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Dr. Czira Szabolcs: „Végre átadta a Víziközmű Társulat a listát, ami alapján megkezdődhet
a kifi zetés előkészítése és jogot kaptunk a korábban átutalt 217 millió forint felosztására!”

se és jogot kaptunk a korábban 

tására! – tájékoztatta lapunkat 
dr. Czira Szabolcs polgármes-
ter.
idáig, mint ismeretes, korábban 
közel 558 millió forintot utalt át 

A Kört vé lyesi Sándor elnökletével 

lönített számlára, és kikötötték, 

dályokat, készek vagyunk 5893 

keltségi egységenként 29 000 Ft 

kaptunk a korábban átutalt 217 

volt szükségünk nekünk, akik az 

lett vagyunk elkötelezettek, most 

Arra ké rek min-
den érdekeltet, hogy minél ha-
marabb töltse ki és jutassa visz-

szükséges.
gítse ezt a folyamatot, EGYÜTT 
SIKERÜLNI FOG! – hangsú-
lyozta dr. Czira Szabolcs.

 -testületének 
92/2019. (VIII. 29.) önkormányzati határozatában biztosított 

támogatás nyújtása érdekében 
 
 

A nyomtatványt egy példányban, kell kitölteni, a kérdésre a ! 
 

A folyósításhoz szükséges adatok 
 

  

2. Születéskori neve:  

3. Születési helye:  Születési ideje:     -   -   

4. Anyja születéskori 
neve: 

 

5  Telefon: E-mail: 

6. Bejelentett lakcíme:      

7. Érdekeltség helye*:      

 
8. Az önkormányzati támogatás folyósítását az alábbi számú fizetési számlámra kérem, mely felett rendelkezési jogom van: 

v a g y 

postai úton a megjelölt bejelentett lakcímemre kérem folyósítani. 
 

* Érdekeltségi hely: Az a helyszín, ahol a csatornázási beruházás megtörtént. 
 

A kitöltött és aláírt formanyomtatványt ba postai úton vagy személyesen 
 lehet benyújtani. 

 
 

 
 

 
Kelt: .......................................... ,  .......... év  ......................... hónap ..... nap 

 
 
 

  .............................................................  
  

       -         -         
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Ha egyszer
sikerült, újra

sikerül legyőzni
a járványt

Gyász
Kapás Tiborné sz. Kutasi Julianna (1930)
Frühwirth Mátyásné sz. Oláh Irén (1937)

Magyarország számára lesz ko-
ronavírus elleni vakcina és min-

Orbán Viktor miniszterelnök a 

sikerült, akkor újra sikerül le-

A miniszterelnök a szomba-

azt mondta: meglesz a vakcina, 
meg fogják szervezni, hogy le-

kinek, aki akarja. Jelezte: Brüsz-

tóanyagot.

tárgyalnak az amerikaiakkal, a 
japánokkal, a kínaiakkal, az oro-

szálló ágban van. A helyzet ne-

tatásra nagy nyomás nehezedik 

si receptet kell kínálni az em-

és ezért egyetértési pontokat, 

lágos, hogy azt mondják, véde-
kezni akarnak, de nem akarják, 
hogy az ország újra megálljon, 

a szabályok betartásánál a nyár 

rek most sokkal inkább betartják 

során.

véreket oda kell vezényelni, ahol 
szükség van rájuk.

határzárat továbbra is fontosnak 

lyét annak, hogy Magyarország 

Arról, hogy egy nagy nem-

szág számára, azt mondta: örül 

hangsúlyozta Orbán Viktor. Adó-

venni alkalmazásba embereket. 

ka rendszere, ami nagyon mesz-

ne, de ha nincs más, az is jobb a 

hogy ezt el lehet érni, de meg-
történt, és most az új varázs-

pesebbek, mint a jelenlegiek. 

amibe Magyarországnak be kell 
neveznie. Szijjártó Péter külgaz-

Forrás: MTI



3XV. évfolyam, 40. szám • 2020. október 2.

ÚJABB FEJLESZTÉS 
A LAKOSSÁG 

SZOLGÁLATÁBAN
A legmagasabb összeget, 40 
millió forintos támogatást 

pályázata az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatására
pályázaton. A pályázatot a he-

-

Dr. Körtvélyesi Attila alpolgár-
mester a csütörtöki, szeptem-

-
-

adhatok tájékoztatást, 40 millió 
forintos támogatást nyertünk 
el belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása tárgykörben az Önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására kiírt 
pályázaton. Az újabb siker kü-
lönösen értékes, hiszen 449 tele-
pülési önkormányzat pályázott 

-
rös azon 19 között van, akik a 
legmagasabb, 40 millió forintos 
támogatást nyerték el. Ez is jól 

-

szolgáló munka folyik, ezért dol-
gozik a hivatali apparátus és a 

gondolom mindenki nevében, aki 
a sikerért dolgozik, hálás szív-
vel mondhatok köszönetet Ma-
gyarország Kormányának, hogy 
újabb fejlesztési támogatással se-

Immár háromszoros
Városmarketing Gyémánt Díjas

település Nagykőrös!
Együtt sikerült!

-

-
tegóriában, a Magyar Marke-

dr. 
Körtvélyesi Attila alpolgármes-

-

-
-

az alpolgármester köszönetet 

szerkesztett Önkormányzati 

Hírek -
lyesi Attila alpolgármester 

„Mind a két díj azt 
bizonyítja, hogy a Polgármesteri 
Kabinet kiválóan végzi a mun-
káját. Én büszke vagyok rá, hogy 
ilyen munkatársaim vannak, hi-
szen az Önkormányzati Híreknek 
a hiteles és pontos tájékoztatását 
is értékelték, illetve azt, hogyan 
jut el a lakossághoz és milyen té-
mákkal foglalkozik.”

 
 

 

HT

„Világosnál, Világosnál
Huszárok könnyeznek,
Sirva sirnak veszedelmén
A magyar nemzetnek.”

-
-

Dessewffy Arisztid, Kiss Er-
-

-
-
 

 miniszterelnök halá-

-

 

OKTÓBER 6. 
AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA
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Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester:  

Dr. Körtvélyesi Attila al-
polgármester a szeptem-
ber 24-ei testületi ülé-
sen elmondta: „Én arra 
szeretném kérni a nagy-

mindenféleképpen tart-

-
-

-
mazott az alpolgármes-

-
mondta: „Most van egy 

-

HT

ELSŐ AZ EGÉSZSÉG: Nagyobb mennyiségű MOL  
kézfertőtlenítő érkezett a Polgármesteri Hivatalba

A koronavírus járvány ter-
jedése és az egyre növek-

fokozottabban ügyelnünk 

sorban a rendszeres kéz-

használatára és a távolság-

-

-

-  

-

HT
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Hirdetés

A szeptemberi testületi ülésen is téma volt az a városfej-

kolók, járdák, most pedig folyamatban van a kerékpárút 

Attila alpolgármester elmondta: „Épül a kerékpárút Cegléd 
fele, nagyon jól haladnak a munkálatokkal. Bízom benne, 
hogy minél hamarabb elkészül és az arra lakóknak, mind 

nek is könnyebbséget fog jelenteni, sokkal biztonságosabb 
módon tudnak bejönni a városba, akár a gyermekek, akár 

.” – fogalmazott az alpolgármester.
HT

Az ütemtervnek megfele-

párút aszfaltozása a Gál 
kastély irányából szeptem-

is ekkor készültek. A 200 
milliós kormányzati támo-

párosbarát Település címet 

nelmében. Hamarosan el-
készül a kerékpárút és még 
biztonságosabban, még ké-

Együtt sikerült!
 HT

ELKEZDŐDÖTT A KERÉKPÁRÚT ASZFALTOZÁSA!
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VOLTAK-E SZABÁLYTALANSÁGOK A NAGYKŐRÖSI MSZP-NÉL IS?  
– e felől érdeklődött Sohajda Márk

da Márk ezzel kapcsolatban 
kérdezte: „A Népszava is 
idézte, súlyos szabálytalansá-
gokat tárt fel az MSZP etikai 
bizottsága Pest megyében (...) 
szabálytalannak ítélte számos 

-

.” So-
hajda Márk másik kérdése 
pedig ez volt: „Kérdezném, 
egyáltalán melyik oldalon áll 

akik feloszlatták a Pest megyei 
MSZP-t, vagy azok mellett, 
akik tüntettek érte maszkban, 
identitásukat nem vállava?”
László Ferencet láthatóan 
zavarhatta a téma, hiszen 
elkezdett bekiabálni a be-
széd közbe, majd a konkrét 

kérdésekre válaszadás he-
lyett a Kinizsi pénzügyeit 
kezdte el emlegetni. Pedig 
a Kinizsi volt elnöke ko-
rábban éppen ugyanannak 
a „civil” szervezetnek a 

amelyikben László most ott 
ül a testületi üléseken. 

olvashat a Népszava olda-
lán, a „Rendet vágnak az 

míg a Pest megyei szocik 

„Pest megyei szocialisták 
tüntettek az MSZP-szék-

-
juk.

HT

Sohajda Márk (FIDESZ-KD-

interpellációk kategóriájá-
ban kért szót a szeptember 
24-ei testületi ülésen, hiszen 

az elmúlt hetek országos té-
mája volt, hogy feloszlatták 
az MSZP Pest megyei szer-

is a helyi szervezetet. Sohaj-

Sok helyre kellett vonul-
niuk az Önkormányzati 

-
mányának az elmúlt hetek-

-
-

nultak, ahol kb. 400 nm2-en 

-

-
-

-

Szeptember 24-én to-
vábbriasztották Nagy-

7 km-nél szárazfüvet fel-

ügyelet mellett égettek. 
Az eset jellege téves jel-
zés.
Szeptember 26-án a 

-
-

-

Szintén szeptember 26-

es útra vonult ki, Kecskemét 
felé a 22 km-nél egy 4 méte-
res nyárfa ága útra esett. For-
galmi akadályt képzett. Sze-
mélyi sérülés nem történt. 
Vigyázzunk egymásra, vigyáz-

S Z I R É N A
Lesodródott autótól  

az avartűzig volt minden

a -

-

-

-
-

-

-

 

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2020. SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉN  

ALKOTOTT RENDELETEI
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ZÁGRÁB NÁNDOR NEM ZÁRTA KI 
ANNAK A LEHETŐSÉGÉT, HOGY BELÉP 

A VOLNER PÁRTBA
A szeptember 24-ei testületi ülés 
keretében szóba került a Volner 
Párt megalakulása is, hiszen Volner 
János volt az, akit Kovács Sándor-

is átadták részére. Nagy Balázs 
alpolgármester Zágráb Nándornál, 
Volner egykori alárendeltjénél, be-

kapcsolatban és megkérdezte: „Zág-

volna a kérdésem, hogy szándéko-
zik-e belépni a Volner Pártba?

-
ter a témához kapcsolódóan azt ja-
vasolta Zágrábéknak, hogy meg kel-
lene fontolni a Kovács Sándor-díj 
visszavonását. 

Zágráb Nándor ezzel kapcsolatban 
„Az 

egy más kérdés, hogy amit most csi-
nál, azt nem tartom politikai teljesít-
ménynek, ezért nem kap díjat.” Arra 
a kérdésre, hogy tervezi-e, hogy be-
lép a Volner Pártba konkrétan nem 
válaszolt, így nem is zárta ki ennek 

HT

Sokat tett szeptemberben is  
városunkért a KÖVA

Mint azt már megszokhat-
ták a kedves olvasók, igyek-
szünk minden hónap végén 
beszámolni arról, hogy mi-
lyen feladatokat látott el a 

-
tek be a KÖVA szakemberei. A 
Balaton utcán a tábla kihelyezé-

-
-

denciát mutat.

-
tották a utat, az Orosz-
lán Gyógyszertár melletti terü-
letet és az Aradi utcát. A Bárány 

-
nyomott járdaszakasz kijavítá-

-
ban van, várhatóan még a héten 

Padkarendezés kiemelt szegély 

a Tázerdei u. egy szakaszán ké-
szült el a csapadékvíz zavarta-

lan lefolyásának biztosítása ér-
dekében kb. 100 m szakaszon. 

A csapadékvízhálózat üzemel-
tetése karbantartása, hibaelhárí-

bejelentés alapján sutnya irtása 

-
 

-
legtelep területének kaszálása. 
Szintén elvégzésre került a Kál-

kaszálása. 

Folyamatos a parkberendezé-
si tárgyak karbantartása s, így 
padok javítása a Cifrakertben 

-

lesznek. 

A játszóterek üzemeltetésé-
re vonatkozóan a múlt héten 

Az egyéb, 
-

zések a tervben foglaltaknak 

-

padokat helyeztek ki a KÖVA 
dolgozói, melyek fogadtatása 
pozitív volt. A bejárat mellett ki-
vágott fák egy részének felhasz-

nálásával készültek el, így a fák 
ott maradtak a Pálfája területén.

Köszönjük a tájékoztatást Vo-
zárné Ragó Ildikónak és to-
vábbi jó munkát kívánunk a 

-
gozóinak!

HT



8 Önkormányzati Hírek

Az Arany János Református Gimnázium, Technikum és Kollégium  
1970-ben végzett IV.d osztályának 50. évfordulója

Szeptemberben tartották 
meg 50. évfordulójukat a 
gimnázium 1970-ben vég-
zett IV.d osztályának ak-

közül többen már 50 éve 
nem jártak városunkban, 
ezért nagy örömmel tér-

szeretett iskolájukba egy-

aránt, ugyanis a találko-
zó során újra sétálhattak 
a gimnázium folyosóin és 
annak udvarán.

A képen: Bognár Ibolya 
Sarolta, Boskó Gabriella, 
Kiss János, Kis György 
Mária, Nemes Eszter, 
Papp Margit, Rácz István, 
Takácsy Ilona, Tóth Judit

Madárbarát 
Óvoda 

lettünk
A 

 2020. 
nyarán megkapta a 
„Madárbarát Óvo-
da” címet a Ma-
gyar Madártani és 
Természetvédel-

Alapelvünk a ter-
mészet szeretetére 
nevelés, a környe-
zettudatos maga-
tartás megalapo-
zása. Az óvoda 

biztosít arra, hogy 
óvodásaink köz-
vetlen környezetükben ter-
mészet közeli élményekkel 
gazdagodhassanak. Óvodánk 
zöld övezetben található, és 
az egyik legnagyobb terület-

udvaron a játszó területeket, 
járdasort örökzöld cserjés 
fogja közre, nagy, lombos 

adnak a madarak megpihe-
nésére, illetve költésére. A 

-
védelemre, a madarak eteté-

karbantartására. A gyerekek-
kel közösen készítettünk ma-

-
lyeztünk a fákra. Az etetéshez 

segítséggel kaptuk meg. A 
gyerekekkel így egész évben 

-
kat. Láttunk már széncinegét, 
házi rozsdafarkút, harkályt, 
gerlét, tengelicet, feketerigót, 
verebet, erdei pintyet, zöldi-

törekszünk arra, hogy minél 
közelebb vigyük a gyerme-
keket a madarak világához, 
megismerhessék életmódju-

fészekrakási, költözési szoká-
saikat.

Szent Mihály-napi  
Országos Állat-  

és Kirakodóvásár

E hónap utolsó vasárnap-
ján hagyományokhoz hí-
ven megtartásra került a 

-

arcát szép számmal érkez-
tek látogatók és vásárolni 
vágyók. Az egészségünk 
megóvása érdekében több 
bejáratnál is a KÖVA-KOM 

-

-
be véve a maszk használa-

volt. -
zett vásár a Dömötör-napi 
vásár, mely október 25-re 
esik.

Pavolek Renáta
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Szeptember 24-én a képvise-

Pén-
tek Imre és felesége, Péntekné 
Szilágyi Aranka, Marsa Éva 
Heléna és férje, Marsa József, 
dr. Székely András és Túri 
György példás, értékterem-

ki -

-
Bencsik Géza 

Deák Gábor és Bujdosó 
Balázs adtak át dr. Körtvélyesi 
Attila -

-

Gratulálunk nekik!

–– bbáábbeelőőaaddás a gyermekkkönyyvvtáárrbbaann

-
dekében a Magyar Olvasás-
társaság kezdeményezésére 

Benedek Elek

-

-

-
ládi játszóházában az idén is 

Zakar Sándorné és  
-

-
Illyés Gyula 
Három kíván-

ság

adását tekinthették meg az 
-

játék segítségével a népme-

ismert népmesékben szerep-

-

-

-
-

-

-
-

mában címmel a gyermek-
-
-

2020.évi Nagykőrösiek Nagykőrösért 
díjak átadása
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Bálintné Varga Kata és Bálint György
szeptember 25-én, pénteken

örökre összekötötték életüket.
 

 

Tejszínes gombaleves 

Sonkás tészta sajttal 

Kínai csirkemell rizs 

Frankfurti leves 

 

Paradicsomos húsgombóc 

Gyümölcs leves 

Rántott sertés szelet rizi bizi 

Borsos tokány tarhonya 

Palócz leves 

Zúza pörkölt galuska 

Dübary csirkemell burgonya püré 

Csont leves 

Tavaszi rizses hús 

Hagymás tejfölös szelet tészta 

41.HÉT –Október 5- 9. 

Hirdetés

kot, Bernáth Csilla (Mi Hazánk) 3,18 

százalékot szerzett.

A nyolc egyéni körzetből hatot a Fi-

desz, kettőt a VAN egyesület nyert 

meg, kompenzációs listáról a balol-

dali támogatású szervezet két, a Fi-

desz egy mandátumot szerzett – a 

kormánypártok a tizenegyből hét 

képviselőt adnak.

A baloldali összefogás tehát nem 
csodaszer – a Fidesz egy év után 
visszavette a város irányítását a bal-
liberális pártoktól.

Választások MAGYARORSZÁGON…
Időközi választások: Mohácson, Karcagon és Gánton is nyert a Fidesz

Vasárnap kiderült, a baloldali össze-

fogás nem csodaszer, a kormánypár-

tok rendkívül magabiztos győzelme-

ket arattak. 

Visszavette a Fidesz 
Mohácsot
Nagy fölénnyel győzött a kormány-
párt jelöltje a baloldali indulóval 
szemben. 

A valasztas.hu adatai szerint Pávko-

vics Gábor (Fidesz) 56,44 százalékot, 

Csorbai Ferenc (VAN) 40,39 százalé-

Kiütéses Fidesz-siker 
Karcagon
Szepesi Tibort (Fidesz-KDNP) vá-
lasztották Karcag polgármesterévé 
a vasárnap tartott időközi önkor-
mányzati választáson – közölte a 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei telepü-
lés jegyzője az MTI-vel.

Rózsa Sándor – a helyi választási iro-

da vezetőjeként – elmondta, hogy a 

polgármester-választáson a 15 ezer 

808 szavazásra jogosultból 4214-en 

voksoltak, 123 szavazat érvényte-

len volt. Szepesi Tibor (Fidesz-KDNP) 

3690, Nagy József (Magyar Munkás-

párt) 401 voksot kapott. A kormány-

pártok jelöltje tehát a szavazatok 

90,2 százalékát (!) szerezte meg.

Gánt is narancssárga
Krausz János, a Fidesz-KDNP jelöltje, 
az eddigi alpolgármester lett a pol-
gármester a Fejér megyei Gánton, 
miután a vasárnapi időközi választá-
son a három jelölt közül ő kapta a 
legtöbb szavazatot.

Forrás: MTI/demokrata.hu

…és választások ERDÉLYBEN
Magyar polgármestere lesz Nagykőrös testvérvárosának, Szászrégennek
Az RMDSZ színeiben induló Márk Endre Dezső nyerte a polgármester-választásokat Szász-

régenben. Márk Endre Dezső eddig Szászrégen alpolgármestere volt.

Márk Endre a PSD-t erősítő Maria Precupot váltja, akit a Feddhetetlenségi Ügynökség 

(ANI) négy éves pereskedés után három évre eltiltotta a közszerepléstől, gyakorlatilag 

megtiltva az eddigi polgármesternek, hogy induljon a választásokon. 

Forrás: transindex.ro

Nagykőrös másik testvérvárosának, Nagyszalontának is magyar polgár-
mestere lesz továbbra is
Másik romániai testvérvárosunkban, Nagyszalontán ismét Török Lászlót választották 

polgármesterré, a hétfő reggeli nem hivatalos adatok szerint a voksok 72 %-át kapta.

Húsz év után újra magyar jelölt nyert Marosvásárhelyen 
Soós Zoltán nyerte a marosvásárhelyi polgármester-választást a függet-

len jelölt kampánystábja által végzett párhuzamos szavazatszámlálás 

szerint.

Marosvásárhelyen 57 417-en szavaztak a román központi választási iro-

da által közzétett részvételi adatok szerint. A párhuzamos szavazatszám-

lálás szerint Soós jelentős előnnyel került az élre, 24 950 voksot kapott, 

a második helyen levő Claudiu Maior, aki a Pro Románia színeiben indult, 

7611 voksot gyűjtött. 

Soós egyedüli magyar jelöltként szállt versenybe, mind a Romániai Ma-

gyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), mind az Erdélyi Magyar Szövetség 

(EMSZ) támogatta.                                                                       Forrás: MTI
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Hosszú kényszerszünet 
után versenyezhetnek is-

viselése, valamint a ren-

nyok, és mekkora vesztesé-

rozatot mely szerint októ-
ber 23-tól három napon ke-

sület ebben az évben is si-

latban bonyolította le nyári 

táborokban is részt vettek. 

korosztály (23 év alatti-

szám szerint heten. Tavaly 

három bronzéremmel sike-

Kovács Szabolcs

duplájával győzött

idegenben
a MozGo Nagykőrös SE

otthonában lépett 

IV. osztályú fel-

, az ellenfél 

HT 
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Hirdetés

GYÓGYSZERTÁRI  
ÜGYELET

2020. szeptember 28-tól 
SZENT GYÖRGY 
GYÓGYSZERTÁR 

 
 

GYÓGYSZERTÁR 

Hirdetés

ORVOSI 

ÜGYELET 

TELEFON SZÁMA:

53/350-377

Hirdetés

 

 

• automatizálási vagy ipari elektronikai végzettség,
• kommunikációképes angol nyelvtudás,

• automata gépek karbantartásában, karbantartás 
szervezésében szerzett tapasztalat

• karbantartási utasítások és tervek készítésében 
szerzett tapasztalat

Hirdetés

Csatlakozz hozzánk Te is!
Cégünk az alábbi pozíciókba keres kollégákat

Elvárások:
• minimum alapfokú 

végzettség,
• 

vállalása,
• 

munkavégzés

GYÁRTÓSORI 

Elvárások:
• alapfokú iskolai végzettség,
• jó kézügyesség és 

• 
vállalása,

Elvárások:
• középfokú végzettség,
• 

vállalása,
• 
• határozott személyiség,

Elvárások:
• középfokú végzettség,
• 

munkatapasztalat,
• önálló és precíz munkavégzés,
• 

vállalása,
• magabiztos számítógép 

használat.

AMIT KÍNÁLUNK
versenyképes alapbér  jelenléti bónusz+ havi bónusz

 képzési pótlék  utazásköltség támogatás
 cafetéria  tiszta munkakörnyezet

JELENTKEZNI

Email: job@siix.hu
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takarító
munkakör betöltésére.

-

2020. október 15. 

-

-

  

 folyamatos.

KÉPVISELŐ NEVE FOGADÓÓRA NAPJA HELYE

László Ferenc 
települési 
képviselő

2020. október 5. 
(hétfő)
15.00 órától

Arany János Kulturális 
Központ udvara

Fotópályázat

 

 

 

A Crown Magyarország Kft.

• gyártósoron szerzett tapasztalat
• számítógépes ismeret

• gépész, géplakatos szakirányú végzettség

• versenyképes juttatási csomag

Hirdetés
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Komlós Kinga: Egy remek nagykőrösi származású írónő

Városunk egyre több tehetséges emberrel büszkélked-
het legyen az táncos, színész, sportoló vagy esetleg író. 
Az utóbbi kategóriába tartozik interjúnk alanya Komlós 
Kinga is, aki már több szerzeménnyel is büszkélkedhet. 
Igaz, már másik város lakosának mondhatja magát, még-

és a mai napig rendszeresen hazalátogat családjához. 

Kérem meséljen magáról
Köszönöm szépen az inter-
jút. Komlós Kinga vagyok, 

-
vásárhelyen tanultam tovább 

-
nyaimat, ahol – már munka 
mellett –, környezetvédelmi 
jogi szakokleveles mérnöki 
diplomásként végeztem. A 
munkahelyemen ismerkedtem 
meg párommal, akivel úgy 

-

a továbbiakban boldogulni. 

-
tam.  Férjemmel közösen ne-

7, Dominik pedig 5 éves. A 
-

kodás mellett, sokat kirándu-

mint ezer könyvünk van, min-

könyvtári tagok is vagyunk. 
-

dek, olvasok, és persze írok. 
-

osztom meg másokkal, igyek-
szünk egészségtudatosan élni. 

-

Kutyaiskola tagjai vagyunk, 
járunk bemutatókra, illetve 
májusban részt vehettünk az. 

-
gedelmességi szakaszát teljesí-
tettük. 
Miért döntött úgy, hogy író 
lesz? Mi ihlette meg Önt? 
Az irodalom mindig is közel 
állt a szívemhez. Az általános 
és a középiskolában nem múlt 
el úgy iskolai, vagy városi 
rendezvény, ünnepség, hogy 

-
-

-
dalmi versenyeken, ahol szép 
eredményeket értem el. Aztán 
ezek háttérbe szorultak, de az 
olvasás iránti szenvedélyem 

terveztem, hogy író leszek 
– tudatosan legalábbis nem, 

-
kolán pár nap alatt írtam egy 
regényt, majd ahogy monda-

vagy éppen gépre vittem. Két 
éve megismerkedtem egy ha-

-
vét is elolvastam, ráadásul 
saját könyvkiadója van, ezért 

van egy régebben írt köny-

munkánk.
Milyen témájú könyveket ír? 
Kik a célközönségei? 
Romantikus könyveket tervez-
tem írni – azok is lettek –, de 

-
galmat, szenvedélyt, veszélyt, 

könyvembe vittem bele egy 
-

tek számomra tökéletesnek. 
A könyveim – némely részei 

-

-
veimmel szeretném szórakoz-

olvasóközönséget. 

könyvem 2019. májusában de-
bütált a 90. Ünnepi Könyvhét 
keretén belül, ahol a Könyv-
kiadóm meghívására dediká-
láson is részt vehettem, ami 
hatalmas élményt jelentett 
számomra. Ezt követte idén 

regényem, mely az Eszement 

-
nek a könyvnek az alapötlete 

-
-

-

-
-

Dugonics András Irodalmi 
Díjra jelölték, milyen érzés 

díjról röviden?

-
gyar nyelven regényt, Etelka 

András Irodalmi Díj idén kerül 

-

támogatva a magyar kortárs 

egyik hazai író oldalán meg-

végig néztem a kategóriákat – 

amikor megláttam a nevemet a 
Krimi regény kategóriába nem 
akartam hinni a szememnek, 
ám valóban ott szerepeltem a 

-
-

kus érzés és nagyon köszönöm 
azoknak az olvasóknak, akik 
jelöltek. Hálás köszönetem 
minden egyes leadott szavaza-
tért. Aki szeretne szavazni ok-

-

komloskingaszerzoioldala  

 
Pavolek Renáta
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Péntek Imre 1949-ben szü-
letett Szarvason, míg fele-
sége 1952-ben Dévaványán, 
és itt élt 19 éves koráig. 
Mind a ketten az 1970-es 

rösre, mikor is az Arany 
János Gimnázium tanárai-
vá váltak. Városunk mind 
a két fél számára szeretett 
teljes volt, a természethez 
való közelségével és pati-
nás épületeivel.

Péntekné Szilágyi Aran-
ka,
kor kollégái között volt egy 

lenül” mindig ott termett 
mellette, amikor segítségre 
és támogatásra volt szüksé-

város megismeréséhez és a 
magánéletében is a legtöbb 

ez a bizonyos személy lett a 
férje, Péntek Imre szemé-
lyében. Már tanulmányai 
során is folyamatosan vég-
zett tudományos kutató-
munkákat. Az 1981-82-es 
tanévben munka mellett a 
Magyar Tudományos Aka-
démia Alföldi Földrajzi Ku-
tató Intézete által meghir-
detett kutatói ösztöndíjat 
sikerült nyernie, majd 1996-
ban Geológia-földtudomá-
nyok szakos tanári diplo-

1996-2001-ig tanított félál-
lásban továbbra is a gim-
náziumban, és félállásban a 
Károli Gáspár Református 

Kitüntetést 2011-ben, nyug-
díjba vonulása alkalmából 
kapott: Pedagógus szolgá-
lati emlékérem címmel.

Péntek Imre, középiskolai 

ban végezte. A szegedi 

Debrecenben informatika 
tanár végzettséget szerzett 
így az informatika tantárgy-

Fiatal tanárként sok se-
gítséget kapott tapasztalt 
kollégáitól, amelyeket év-
tizedek után igyekezett to-

ciónak. Munkája során a 
gimnázium esti tagozatán 
is taníthatott, amely számá-
ra egy teljesen más de érde-
kes feladatnak ígérkezett.

válaszokat kapsz” vallotta, 
ez mind a természet titkai-
nak kifürkészésére, mind 
pedig azok átadására igaz.

Nyugdíjba vonulása után 
még négy évig óraadóként 
tevékenykedett és pedagó-
giai pályázatokon is részt 
vett. Ezek közé sorolhatjuk 
a 
gógiai pályázatát, az In-
formatika-Számítástechni-
ka Tanárok Egyesületének 
pályázatát és a Magyar tu-
dományos Akadémia Peda-
gógus Kutató pályadíját is.

Ezek mellett, pályafutása 
során több kitüntetésben 
is részesült, mint például a 
Pedagógus Szolgálati Em-
lékérem és a Bánóczi Endre 
Pedagógiai díj.

Tanítványaikat mindig pró-
bál ták az egyéni tanul-

se gí te ni. Az igényes gon-
dolkodást, a jelenségek 
okainak feltárását, illetve 
ezek készségét igyekeztek 

kialakítani tanítványaik-
ban. Fontos feladatnak tar-
tották a tehetséggondozást 
a tantárgyi versenyeztetést, 
így több tanítványuk is ki-

országos tanulmányi verse-
nyeken.

gálatkész tevékenységü-

adományozza Péntek Imre 
és felesége, Péntekné Szi-
lá gyi Aranka részére.

2020. évi Nagykőrösiek Nagykőrösért
díjazott ak laudációja

Péntek Imre és felesége Péntekné Szilágyi Aranka
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Én már iskolás vagyok  IV.

-

 
-

Bakó Márton, Bá-

Birinyi Zita, Bisztricsány 
-

-

-
jos Péter, Pálinkás Lilien, 

-

-
-

-

-
pár Manka, Hein Bian-

Katona Márk Zoltán, 
-

tila, Kovács Maja, Ko-

-


