találni a 
hosszú ideje fennálló 
problémára.

November végén 
lehetőségünk nyílt 
egy beadott pályázat 
segítségével három 
belterületi út újjáépí-
tésére. Decemberben 
a szolgálati lakások 
bérleti díjának nor-
malizálása, valamint a temetkezési dí-
jak csökkentése, illetve a régi sírhelyek 
újraváltási díjának megszüntetése is 
megtörtént. 

Fontosnak tartottuk az önkormány-
zati földek bérbeadási díjainak, a helyi 
vállalkozások építményadóinak, illet-
ve általában a helyi adóinknak a felül-
vizsgálatát is. 

Megállapodtunk abban, hogy dísz-
polgári címet alapítunk, hiszen el kell 

ismernünk azoknak az embereknek a 
munkáját, akik sokat tettek a telepü-
lésünk érdekében. Döntöttünk arról, 

hogy a talajterhelési 
díjak esetében 90 szá-
zalékos kedvezményt 
adunk. Határoza-
tot hoztunk, hogy a 
sportöltözőt és a teme-
tőt felújítjuk. A teme-
tő körbekerítésén túl 
járdák kialakítása és 
urnafal építése történt.

Nyertes pályáza-
tokkal kétszer tud-
tunk szociális tűzifát 
osztani, valamint élel-
miszer támogatásoz 

jutottunk. Tavaly 9 tonna élelmiszert 
kapott a lakosság a Vöröskeresztnek 
köszönhetően.

Megnyitottuk a Faluházat, aminek a 
� atalok és idősek egyaránt örültek. Itt 
kapott helyet egy virágüzlet, itt tartják 
az ingyenes angol nyelvtanfolyamokat, 
az aerobick-, a tánc- és a majorett pró-
bákat. Fokozatosan belaktuk az épü-
letet. Egy pályázatnak köszönhetően a 
könyvtár teljes berendezése is megújult.

Az iskola minden település életében 
fontos kell, hogy legyen. Mivel 2013 
szeptemberétől az intézményünk 25 
évre az Egri Főegyházmegye fenn-
tartásába került, megnyugtató lett a 
település oktatási helyzete, hisz újra 
önálló iskolával rendelkezünk.  Szülői 
kérésre első osztálytól lehetővé tettük 
az angol nyelv tanulását.

A falu kisbusza az előző években 
nem volt kihasználva. Mi arra töre-
kedtünk, hogy idősek és � atalok egy-
aránt élvezzék ennek az előnyeit.

Az előző ciklus által ránk hagyott 
több százmilliós tartozásból 100 milli-
ót az állam átvállalt, így a takarékszö-
vetkezettől felvett, a szennyvízhálózat 
kiépítését szolgáló fedezetlen hiteltől 
szabadultunk meg.

Olyan hangulatra törekedtünk, ahol 
mindenki szabadon elmondhatja a vé-
leményét, kérdéseit nyugodtan feltehe-
ti. Szeretnénk, ha egy békés, nyugodt 
faluban, egymást segítve élhetnénk.

Tetteinket, rendelkezéseinket min-
dig a törvényi szabályozások betartása 
határozta meg.

 Racsek Csaba 
önkormányzati képviselő

Az előző és a mostani ciklus összeha-
sonlítását elvégezték képviselőtársa-
im, így csak egy pár gondolatot osztok 
meg az Olvasókkal. 

Szűkös mozgásterünkhöz képest 
megpróbáltunk mindenből a legtöb-
bet kihozni. Sokat adtunk és csak 
keveset vettünk el. Biztosítottuk az is-
kola jövőjét, megtörtént az orvosi ren-
delő műszaki, tárgyi felszerelésének 
pótlása, a temető- illetve a ravatalozó 
rendbetétele, a sportöltöző helyreál-
lítása, az utak kijavítása, a sírhelyek 
megváltásának eltörlése. 

Kiemelkedik, hogy 100 milliós fo-
rinttal az állam konszolidálta az egyik 
nagy adósságunkat, illetve több mint 
60 millió forint segítséget kaptunk. 

Ezt a pénzt a falu fej-
lődésére használtuk 
fel. Egy � llért sem 
osztottunk szét pré-
miumként. 

S mi lesz a jövő? Öt 
évre szóló megbízást 
kap a leendő testület. A 
szűkös állami norma-
tíva mellett ezt a négy 
évet kell felülmúlni. 
Ez csak sok pályázat 
elnyerésével és fegyel-
mezett gazdálkodással 
lehetséges. Szeretném megszüntetni a 
hiteleket és a még meglévő tartozásokat. 
Kerülni kell a bírósági eljárásokat és az 
állandó csatározásokat. A mostanihoz 

hasonló egyetértés 
szükséges. Túl kell lép-
ni a múlton és a jövőre 
koncentrálni. Szükség 
van a tenki labdarúgás 
újraszervezésére a 16-
21 éves tehetséges fi a-
talok bevonásával. A 
lakosok, a vállalkozók, 
a vállalatok és az ön-
kormányzat segítségé-
re nagy szükség lesz. A 
labdarúgó pályát csak 
és kizárólag rendelte-

tésének megfelelően lehet használni, 
ezzel is Tenk javát szolgálva. 

 Kotrocó László
önkormányzati képviselő

A tisztelet és a szabadság
a közösség együttélésének alapja

Túl kell lépni a múlton és a jövőre koncentrálni
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Teljesült a
nyugdíjasok vágya

Becsületes, igazságos, embe-
ri, baráti, összetartó, sikeres és 
eredményes tevékenységet tud-
tunk folytatni a falunkért, az 
emberekért, a fejlődésünkért az 
elmúlt négy évben.

Igaz, nincs szökőkutunk, tér-
kövezett faluközpontunk, szob-
runk. De van falunk s nem kellett 
csődeljárást indítani a megörö-
költ több százmilliós adósság elle-
nére sem. Van jól működő, önálló 
iskolánk, ahol a gyermeklétszám 
folyamatosan bővül. A konyha 
átalakítása után több gyermek ju-
tott meleg ételhez. 

A pedagógusok nyugodt lég-
körben, baráti hangulatban 
dolgozhatnak. Az iskola és az 
önkormányzat kapcsolata együtt-
működő. Büszkék vagyunk az is-
kola márványtáblájára, ami azok-
nak a pedagógusoknak a nevét 
örökíti meg, akik életüket a tenki 
embereknek szentelték. 

Kevesen mondhatják el, hogy 
felnőtt kórusuk alakult. A kez-
deményezés itt olyan sikeres, 
hogy még a szomszéd települé-
sekről is átjárnak hozzánk. Ki-
váló tánccsoport működik az 
iskolában, tagjai számtalan fel-
kérést kapnak rendezvényekre. 
Az óvoda és a konyha épülete 
megújult, az udvar szép, tiszta és 
rendezett. Köszönhető ez a lelki-
ismeretes dolgozóknak és a köz-

munka programban résztvevő 
tenkieknek. 

Az óvodapedagógusok és a 
technikai dolgozók nyugodt, de-
rűs légkörben dolgoznak. E négy 
év megmutatta, hogy milyen az, 
amikor szabadon dönthetnek 
minden őket érintő kérdésben, 
s bátran fordulhatnak az önkor-
mányzathoz problémáikkal.

A Faluház kinyitotta ajtaját a 
község lakosai előtt. Ennek leg-
inkább � ataljaink örültek, hisz 
nem kell már a szabadban ösz-
szejönniük, vagy italboltokban 
ülni órákat. Szerveztek szülinapi, 
névnapi bulikat, farsangi bálokat, 
diszkókat, szilveszteri mulattsá-
gokat. Saját számítógépeket vittek 
a faluházba és interneteztek, ját-
szottak, � lmeket néztek. A falu-
ház nagyterme helyet ad minden 
rendezvénynek. A könyvtár új ar-
culatot kapott. Újak a bútorok, a 
számítógépek és a kicsiknek még 
játszó sarok is kialakításra került. 
Kialakítottunk egy kapcsolattar-
tó szobát, ahol a nevelőszülőknél 
elhelyezett gyermekek vérszerinti 
rokonaikkal találkozhatnak. A 
nyugdíjas klub tagjai működé-
sükhöz megkapták a nagyterem 
melletti helységet, ezzel régi vá-
gyuk teljesült.  

Leszedettük az összes sírról 
a megváltásra felszólító 25 ezer 
forintos cédulát, ami az előző 
vezetés kegyeleti intoleranciájá-
nak emléke volt. Csökkentettük 
a sírhelyek árait. 

A földrengéskor keletkezett 
károkat kijavítottuk. A köz-
munka program lehetőséget 
biztosít arra, hogy az emberek 
részt vegyenek a munkában. 
Köszönet érte mindazoknak, 
akik jól dolgoztak. 

Lehet, hogy időnként követ-
tünk el hibát, de hibázni csak az 
tud, aki dolgozik. 

   Szalmásiné Racsek Ágnes 
önkormányzati képviselő

Szemmel látható 
a fejlődés Tenken
Elhúzódó betegségem miatt sajnos ebben a ciklus-
ban nem tudtam annyit jelen lenni személyesen az 
önkormányzati munkában, mint szerettem volna, 
de köszönhetően a modern világnak, telefonon 
rendszeresen kapcsolatban voltunk képviselőtár-
saimmal és a polgármester úrral is. Bízom benne, 

hogy így is se-
gítségére voltam 
a testületnek. 
A legnehezebb 
időszakban is 
reményt adott, 
hogy van felada-
tom és visszavár-
nak a faluban. 

Ebben a cik-
lusban a testület 
összetartott, így 
mindent meg 
tudtunk beszél-
ni nyugodt kö-

rülmények között. Amit négy éve elhatároztunk 
megcsináltuk, nincs miért szégyenkeznünk. A la-
kosság gondjait mindig előtérbe helyeztük.

A legsúlyosabb probléma a szennyvízberu-
házásból eredt. 2003-ra visszatekintve, akkor 
azt ígérte a község vezetése a lakosságnak, havi 
1080 forintos megtakarításból 8 év megtakarítási 
idővel számolva be lesz vezetve mindenkinek a 
közmű. Erre vállalkozott a lakosság, nem az idő 
közben megemelt hozzájárulásra. 2007-ben el-
kezdődött a beruházás, mondhatni pénz nélkül, 
ütemekre bontva. A harmadik ütemre beadott 
pályázatot szabálytalanság miatt elutasították. 
Az ütemek betartásáért a polgármester volt a fe-
lelős. Többször felhívtam a � gyelmét én magam 
is, vigyázzon, mert megkezdett beruházásra nem 
lehet pályázni. Nem érdekelte, aminek az lett a 
következménye, hogy a 180 milliós pályázat elbu-
kott. Az akkori Zalabarom�  Zrt. tenki telepének 
szennyvíztisztítójához is csatlakozhatott volna a 
község, s akkor nem kellett volna a százmilliós 
szennyvíztelepre költeni. De nem kellett… 

Hatalmas teherrel vette át a község vezetését a 
jelenlegi polgármester és képviselő-testület. Ám 
ennek ellenére az óvoda, iskola, hivatal és a község 
lakosságának életében is egy kiegyensúlyozott, 
nyugodt, békés négy év volt a mostani. A leg-
nagyobb terhektől megszabadultunk úgy, hogy 
szemmel látható fejlődés érzékelhető Tenken.

 Bakos József 
önkormányzati képviselő
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A Nemzeti Művelődési Intézet által 
indított kulturális közfoglalkoztatás 
segítségével ez év tavaszáig sikerült 
megszervezni, hogy a könyvtár a hét 
hat napján az érdeklődők rendelke-
zésre álljon. Eleinte csak a megszokott 
napokon jöttek a látogatók, majd szé-
pen elterjedt a hír a községben, hogy 
már hétköznapokon is lehet látogatni a 
könyvtárat. A nyitva tartást úgy alakí-
tottuk ki, hogy mindenki eljusson ide, 
még akkor is, ha dolgozik.

Eleinte sokan óvatosan léptek be az 
ajtón, kérdezgették, nyitva vagyunk-e? 
Mi kedvesen invitáltuk a látogatókat 
beljebb. Később a lakosok megszok-
ták, ide bármikor jöhetnek, mert a 
könyvtár mindenkit vár!

A könyvtárközi kölcsönzésnek kö-
szönhetően bárki hozzájuthat olyan 

könyvekhez is, ami a mi könyvtá-
runkban nem található meg.

A � ataloknak péntek délutánon-
ként � lmmatinét tartottunk, ahová 
sok érdeklődő látogatott el. Emellett 
a könyvtár i� úsági részét még inkább 
gyerekbaráttá rendeztük, beszélgető 
sarkot alakítottunk ki, amit már az 
első napokban magukénak éreztek a 
kisebbek!

Márciusban elkezdtünk origamizni, 
ami a gyerekeknek is megtetszett. Ele-
inte csak � gyelték, hogyan készülnek el 
a tárgyak, majd mikor felajánlottuk ne-
kik, hogy ők is készíthetnek, akkor lel-
kesen elkezdtek hajtogatni. Hétről hétre 
bővült azok száma, akik valami szépet 
szerettek volna készíteni papírból. 

Egyik délután, mikor nem volt ked-
vünk hajtogatni, beszélgetni sem volt 

miről, kitaláltuk, játsszunk activity-t. 
Mi csak a rajzolós részét szerettük 
volna játszani, melyhez a tábla és a � lc 
adott volt. Feladványkártyánk azon-
ban nem volt. Mit tehettünk, rögtö-
nöztünk! Könyvtárban vagyunk, így 
elővettük a Magyar Értelmező Kézi-
szótárt, s választottunk magunknak 
feladványt. A látogatók először fur-
csán néztek, de idővel beszálltak a já-
tékba. A végén olyan jól sikerült, hogy 
alig akarták elhinni, jött a záróra. 
Emellett még sok színes programmal 
vártuk az ide látogatókat. 

Ősztől újraindul a kulturális köz-
foglalkoztatási program, melyben a 
dolgozók immár 11 hónapon keresz-
tül segítik a község közösségi és kul-
turális életét.

 Gecse Dóra és Tónai Bernadett

Fellendülőben a könyvtári élet

Nekem jutott az a lehetőség, hogy Tenk sportéletét összegezzem. 
Nem egyszerű feladat! Nem egyszerű, mert bennem még azok az 
időszakok, emlékek élnek, amikor Tenken közel 2500 néző állta kör-
be a pályát. Amikor a környékről minden sportszerető hétvégi prog-
ramja Tenkhez kötődött: Tenken meccset nézni, Tenken szurkolni.

No, de ne nosztalgiázzunk! Nézzük 
a valós tényeket. Már évek óta csapat 
sincs. Nincs, mert a falu akkori vezetői, 
vezetője nem igazán kedvelte a sportot. 
Nem szerette, mert az évi párszázezer 
forintot igényelt. Kellett a pénz másra… 

Ennél azonban még rosszabb dolog is 
történt. Még emlékszünk rá, amikor a 
falu akkori vezetője egy fantom cégnek 
zuhanyfüggöny-varrás céljára el akarta 
adni a sportöltözőt és a sportpálya je-
lentős részét. Hála istennek ez valami-
ért meghiúsult. Talán a túlzott felhábo-
rodás akadályozta meg ezt a lépést. 

Tehát, a területet valamiért nem sike-
rült eladni, de sikerült teljesen tönkre-
tenni. Uralkodóvá vált a pályán a gaz, 
az összes szerelés, mezek, labdák, ci-
pők, mind-mind eltűntek vagy eléget-
ték. Az ott lévő bútorzatot eltüzelték.

Szomorú látvány volt, amikor az em-
ber az öltözőbe lépve látta az eget! Szé-

gyen, hogy a rendezett település első lát-
képe egy romos sportöltöző épülete volt. 

Ez volt a közel múlt, de most elju-
tottunk oda, hogy egy szép, mutatós 
épületet lát a faluba érkező, vagy távo-
zó. Sikerült ugyanis azt felújítani egy 
pályázat reményében – mely pályázat 
szintén megbukott a régi dolgok miatt. 
A tavaly év végi, múltból eredő okok 
miatt nem volt lehetőség a részelszá-
molásra, mivel inkasszó volt hónapo-
kon keresztül a számlán. A szennyvíz 
beruházásért vállalt kezességet a Taka-
rékszövetkezet felé – 100 millió forintot 
– nem tudta a Szennyvíztársulat meg-
� zetni, illetve a másik inkasszót a volt 
polgármester tetette rá, mert a falu kis-
buszát akarta magának megszerezni.

Ennek ellenére sikerült 14 millió 
forintot fordítani a sportöltözőre. Ez 
az összeg soknak tűnik, de mégsem 
volt mindenre elég. Lecseréltük a te-

tőt, kicseréltük az összes nyílászárót, 
megcsináltuk a szétfagyott vízvezeték 
hálózatot, mozgáskorlátozott feljárót 
készítettünk.  Leburkoltunk több mint 
300 négyzetmétert, megcsináltuk a 
villanyt, leszigeteltük a homlokzatot, 
kifestettünk. Rendszeresen nyírjuk a 
füvet. Fűtésre már nem jutott, mert 
hiányoznak a radiátorok, a gázkazánt 
leszerelték, elvitték. 

Mindent összevetve a 14 millió ke-
vés volt. De ha viszonyítunk például a 
Faluház tetőszerkezetéhez, amely ha-
sonló nagyságú, az jó pár évvel ezelőtt 
17 millióba került és a cserepek évekig 
hullottak róla. Tehát mégis sok min-
dent sikerült megcsinálni! De ez még 
mindig nem elég ahhoz, hogy csapat 
legyen! Hogy meccsek legyenek a tenki 
pályán! Kellenek még bútorok az öltö-
zőkbe, kellenek cipők, mezek és azok 
a tenki � atalok, akik már alig várják a 
csapat újjáalakulását. Remélem, nem 
sokat kell rá várni és újra hangos lesz 
a tenki pálya, újra lesznek meccsek és 
újra körbeállhatunk a pályán és kiált-
hatjuk: „Hajrá Tenk”! 

Jómagam ezen leszek. 
 Kövesdi Tibor

Öltöző már van, de kell egy csapat is
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Augusztus végén kétnapos rendezvényt tartottunk községünk-
ben. A tavaly első alkalommal megrendezett egy hetes Tenk’s 
Fesztivált szerettük volna folytatni, de a Papp-Szász kert az 
iskolában zajló felújítási munkálatok miatt nem volt alkalmas
az esemény lebonyolítására, így az iskolakezdést megelőző 
napokra szerveztük a Nyárbúcsúztató estéket. 

Pénteken a gyerekeket várta kézműves 
foglalkozás, este a kultúráé volt a fő-
szerep. A hevesi Blaha Színkör előadá-
sában láthattuk a Chalie nénje című 
darabot. A három felvonásos előadást 
az iskola tornatermében adták elő a 
művészek, mert este már nehéz lett 
volna végigülni megfázás nélkül a 
több mint két órás darabot. A nagy 
sikerű előadást követően Sárándi Vik-
tor szolgáltatta a talpalávalót. Éjjel egy 
óra után fejeződött be a Papp-Szász 
kerti „utcabál”.

Szombaton délután a Szent Imre 
Katolikus Általános Iskola tanévnyi-
tó ünnepségét tartottuk meg az iskola 
udvarán. A megjelent gyermekek és 
szüleik megbizonyosodhattak arról, 
hogy a felújításból eredően sincs aka-
dálya a tanévkezdésnek.

Délután 4 órától a Tenki Mazsorett 
csoport nyitotta a műsort, majd az új 
első osztályosok adták elő kedves da-

rabjukat, de még az óvó nénik közre-
működésével. Ezt követően a jelenlévő 
közönség megkóstolhatta az önkor-
mányzati konyha dolgozói által elké-
szített babgulyást és a gyermekeknek 
lehetőségük nyílt az ugrálóváron és a 
trambulinon mozogni, szórakozni.

Vacsora után következett a tenki 
moderntáncosok kiscsoportja, akik 
bizonyították, mennyire otthonosan 
mozognak a színpadon.

A táncot az alig egy éve alakult tenki, 
erdőtelki és hevesi pedagógusokból és 
szülőkből álló Ponticello kamarakó-
rus előadása követte. Bárány Csilla ta-
nárnő vezetésével megmutatták, hogy 
nagy lelkesedéssel rövid idő alatt is le-
het szép teljesítményt elérni.  

Nyárbúcsúztató
esték Tenken
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 Az est fénypontjaként Marót Viki 
és a Nova Kultúr Zenekar szórakoz-
tatta a közönséget, akik fergeteges 
hangulatot teremtettek a nézőtéren. 
Ráadásként a tenki moderntáncosok 
nagycsoportjával előadták a Subidubi 
Május című számukat, amit hosszan 
tartó vastaps követett. A koncertet 
követően a táncosok már fennmarad-
tak a színpadon és következett az ő 
előadásuk, amelyet a lelkes közönség 
többször, hosszan tartó tapssal jutal-
mazott. A napot egy esti-éjszakai sza-
badtéri diszkó zárt.

A két napon közel 500 ember láto-
gatta meg a rendezvényeket! Szombat 
este zsúfolásig megtelt az iskolaudvar, 
ennyien még soha nem szórakoztak 
községi rendezvényen Tenken.

Dicséret és köszönet illet minden 
fellépőt, közreműködőt, szervezőt és 
a rendezvényre kilátogató vendéget. 
Most érezhettük, mire képes egy falu-
közösség, amikor összefog és semmi 
nem fontosabb annál, hogy együtt, 
kellemesen szórakozva töltsünk el két 
kellemes délutánt, estét.   

 Szopkó Tamás
polgármester
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A Magyar Kultúra Napja tiszte-
letére ismét megrendezték az is-
kolában az Aranycsengőért zajló 
versenyt.

Az iskola igazgatónőjének 
köszöntőjét követően az Egri 
Főegyházmegye képviseletében 
Köböl Zsolt szólt a megjelentek-
hez. Hangsúlyozta: nagy szük-
ség van arra, hogy a magyar 
nemzet kultúrára � gyeljünk, s 
életben tartsuk azt. 

A vers és prózamondó-, szép- 
és helyesíró verseny mellett rajz-
pályázatot is hirdetett a rendező 
iskola. A megmérettetésre 25 is-
kola 66 tanulója érkezett és száz-
nál is több rajzot küldtek be. 

Az Aranycsengőt a besenyőtel-
ki Dr. Berze Nagy János Általános 
Iskola és a Káli Katolikus Általá-
nos iskola nyerte el.

Besenyőtelekre került az Aranycsengő

A versenyre érkezett diákok izgalommal várták a feladatokat



Iskolánk 2013. szeptember 
1-jétől visszakapta önállósá-
gát. Ez fenntartóváltással járt, 
a KLIK Hevesi Tankerülete he-
lyett az Egri Főegyházmegye 
gyakorolja e jogokat. 

A szülők, a pedagógusok, a diákok 
többségi akaratával az egyház átvette 
az intézmény működtetését. Augusz-
tus végén a pedagógusoknak az egri 
Bazilikában tanévnyitót tartottak, 
ahol dr. Ternyák Csaba érsek úr a ka-
tolikus élet és szellemiség fontosságát 
hangsúlyozta. A lélek békéje, a sze-
retet, a jóság igazi kincs – emelte ki, 
amikor az iskola tanévnyitóján meg-
tisztelt minket jelenlétével. Ugyancsak 
ellátogatott hozzánk Szabó Zsolt kép-
viselő úr is, aki a tudás fontosságáról, 
a diákélet szépségeiről beszélt. 

A tanévet 156 tanulóval kezdtük, 
egyetlen szülő sem kívánta másik isko-
lába vinni a gyermekét. Reméljük, hogy 
bebizonyítottuk és ezután is bizonyítani 
fogjuk, hogy a legjobb döntést hoztuk.  

Ennek jelei már mutatkoznak. Pá-
lyázatokon eredményesen szerep is-
kolánk. Iskolabuszt kaptunk és az 
energetikai fejlesztést, felújítást célzó 
pályázat is kedvező elbírálásban része-
sült. Így összességében 80 millió forint 
pályázati forráshoz jutunk.

A tanítás szakos ellátottságát 100 
százalékban megoldottuk. Tíz főállású 

pedagógus és öt óraadó tanár dolgozik 
az iskolában. Az iskolavezetés szerke-
zete is átalakult. Az igazgató-helyettes 
Racsekné Csapó Csilla lett, a gazdaság-
vezető Janovecz Bettina. Intézményünk 
teljes pénzügyi önállósággal rendel-
kezik, természetesen a fenntartó felé 
történő tájékoztatási, elszámolási köte-
lezettséggel. Az iskola működését meg-
határozó valamennyi dokumentumot 
átdolgoztuk. Az épületben a földrengés 
során keletkezett károkat megelőlege-
zett � nanszírozással kijavították, de az 
elszámolás a kivitelező felé igen sokáig 
késett a KLIK részéről. 

Az oktatás területén a tanórákat 
kiegészítették a szakkörök: angol, ter-
mészetismeret, logika, énekkar, sport-
kör, tanulási technikák. A Harmónia 
Művészeti Iskola kézműves foglalko-
zása és a hevesi Zeneiskola helybe-
li szolfézs és hangszeres oktatása is 
biztosított. Minden osztály heti 2 óra 
hittanoktatáson vesz részt. A Nemze-
ti Köznevelési törvénynek eleget téve 
minden gyermek számára 16 óráig 
megoldott a felügyelet. Aki ezt nem 

kívánta igénybe venni, annak írásban 
kellett kérni a felmentést. 

Mind a külső megjelenésben, mind 
a nevelési tevékenységünkben szeret-
nénk a katolikus szellemiséget képvisel-
ni. Ebben nagy segítségünkre van Soós 
Tamás tenki-erdőtelki plébános, akinek 
köszönettel tartozunk ezért. Ugyancsak 
munkánk egyik fő támogatója Szopkó 
Tamás polgármester úr. 

Évente négy szentmisén veszünk részt, 
de szeretnénk, ha ezt nem kötelezettség-
ként élnék meg tanulóink, dolgozóink. 
Számtalan olyan szokás kezd kialakulni, 
melynek egyházi kötődése van. Ezek jól 
segítik nevelési tevékenységünket, gon-
dolok itt az adventi készülődésre, a lelki 
napokra, a reggeli imákra, a misztériumi 
játékokra. Szeretnénk, ha a szülők is bete-
kintenének a hitélet és a katolikus erkölcs 
világába. Ezt segítve beszélgetői kört 
szervezünk.  Sok sikeres rendezvényünk 
közül kettőt emelnék ki: a Magyar Kul-
túra Napját, melyen 25 iskola vett rész és 
a Közösségi bált, amely alkalmat kínált 
a közös szórakozásra, az együttlétre. 
Utóbbit, melyre 140-en jelentkeztek, sze-
retnénk hagyománnyá tenni. 

Összességében elmondhatjuk, hogy 
nyugodt és eredményes évet fejeztünk 
be. Szeretném, ha minél többen megis-
mernék ezt a másfajta gondolkodásmó-
dot és szemléletet.

Isten áldását kérem minden gyer-
mekre és családra.

 Vargáné Forgács Anna
igazgató
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„Imádkozz azért is, hogy
az Isten megajándékozzon
 az erények segedelmének

 összességével”
(Szt. István intelme)

A Magyar Kultúra napján a fenntartó képviseletében köszöntőt mond Köböl Zsolt

Új szellemiség a Szent Imre
Katolikus Általános Iskolában
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A tenki Szent Imre Katolikus Általá-
nos Iskola nagysikerű közösségi bált 
szervezett az iskola tornatermében. 
Az intézmény tanulóinak műsora 
mellett fellépett a pedagógusokból és 
édesanyákból alakult kórus is, Bárány 
Csilla tanárnő vezetésével. A mű-
sort színesítette a taktaharkányi Spry 
Dance Club táncosainak színvonalas 
műsora. A vacsora után hajnalig tartó 
tánc következett, melyhez a zenét Sá-

rándi Viktor szolgáltatta. A hangula-
tot és az est sikerét mi sem bizonyítja 

jobban, mint hogy a 140 fős közön-
ségből többen jelezték, bíznak abban, 
hogy rendszeressé válik a közösségi 
bál és legközelebb azok is részt ve-
hetnek rajta, akik most nem jutottak 
jegyhez.

Örvendetes, hogy Tenken immár a 
legtöbb rendezvény teltházas, a lakos-
ság igényli és várja azokat a kulturális 
rendezvényeket, ahol együtt tölthet 
néhány órát a település apraja-nagyja.

Ez év tavaszán emlékezetes esemény helyszíne volt a tenki Szent 
Imre Katolikus Általános Iskola. Timár Ferencné Ildikó tanító néni 
nyugdíjba vonulása alkalmából rendezett ünnepségen telt meg 
az iskola tornaterme.

Különleges esemény volt ez, hiszen a 
tenki iskolában kezdte pályáját a kivá-
ló pedagógus. Annak ellenére maradt 
hű a tenki iskolához, hogy Hevesen 
építkeztek és évtizedek óta ott laknak. 
Hevesi lakosként szívében mindig 
tenki maradt.

Az iskolában tanuló gyerekek, itt 
tanító kollégák mellett köszöntötték 
őt a volt tanítványok, akik közül töb-
beknek a gyermekeit is Ildikó tanító 

néni oktatta, mint alsó tagozatos pe-
dagógus. 

A köszöntések és a nem mindennapi 
pálya méltatása után az ünnepelt elér-
zékenyülve köszönte meg a sok virá-
got, mely a színpad elejét borította. 

Ezután került sor annak a márvány-
táblának a leleplezésére, melyre három 
éve azoknak a tenki pedagógusoknak 
a neve kerül, akikre büszkék a tenkiek. 
Ezen a táblán olvasható mostantól 

Timár Ferencné neve is, aki – mint 
Szopkó Tamás polgármester köszöntő 
beszédében hangsúlyozta –, soha nem 
szerette az ünneplést. Aki mindig azt 
vallotta, ő nem tett semmi különöset. A 
település vezetője ezt a hitvallást egészí-
tette ki azzal, hogy nem tett mást, csak 
több száz tenki gyermeknek tanította 
meg az írás, olvasás, számolás tudomá-
nyát, mindig megértő, segítőkész kollé-
ga volt, aki példaként szolgál a pedagó-
gusok és a község lakossága előtt is.

Szopkó Tamás polgármester az kér-
te az ünnepelttől: ezt a napot egy olyan 
időszak kezdetének tekintse, amikor 
megérdemelt pihenését töltheti, de min-
dig visszavárják ide családjával együtt. 

Negyvenhárom év munkáját 
köszönték meg

Sokan várják a közösségi bál folytatását



  Tenki Krónika  •  2014. október  

Tenkiekről tenkieknek14

Immár egy éve annak, hogy dr. Király Szilvia, a tenkiek házior-
vosa új szerepet gyakorol: édesanyaként most legfőbb gondja 
kisbabája testi, lelki és szellemi gondozása, nevelgetése.

– Nagyon fi atalon került Tenk-
re? Hogyan esett a választása 
erre a településre? – kérdeztük.

– Korábban az egri Markhot 
Ferenc Kórház gyermekosz-
tályán dolgoztam és mellette 
ügyeleteket vállaltam, többek 
közt a hevesi orvosi ügyeleten 
is. Itt kerültem kapcsolatba a 
kollégákkal, akik felhívták a 
� gyelmemet egy jó körzeti or-
vosi állásra Tenken. A körzetet 
akkor már hónapok óta helyet-
tesítő orvos látta el. A gyermek-
gyógyász szakvizsgámra ké-
szültem, amikor eldöntöttem, 
belevágok. Hosszabb távon úgy 
sem szerettem volna kórházi 
orvos maradni, nem vagyok 
az a típus. A körzetben való 
elhelyezkedéshez az Országos 
Alapellátási Intézet nyújtott se-
gítséget. Ők olyan körzetekben 
elhelyezkedő orvosokat támogatnak, 
mely körzeteknek hosszabb ideje nincs 
állandó háziorvosuk. Ennek feltétele az, 
hogy belátható időn belül a körzetben 
dolgozó orvos megszerzi a háziorvosi 
szakvizsgát. Az egri kórház Sürgősségi 
Betegellátó Osztályán és az ügyeleteken 
szerzett tapasztalatból kiindulva bátran 
vágtam bele a feladatba, mivel a felnőtt 
betegekkel való kontaktus sem állt távol 
tőlem. Döntésemet azóta sem bántam 
meg, legfőképp mert a gyermekgyógy-
ászattól sem szakadtam el teljesen, 
ugyanis vegyes körzetről van szó.
– Mennyire volt nehéz egy idegen 
közösségbe beilleszkedni?

– Minden kezdet nehéz. Az idő mú-
lásával, ahogy egyre jobban megismer-
tem a közösséget, a munkám is köny-
nyebbé vált. Összességébe véve úgy 
gondolom nem volt nehéz. Az önkor-
mányzat is sokat segített ebben. Persze 
az embereknek mindig van és lesz is 
véleményük, nem lehet és nem is tud az 
ember mindenkinek megfelelni.

– Mennyire „betegesek” a tenkiek? 
Vannak jellemző gondok, problémák?

– Mint minden közösség esetén, az 
embereket két csoportra lehet osztani. 
Vannak, akik kisebb gondot, problé-
mát is szeretnek megbeszélni és van-
nak, akik komolyabb egészségügyi 
problémával sem fordulnak azonnal 
orvoshoz. Általánosítani nem tudok, 
mindenki problémája valamilyen 
szempontból egyedi.
– Gyermekorvosként is praktizál, s 
most Ön is édesanya lett. Egy orvos-
anya izgul a saját gyermeke egészsége 
miatt?

– Egyértelműen igen a válaszom. Az 
ember a sajátjával kapcsolatosan haj-
lamos a dolgokat túldimenzionálni. 
Míg ugyanazzal a problémával ösz-
szefüggésben egy édesanyának meg-
nyugtató érvekkel tudok szolgálni, 
addig a sajátommal kapcsolatosan 
hajlamos vagyok felnagyítani. Ezt úgy 
fogalmaznám meg, hogy az észérvek 
felett győzedelmeskedik az érzelem.

– Ha a pici babával probléma van, 
Ön vizsgálja, vagy jobb ilyenkor az 
idegen „szem”?

– Szerencsére komolyabb problémánk 
nem adódott. Számomra megnyugta-
tóbb, ha én látom el, nem is adnám át 
másnak. A védőoltásait is én adtam be, 
persze gyakorlott asszisztencia segít-
ségével. Ez most még nem volt nehéz, 
mert nem érzékelte különösebben. A 
későbbiekben pedig megbeszélem vele, 
majd ő eldönti, ki szeretné, hogy szúrja. 
Egyébként speciális probléma esetén ki-
kérném a szakorvos véleményét.
– Anyaként mennyit változott a viszo-
nya a betegekhez, a gyerekekhez?

– Nem érzem, hogy változott volna. 
Orvosként mindig is próbáltam a tu-
dásomnak megfelelően a maximumot 
nyújtani. Nekem azt tanították, hogy 
úgy álljak a betegekhez, mintha a saját 
hozzátartozóm lenne. Adott esetben 
szülőm vagy gyermekem. Akiben van 
egy kis empátia, nem is teszi másképp.
– Készül vissza Tenkre? Mikorra terve-
zi, hogy ismét praktizál?

– Természetesen készülök, a polgár-
mester úrral már beszéltünk erről, de a 
konkrét időpontot még nem döntöttem 
el. Első a gyermekem, most úgy látom, 
ha minden az eddigiek szerint történik, 
az év végéig megvan az esélye, hogy új-
ból munkába állok. A részleteket min-
denképp egyeztetni fogom a polgár-
mester úrral. 
– Tartott valamilyen kapcsolatot a 
faluval az elmúlt időszakban? Követte 
az eseményeket?

– Igen, tartottam a kapcsolatot. A 
rendelőbe rendszeresen visszajártam, 
ilyenkor érdeklődtem az új fejlemé-
nyekről is. Érdekel a betegek sorsa, még 
úgy is, hogy most nem vagyok ott.
– Nehezebb, vagy könnyebb lesz a visz-
szatérés után a gyógyító munka, hiszen 
az empátia ilyenkor még többet fejlődik?

– A visszatérés nehéz lesz, de inkább 
anyaként. Több lesz a feladatom és a 
szakvizsga érdekében hetente kórházi 
gyakorlaton is részt kell majd vennem. 
Optimistaként bízom benne, hogy 
mint minden, majd ez is megoldódik 
valahogy.

Szilvia doktornő anyaszerepben
Egy orvos-édesanya is izgul a gyermekéért, ha beteg lesz



  Tenki Krónika  •  2014. október  

Őszi programajánló 15

„Kedves Uram! De szeretnék én még beszélgetni 
Magával! Úgy emlékszek azt mondta hogy író is. 
Volna nekem vagy három kötetre való témám, 
eltudom gondolni és mondani szépen, csak nem 
tudom hol kezdjem el írni és nem is szeretek írni, 
éntőllem sajnos soha meg nem lesz írva. De ha 
valakinek lediktálnám nagyon szép könyv lenne 
belőle. Úgyis számított még Tabra jönni, szánjon 
rá pár napot nem bánja meg! Az uram is szere-
tettel várja. Mi elég jól vagyunk bizony sokat ret-
tegünk most a Tiszától, sokat ránk ijeszt és sok 
kárt tesz de azért mi csak szeretjük. Most pedig 
zárom levelem szeretettel búcsúzom a viszontlá-
tásig. Muharos Bálintné.” E szavakkal kezdődik 
Csalog Zsolt 1978-ban megjelent szociográfi ai 
regénye, mely egy Tisza-menti kis faluban élő 
asszony meséje. Ízes népi humorát, szófordula-
tait Törőcsik Mari hangjával rádiójáték őrzi, ám 
olvasmányként is kiváló szórakozás.  

Könyvsarok:
             Parasztregény

Az ősz egyik legszebb természeti lát-
ványossága az alföldön a daruvonulás. 

A daru a magyarság megbecsült, ősi 
vadmadara. Az éberség és a hűség jel-
képeként számos ábrázoláson láthatjuk, 
legtöbbször lábával követ tartva. Ha-
zánkban tolla elmaradhatatlan kelléke 
volt a „valamire való” legények kalapjá-
nak. Ma már nem gyűjthető, védett ma-
dár, eszmei értéke 50 ezer forint.

Európában nagyjából 100-120 ezer 
pár daru él. Észak-Európa, illetve 
Skandinávia erdős, nádasos, lápos 
sztyeppéin költ. Télire a táplálékhiány 
miatt délre vonulnak. Nyár végén vagy 
ősz elején megkezdik a gyülekezést, 
majd útnak indulnak az első csapatok. 
Közép-európai útvonaluk egyik ki-
emelkedő állomása a Hortobágy. Ven-
dégszeretetünket majd egész ősszel él-
vezik, a legutolsó csapatok november 
közepéig maradnak, de leginkább az 
első hó lehullásáig. Itt tartózkodásuk 
csúcspontja október közepére tehető. 
Idejüket a további útjukhoz szükséges 
tartalékok megszerzésével töltik, mely 
a mezőgazdasági területeken történő 
táplálkozásból áll. Napkeltekor a szél-

rózsa minden irányába kisebb, pár-
százas csoportokra oszolva látogatják 
a környező szántókat. Napnyugtakor 
lápos területre, vagy leeresztett halas-

tóra vonulnak, 10, 20 vagy akár 50 ez-
res csapatokban. 

A természetbarátoknak a horto-
bágyi őszi daruleseket éppen ezért 
nádasok rejtekébe szervezik, ahol te-
repszínű ruhában megbújva páratlan 
élményben lehet részünk. A darvak 
hatalmas csapatokban húznak éjsza-
kázó helyükre, miközben szárnycsa-
pásaikkal szinte a fejünket súrolják.

A szervezett programok időpontjait 
szeptember végétől érdemes � gyelni a 
Tisza-tavi vagy a hortobágyi természet-
turisztikai szolgáltatók oldalain.  

Daruvonulás a hortobágyi pusztán

Kellemes, egy napos családi kirándulás 
úti célja lehet az edelényi kastély, melyet 
tavasszal nyitottak meg a látogatók előtt. 

A méreteiben és látványában is pazar 
épület különlegességét ezúttal nem az 
építészeti megoldások adják, hanem a 
közönségnek tervezett látványelemek. 
A kastély történetét ugyanis nem az 
építtető, Jean-François L’Huillier szem-
szögéből mutatják be, hanem a termek 
festőjének, Lieb Ferencnek az életén ke-
resztül. A látogatók egy háromdimen-
ziós kisjáték� lm segítségével ismerked-
hetnek meg a felvidéki vándorfestő, Lieb 
Ferenc itt töltött egy évével. A történet 
részben valós személyekre és tényekre 
épít, részben a fantázia szüleménye.

A � lmben a festő a hat festett szoba 
átadását követően, vázlatrajzait lapoz-
gatva feleségének mesél a kastélyban 
töltött időről. A rajzok aztán egymás 

után életre kelnek, bepillantást enged-
ve Lieb Ferenc életének egy-egy pilla-
natába. Az Edelényben töltött időszak 
nemcsak a festő számára volt sorsfor-
dító, hanem a kastély i� ú örökösének, 
a „Kis Ferusnak” is meghatározó él-
ménye lehetett.

A � lmben képről-képre bontakozik 
ki a szobák története, a főszereplők jel-
leme és egymáshoz való viszonya, meg-
elevenednek a korszak ikonikus alakjai 
és tipikus élethelyzetei A 18. század 
társadalmi életébe, zárt világába enged 
bepillantást ez a történelmi séta Lieb 
Ferenc oldalán, miközben egyben egye-
di és különleges látogatói élményt nyújt. 

Az edelényi kastély Tenktől mind-
össze 105 kilométerre található, köny-
nyen megközelíthető és az egész napos 
program maradandó élményt ad gyer-
mekeknek és felnőtteknek.  

Lieb Ferenc kastélya: Edelény



Születések:
Panics Ádám Bálint (sz.: 2014. 01. 26. an.: Panics Zsanett)
Hanicz Zétény (sz.: 2014.03.26., an.: Kassa Tímea)
Tóth Zsófi a Hanna (sz.: 2014.05.17., an.: Richter Réka)
Pelyhe Nikolett (sz.: 2014.07.07., an.: Ferencz Mónika)
Verebélyi Lajos (sz.: 2014.08.26., an.: Vas Melinda)
Barna Ádám (sz.: 2014.09.16., an.: Mészáros Enikő)

Halálozások:
Barna Sándorné Bóta Julianna (1932-2013)
Ötvös Józsefné Dávid Anna Terézia (1944-2014)
Tóth Sándorné Martók Erzsébet (1921-2014)
Bódi Zsigmondné Virág Mária (1945-2014)
Nagy Mihály (1926-2014)
Gál Jánosné Kiskartali Anna, (1936-2014)
Dávid Imre (1958-2014)
Pataki Kálmánné Kozma Erzsébet Irén (1944-2014)
Ferencz Mihályné Domán Mária (1923-2014)
Vass Lajos (1923-2014)
Kiskartali István (1950-2014)
Tóth Gábor (1988-2014)
Péter István (1954-2014)
Pataki Kálmán (1941-2014)
Dósa Ferencné Kozma Piroska (1929-2014)
Vadnai Ferencné Stampf Margit (1940-2014)

Házasságkötés:
Bozó Tamás és Toroczkai Kitti 2014. 06. 28.
Varga László és Forgács Anna 2014. 07. 19.
Vass Norbert és Nagy Ildikó Renáta 2014. 07. 19.
Nagy Zoltán Péter és Kalicz Mónika 2014. 08. 23.
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Valamivel több, mint 2 éve történt, 
hogy megcsörrent a hivatali telefon és 
arról tájékoztattak, hogy Szabó Zsolt 
képviselő úr bemutatkozó látogatást 
szeretne tenni Tenken.  

Nyári délután volt, a hivatali időn túl, 
amikor a megbeszélt időpont előtt pár 
perccel bekanyarodott autójával a par-
kolóba. Elmondta, a 2014-es ország-
gyűlési képviselőválasztás idején már 
Tenk is a hatvani körzethez fog tartoz-
ni. Érdeklődött a községről, a lakosság-
ról és a problémáinkról. Természetesen 
ő is hallott a tenki szennyvízberuházás 
visszásságairól. Felajánlotta segítségét, 
mondanom sem kell, örültem neki. 
Már csak azért is, mert az akkori kép-
viselő elkerülte Tenket…

És valóban, ígére-
téhez híven minden 
tőle telhetőt megtett. 
Akár a község, akár 
a Közös Hivatal 
problémájával ke-
restük fel, vagy hív-
tuk, a lehetőségek 
szerint segített.  

Tette ezt úgy, hogy Tenk polgármes-
tere független. Az első találkozásunkkor 
történt beszélgetéskor megegyeztünk 
abban, hogy egy kis településen az em-
ber számít és nem a politikai hovatarto-
zás. Nincs szükség a lakosság megosztá-
sára, az a fontos, békében éljünk. 

Többször volt községünk vendége. 
Soha nem beszélt politikáról, hiszen ő 

minden ember képviselője akar lenni.Ez 
alatt az idő alatt Tenk község 250 millió 
forint állami támogatásban részesült. 
Állami konszolidációval megszaba-
dultunk a csatorna beruházásra felvett 
kölcsön fennmaradó részétől, a támo-
gatásoknak köszönhetően megújult a 
temető, a sportöltöző, az iskolánk kor-
szerűsítésére is rendelkezésre áll a forrás.

Szabó Zsolt országgyűlési képviselő 
úr 2014. június 15-től a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium fejlesztés- és klí-
mapolitikáért, valamint a kiemelt köz-
szolgáltatásokért felelős államtitkár. 
Munkájához sok sikert, jó egészséget 
kívánunk!

 Szopkó Tamás 
polgármester

Történet egy önzetlen kapcsolatról

Anyakönyvi hírek
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Te n k i  K r ó n i k a  Tenk község önkormányzatának lapja

Gömör megyei tót legény volt,
Hogy minő szél fújta erre
Csak az tudja ki vele ivott
Akárkinek nem beszélte

Tót legény volt, az is maradt
Magyarul csak lassan tudott,
Bozse moj! mondta nem az Istent
Ha sírt a szíve, s káromkodott.

Az eltikkadt kondát szerette
Nem is csoda, hisz fájt a háta
Tizenöt óta golyó pihent
Szíve mellett az oldalába.

Három éve lesz majd a nyáron
Még egy hosszút beszéltem véle
Betegágyon feküdt már ekkor
A halált várta társnak éjre.

Tót legény volt az is maradt
Az eltikkadt kondát szerette
Három éve lesz majd a nyáron
Hogy a halál eljött érte.

Tenk, 1959. február 9.
 Zsák János

Az első világháborúra emlékezünk
Anyai nagyapám

50 éve kötöttek házasságot:
Juhász János és Juhász Jánosné (Vízkeleti Irén) 1964. 10. 03. 

60 éve kötöttek házasságot:
Tóth Sándor és Tóth Sándorné 
(Slakta Erzsébet) 1953. 12. 26. (képünkön) 
Oszlánczi József és Oszlánczi Józsefné 
(Kalóczkai Anna) 1954. 10. 10. 
Komlósi Sándor és Komlósi Sándorné 
(Kovács Magdolna) 1954. 10. 24. 

Isten éltesse sokáig jó egészségben az ünnepelteket!

Jeles események Tenken


