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Bevezető
A háborúk borzalmait, a családokat ért veszteségeket és a fájdalmat nem érezheti az, ki nem
volt hasonlónak részese. A mai felnőtt nemzedék jelentős hányada már szerencsésnek
mondhatja magát a tekintetben, hogy mindezt nem kellett személyesen megtapasztalnia.
Hallhatta viszont a visszaemlékezéseket a család idősebb tagjaitól, olvashatott róla. Egy-egy
családtag elvesztése hosszú évtizedekig égető fájdalmat okoz. Különösen így van ez, ha a
veszteség egy értelmetlen háború következtében éri az embert. Bármelyik oldalon is esett el a
katona, egyaránt áldozata a háborúnak.
Az emlékezés fontos dolog. Nem véletlen, hogy minden település emlékművet,
emléktáblát állított a falu hőseinek és áldozatainak. Pencen 1926-ban avatták fel az első
világháború emlékművét. Később ennek oldalára került a második világégés áldozatainak
névsora is. Viszonylag hosszú idő telt el a második világháborútól addig, amíg hivatalosan is
lehetett emléket állítani a falu hőseinek. Nem csoda, hogy egy-egy név le is maradt a tábláról.
A helytörténeti kutatás során ez alkalommal is több új név került elő.
Ez a dolgozat arra vállalkozott, hogy számba vegye a háborúk áldozatait és hőseit.
Bizton állíthatjuk azonban, hogy a veszteséglisták most sem teljesek. További kutatásra van
tehát szükség. Ez az írás azonban jó alap lehet ahhoz, hogy legyen mit kiegészíteni,
pontosítani. Az is könnyen meglehet, hogy az érintett családok leszármazottainál vannak még
adatok, fényképek, dokumentumok, amit féltve őriznek a családi archívumok. Örömmel
lemásolnánk ezeket, hogy ki tudjuk egészíteni az egész falura kiterjedő adatbázist.

Penc, 2012. májusa

Végh József mkl

Penc az 1848-49-es szabadságharcban
Az 1848/49-es szabadságharc során több ízben is érintett volt a település. Az 1849. évi
tavaszi hadjárat során egy Őrbottyánból Verőce felé igyekvő dandár eltévedt, s Pencen kötött
ki. Az 1849. évi július 17-n történt váci ütközet során pedig napokig tele volt Penc térsége is
katonákkal, sebesültekkel. A kiéhezett honvédok szőlővel csillapították éhségüket. Az
elhunytakat pedig ott is temették el az erdőben.
A szabadságharc után – mintha nem lett volna elegendő a sok megpróbáltatásból –
újabb csapás várt a volt honvédekre. 1849. októberében a császári hadsereg főparancsnoksága
elrendelte, hogy „a felkelő seregben szolgált minden egyén előállítandó és a hadsereg
állományába osztályozás nélkül besorozandó”. Valóságos hajtóvadászat indult meg a volt
honvédek után, kik közül sokan inkább vállalták a bujdosó életet, hogy szegénylegényként,
betyárként a Börzsöny rengetegeibe menekültek. Szeletzky György hites jegyző 1850. április
16-án kelt összeírása szerint a penci húsz honvédból is mindössze heten tértek vissza.
Valamennyien jelentkeztek is a Balassagyarmati Verbung Commandónál szolgálattételre.
Közülük hárman - Ország Istvány, Ország Márton és Zima Mihály – nyilváníttattak
alkalmasnak. Mindhárman az 1848 szeptember 21-én tartott újoncösszeírás szereplői. A
visszatértek közül négyen - Folt István, Novák Istvány, Ország Márton bajzsis és
Chovanyecz Misa – alkalmatlanként mentesültek a további szolgálat alól. Tizenhárman
vállalták inkább a bujdosást a császári mundér helyett, s nem tértek vissza szülőfalujukba:
Kulman Mihály, Brhlik Jósef, Kotsis Istvány, Dobisz János, Horváth Pál, Bojtos József,
Kromer Antal, Kotsi Antal, Sipitzki Pál, Jakabb Bálint, Beszki Istvány, Agárdi Pál és
Viskus Imre.
A jelentés támogatásra javasolja Szrsen András 40 éves tüzér váci csatában mindkét
lábát elvitte az ágyúgolyó, valamint Beszki István árván maradt leánykáját, Erzsébetet.
Egy forrás említi Grisza Ágost honvédzászlóst, aki az 1849. április 5-én Abonyban
felszentelt honvédzászlót a huszonkét éves külföldi emigrációjában is megőrizte, majd a
családjára hagyta mint nemes ereklyét.
Diószeghy vagy Lasztóczi Diószeghy Tádé honvéd százados

A Diószeghy család címere

1822-ben született Pusztaberkin. Apja, Diószeghy Tádé földbirtokos, Nógrád megye
táblabírája. Római katolikus, nős, felesége Lisznyay Franciska, egy gyermek apja. Volt hadfi,
gazdálkodó. A napóleoni háborúban katonatisztként vett részt. 1839 és 1842 között az 5.
tüzérezredben szolgált.
1848 szeptember 3-tól főhadnagy a Nógrád megyei önkéntes nemzetőr-, majd az ebből
alakuló 62. honvédzászlóaljban. 1849 május 19-től (más forrás szerint március 1-től) százados
ugyanit a VII. hadtestben a világosi fegyverletételig. A Zászlóalj működéséről azonban a
jelentések meglehetősen lehangoló képet festettek. A kezdeti harci események nehézségei
után sokan hazatértek, beteget jelentettek, s volt köztük gyáván megfutamodó, s áruló is. A
pusztaberki birtokosokat (a másik Tersztyánszky Zsigmond volt) azonban mindig azok között
említették, akik becsülettel megállták helyüket a nehéz helyzetekben is. Dicsérettel szolgálták
a hadsereget a shwechati, budetini ütközetekben is.
Diószeghy az 1850-es években penci birtokán gazdálkodik. 1867-ben Nógrád megye
csendbiztosává választják, a megyei honvédegylet tagja. Szerepet játszott Sisa Pista és Krúdy
Kálmán betyárok kézrekerítésében.
jobbágyi Kaszap János 1848-as honvéd alezredes
Pásztón született 1819. február 16-án. Apja Kaszap János földbirtokos, Heves megye
szolgabírája. 1833-ban hadfi az 5. tüzérezredben (három éves tüzérségi iskolát végez), 1839nemesi testőr, 1844- főhadnagy a 4. Sándor huszárezredben. Nőtlen.
1848 nyarán ezredével a magyar kormány alá rendelik. Szeptember-októberben részt
vesz a Jellačić elleni hadműveletekben. Október 28-án kilép ezredétől. December 9-től
kiképző tiszt, december 17-től századkapitány a Hajdúságban szerveződő 17. Bocskai
huszárezrednél. 1849. jan. 25-től őrnagy. Februárban osztályával beosztják az Asbóthhadosztályhoz, mellyel részese lesz az áprilisi hadjáratnak. Májustól osztályával a II.
hadtestben szolgál. A június 16-i zsigárdi csatában a katonai érdemjel 3. osztályával tüntetik
ki. (Ő fedezte a hadtest visszavonulását.) Július 12-én hadtestével a komáromi várőrséghez
kerül. Szept. 13-án Klapka tábornok alezredessé lépteti elő. A vár átadásáig szolgál.
A kiegyezésig penci birtokán gazdálkodott. Losoncon hunyt el 1880. januárjában.

jobbágyi Kaszap János

kosztolányi és felsőlehotai Kosztolányi György honvéd főhadnagy
Nemeskosztolányban született 1829 körül, Evangélikus diák, nőtlen.
1848-ban őszén önkéntes, illetve őrmester lesz a Győrben szerveződő 39. honvédzászlóaljnál.
Dec. 14-én hadnagy, 1849. jún. 23-tól főhadnagy alakulatánál a feldunai ill. VII. hadtestben.
Az 1850-es években Pencen gazdálkodik. 1867-ben a Torontál megyei, 1890-ben a Nógrád
megyei Honvédegylet tagja volt, az utóbbi időpontban Pencen élt.
Szrsen András 48-as honvéd
Szrsen András 1828-ban született, csak 1842 után költözött családja Pencre. A húszéves ifjú
1848-ban kerülhetett katonasorolásra, mégpedig Damjanich vörössipkás hadtestéhez. Részt
vett a tápióbicskei-nagysallói csatában, majd az oroszok elleni, második váci ütközetben
július 15–17-én, mikoris Csörögnél megsebesült. Mellét szuronnyal átszúrták, mindkét lábát
keresztüllőtték. Szrsen András sebesülése után ott feküdt a halottak között, s magához térve
óriási fájdalmak között sikerült elvánszorognia Pencig. A Bok hegyre vánszorgott, ott
kunyhójában húzódott meg. A szőlőpásztor talált rá. Hosszú gyógykezelés után sok szenvedés
közepette, de életben maradt. Mindkét lábára bénán. Nővére, Zsuzsanna gondozta, s amikor
1858-ban Pápay Gáspár kovács- mesterhez férjhez ment, magukhoz fogadták. A házaspárnak
két gyermeke született 1860-ig, de az apa és egyik csecsemőjük az évben meghalt. Az özvegy
is hamarosan sírba követte szeretteit. Ekkor Szrsen András is kis Pápay Ferencet maga vette
gondozásba, és nevelte. 1864-ben, 35 éves korában megnősült, feleségül véve AlsóStubnyáról származó Dubovesz Annát, aki hűségesen megosztotta vele életét 26 éven
keresztül, egészen a csonka honvéd elhunytáig.

Szrsen András emlékműve a múzeumkertben

Források:
Bona Gábor: Nógrád megyei 1848-as honvédek nyomában, Nógrád megyei Múzeumok
Évkönyve, Salgótarján, 1985.
Bona Gábor: Kossuth kapitányai, Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1988.
Jakus Lajos: Szrsen András 48-as honvéd emlékére 1999/1/40. oldal Honismeret
Jakus Lajos: Penc múltja és jelene 2002,
Végh József: Századokon át boráról volt híres: Penc, Honismereti Kiskönyvtár, Révkomárom
Végh József: Pusztaberki - Egy csendes falu a Cserhát lankái közt, Honismereti Kiskönyvtár,
Révkomárom

Az első világháború penci emlékművének felirata és névsora
PRO PATRIA
1914 - 1918
PENC NAGYKÖZSÉG
HŐSI HALOTTAINAK EMLÉKÉRE.
BÜSZKÉK VAGYUNK REÁTOK HŐSI HALOTTAINK
IMÁINKBA FOGLALUNK
ÁLDOTT LEGYEN HŐSI EMLÉKETEK
HAZÁJUKÉRT ÉLETÜKET ÁLDOZTÁK
A KÖVETKEZŐ HŐSÖK
Babinszki István
Bednár András
Bednár József
Brhlik Pál
Dobisz István
Dudás István
Károlyi József
Kiss János
Kollár József
Kravjár János
Kravjár Mihály
Lackovszki András
Maruszky István
Pápai Ferenc
Proszka János
Rózsa János
Scluch István
Varga János
Zima Mihály
Az oldaltáblán:
Klein Vilmos
Kucsa István
Kucsera István

Latrovszki Mihály
Mátéka István
Szpiszár Károly
A másik oldaltáblán:
Babinszki János
Beck Ferencz
Dudás János
Gyetven János
Járay Gyula
Járay István
Járay Lajos
Jakus Lajos ír még Klenyan Mihályról, aki nem akarván a háborúba menni megtagadta a
katonai szolgálatot. Megszökött, s ezért a bíróság golyó általi halálra ítélte. Így vált a háború
áldozatává 1915. januárjában, Kassán.

Az 1926-ban felállított hősi emlékmű

Penciek az első világháborúban
A Ladányi-féle megyemonográfiában találhatunk néhány adatot a háborút megjárt néhány
penci lakosról.
Jőcsei Czirják Frigyes gazdálkodó. Pusztamindszenten 1874-ben született, Oszálon, Halason
tanult, Debrecenben járta a gazdasági iskolát. A bácsmegyei közalapítványi uradalomnál volt
az első beosztása, majd Bősön és a Dóry-féle birtokon volt gazdatiszt. 1927 óta bérli a 200
holdas birtokot. A világháborúban az orosz és az olasz fronton harcolt, megsebesült. Ezüst és
aranya érdemkereszt kitüntetése van. Neje: Brucker Janka.
Kokavai és kishonti Gerengay Pál Gusztáv evangélikus tanító. Hodrusbányán,1894-ben
született. Selmecbányán szerezte meg tanítói oklevelét, majd a harctérre vonult és 1920-ig
fogságban sínylődött. 1912 óta tanít Penczen és paphelyettesi funkciókat is végez. Több
vidéki lapmunkatársa. Több monografiát írt meg, népmondák gyűjtésével is foglalkozik. A
magyarosítás terén érdemes munkásságot fejtett ki.
Hanyipusztai és lőrinczkátai Laczkovich Imre körjegyző. Galgahévízen,1881-ben született,
érettségit Léván, s közigazgatási tanfolyamot Debrecenben végzett. Tiszaladányban,
Bábonyban működött, majd Rétságon aljegyző volt. Rádon jegyző volt. 1931. óta a penczi
körjegyzőség vezetője. A világháborúban fogságba került, Signum laudis II. osztályú katonai
érdemkeresztet, és két sebesülési éremkitüntetést kapott. A Hangya elnöke, a Levente egylet
vezetője. Jelentős érdemei vannak a község fejlesztése körül. Neje. nemesmittai Begyáts
Jolán.
Pápai István gazdálkodó. Penczen 1885-ben született, 1905-ben nőül vette Lenhardt
Borbálát, 1914-ben a harctérre vonult, 1915-ben sebesülten fogságba esett, ahonnan 1918-ban
került haza. Községi pénztárnok, a Hangya igazgatósági tagja és könyvelője.
Jakus Lajos említi továbbá Novák Jánost, a "penci szőlők istápolóját", aki Laczkovich Imre
és Gerengay Pál társaságában együtt volt a szibériai hadifogságban.
A múzeum névadójának könyve hírt ad Dobisz Mihály, Körmendi László és Szlonka
Mihály világháborús szolgálatáról is.

Források:
Jakus Lajos: Penc múltja és jelene 2002
Dr. Ladányi Miksa: Nógrád és Hont vármegye, Budapest, 1934.

A II. világháború hősei és áldozatai
Babinszky Mihály tizedes

Pencen született 1920. október 02-án.
Anyja neve: Szabó Mária
Lakhely: Penc, Kossuth út
Vallása: evangélikus
Foglalkozása: földműves
Iskolai végzettsége: VI. elemi
A bevonulás időpontja: 1942
Katonai rangja: szakaszvezető
Alakulata: Rétság Katonai Páncélosztag, 7. rohamtüzér osztag, 2. üteg
A haláloka: elégett a harckocsiban 1944. 09. 26-án
Halál helye: Királyhegyes (más forrás szerint Orosháza ostrománál. A halál időpontja, és az
alakulata szerint azonban szinte kétségtelen, hogy a királyhegyesi adat a helyes.)
Eltemetve: az orosházi katonai köztemetőben
Egyéb adat: öccsének két gyermeke született: István és Zsuzsanna
Részlet Csanády György főhadnagy, egykori rohamtüzér gyűjtéséből a Királyhegyesnél hősi
halált halt 7/2. rohamütegről, a holtak ütegéről:
"1944. szeptember hó 27-én Makón rakták ki a szerelvényről a 7/2. rohamüteget. Úgyszólván
a pályaudvarról mentek a támadó szovjet páncélos hadtestnek. A 2. üteg az első napon kb. 17
T-34-est semmisített meg. A következő napon a Csanádpalotáért vívott harcokban további 20
T-34-est lőttek ki,míg az üteg mind a 10 rohamlövege személyzetével együtt megsemmisült,
élén Köszeghy fhdgy., 4 beosztott tiszt és 47 főaltiszt és legénység. Ez az üteg a II.
világháború "holtak ütege" lett."

Magyar rohamtüzérek Zrínyi rohamtarackon1
Ruszthy Andor plébános a harcok elől a főutcán lévő parókiáról egy faluszéli házba költözött.
Ott írta a következőket: „26-án hajnalban erős lövöldözés zaja rázta meg a házat, egyre
gyakrabban. A mellettünk lévő kukoricásból sűrű rajokban özönlenek a szitáló esőben az
orosz katonák.[…] Egyre több húzódik el az ablakunk alatt”. A községbe előző nap bevonult
magyar rohamtüzér üteg a jelentős páncélos erőkkel támadó szovjetekkel a Csanádpalotától
északra vívott harcokban az utolsó lövegig elveszett. Hősi halált halt az üteg parancsnoka,
Kőszeghy Barnabás főhadnagy, három tiszt és harminckét katona. Megsemmisült minden
rohamlöveg."2
Számvéber Norbert: A „Holtak Ütege” – legenda és valóság címet viselő írásában3 pontosítja
a történéseket. " 1944. szeptember 26-án Királyhegyes mellett a m. kir. 7. rohamtüzérosztály
2. ütegének StuG. III rohamlövegei súlyos harcot vívtak a szovjet 18. harckocsihadtest
páncélosaival. A hagyomány szerint a magyar üteg az utolsó katonáig ott veszett.
Megszületett a modern „Holtak Ütege” legendája. A valóság azonban egészen más…
Kőszeghy főhadnagy ütege esetében azonban a korabeli dokumentumok tanulmányozása
egészen más eredményre vezet. A 7. rohamtüzérosztály vezető orvosa által kiállított hivatalos
veszteségkimutatás szerint a halottak száma jóval alacsonyabb volt. Az ütegparancsnokon
kívül – ott és akkor – mindössze hat katona (Köztük Babinszky Mihály, kit a forrás tartalékos
tizedesnek ír V.J.) halt hősi halált. … További hat rohamtüzér katona megsebesült. Ők főleg
repeszek által okozott roncsolásokat és égési sérüléseket szenvedtek. A sebesülteket –
egyikük kivételével – a szentesi kórházba szállították. … A 7/2. honvéd rohamtüzér-üteg hét
hősi halottjának temetésére – katonai tiszteletadás mellett – 1944. október 1-jén 16 órakor
került sor Orosházán."
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http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia
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http://www.ww2hunhistory.org
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Bacsa József

Született: 1911. június 17.
Anyja neve:
Lakhely:
Vallása: római katolikus
Foglalkozása:
Iskolai végzettsége: VI. elemi
A bevonulás időpontja: 1944. március 25.
Katonai rangja: gyalogos
Alakulata: 22-es Balassagyarmati Gyalog Ezred
A halál oka: eltűnt 1944 márciusában
Halál helye: Tura és Kökényes között
Eltemetve:
Egyéb adat: Feleségét és három gyermekét (két fiú - 5 és 7 éves, egy leány - 2 éves) hagyta
árván
A penci emlékművön szerepel a neve.
A fenti adatok pontossága tekintetében sok szempontból bizonytalanok lehetünk:
- A Balassagyarmati gyalogezred a 23-as hadrendi számot viselte
- Turára csak 1944 november 20-én érkeztek meg az ellenséges orosz csapatok

Belica János
A penci emlékművön szerepel a neve.

Czinege Béla
A penci emlékművön szerepel. Adatait a hadifogoly adatbázis - Szovjet temetői
nyilvántartások - fejezetében találtuk meg.
yes adatok

Vezetéknév Cínege
Keresztnév Bela ili Billo
Apja neve Janos
Születési idő 1918.01.01
Vengrija,
Születési hely okr.Molosodjarmot,
sz.Napgrad
Lakóhely

sz.Napgrad,
okr.Molosdjarmot

Rang szoldat
Egység 8 rota, 4 polk, 2 peh.div.
Fogságba esés helye Kolomija, Polsa
Fogságba esés dátuma 1944.07.27
Elhalálozás dátuma 1944.12.19
Fogság helye l.100/2
Temetés helye kl.l.100/2, kv.3, m.15

Molosodjarmot = Balassagyarmat
Napgrag = Nógrád
szoldat = katona
Kolomija: város Ukrajna Ivano-frankivszki területén, a Kolomijai járás székhelye. Az
Északkeleti-Kárpátok keleti előterében, a Prut folyó mentén, Lvivtől és Csernyivcitől közel
azonos távolságra fekszik.

A kolomeai hősi temető alaprajza 1944 januárjából

Czinege Sándor
Született:
Anyja neve:
Lakhely:
Vallása:
Foglalkozása:
Iskolai végzettsége:
A bevonulás időpontja:
Katonai rangja: honvéd
Alakulata:
A halál időpontja: 1944 november hó
A halál oka: eltűnt
Halál helye: Budapest

Eltemetve: Budapest
Sírhely/ áttemetés: Rákoskeresztúr
Egyéb adat: A penci emlékművön szerepel a neve.

Károly Sándor
születés helye: Penc
születés ideje: 1907.
Anyja neve: Lakatos Mária
Lakhely: Százhalombatta
rangfokozata: honvéd
Halál oka: tüdőgyulladás
halál ideje: 1945.06 10.
Halál helye: Szeged
Eltemetve: Szeged, Belvárosi temető
Alakulata: hadifogoly tábor
A penci emlékművön szerepel a neve Károlyi néven.
A II. világháború végén Szegeden a börtönépületben működött a hadifogolytábor.

Egy sír a szegedi belvárosi temető hadifogolysírjai közül

Kosztyán János
A penci emlékművön szerepel. Adatait a hadifogoly adatbázis - Szovjet temetői
nyilvántartások - fejezetében találtunk egy hasonló nevűt.
Vezetéknév Kosztian
Keresztnév Janos
Apja neve Janos
Születési idő 1924.01.01
Rang szoldat
Elhalálozás dátuma 1945.01.22
Fogság helye l. 180/4
Temetés helye kl. l. 180/4
Jakus Lajos könyve szerint azonban ő nem az első világháború során, hanem azt követően,
1919-ben vált a hadi események áldozatává.
Dobisz Mihály visszaemlékezése szerint a csehek ellen mozgósítva érkezett meg a
behívó. Többen menetek Pencről is katonának. Kosztyán János megsérült, s egy magánháznál
hagyták őt társai. A visszavonulást követően újra érkező csehek főbe lőtték őt.
A csehek elleni hadakozásban hadifogságba esetek Pencről még Körmendy, Károly,
Pardavi József, Kucsa József, Maruszki Mihály, Székeli János és Buczkó Károly is.

Körmendi Imre

Született: Penc, 1911. december 26.
Anyja neve: Süle Margit
Lakhely: Penc

Vallása: római katolikus
Foglalkozása: asztalos
Iskolai végzettsége: VI. elemi
A bevonulás időpontja: 1944. október 16. (?)
Katonai rangja: honvéd - tüzér
Alakulata: 201-es honi légvédelmi tüzér osztály Szigetszentmiklós
A halál időpontja: 1944. október 16.
A halál oka: égés
Bevetés helye: Szigetszentmiklós
Eltemetve: Budapest Kőbánya 56. parcella, Új köztemető.
Sírhely/ áttemetés: Rákoskeresztúr
Egyéb adat: Házastársa Susuk Margit
A penci emlékművön szerepel a neve.

Körmendi László
Született: Pencen, 1920. március 15-én.
Anyja neve:
Lakhely: Cece
Vallása: római katolikus
Foglalkozása: ácsmester
Iskolai végzettsége: VI. elemi
A bevonulás időpontja:
Katonai rangja: honvéd szakaszvezető
Alakulata: nem ismert
A halál időpontja: 1944. október. 06. (más forrás szerint 1944. október 13.)
A halál oka: agyonlövés, hiányos orvosi ellátás
A bevetés helye: Miskolc
Halál helye: Nagybánhegyes
Eltemetve: Nagybánhegyes köztemető
Sírhely/ áttemetés:
Egyéb adat:
A penci emlékművön szerepel a neve.

A Nagybánhegyesen eltemetett magyar katonák sírja

Kucsera János

Született: 1920. március 11.
Anyja neve:
Lakhely:

Vallása: római katolikus
Foglalkozása: földműves
Iskolai végzettsége: VI. elemi
A bevonulás időpontja: 1942. augusztus 11.
Katonai rangja: honvéd
Alakulata: Katonai szolgálat - Balassagyarmat
A halál időpontja: 1942. szeptember 03. (Más adat szerint 1945.)
A halál oka:
Halál helye: Eszterháza
Eltemetve: Sopronbánfalva Hősök temetője
Sírhely/ áttemetés:
Egyéb adat: nős volt: Kötelező katonai szolgálat közben halt meg.
A penci emlékművön nem szerepel a neve.

Maruszki István
A penci emlékművön szerepel a neve.
Adatait nem ismerjük.
Petrik István

Született: Pencen, 1916. június 07-én
Anyja neve: Pethő Erzsébet
Lakhely: Penc
Vallása: római katolikus
Foglalkozása: szab segédmunkás
Iskolai végzettsége: VI. elemi

A bevonulás időpontja: 1938
Katonai rangja: tizedes
Alakulata: Balassagyarmati 23/II. zászlóalj
A halál időpontja: 1942. szeptember 09.
A halál oka: nyaklövés
Halál helye: Sztorozsevoje
Eltemetve: Novo Uszpenka
Sírhely/ áttemetés: 3990.
Egyéb adat: Gere József könyvének veszteséglistájában nem szerepel.
A penci emlékművön szerepel a neve.

A Novo Uszpenkán létesített hősi temető alaprajza

Rell János
Született: Penc 1906
Anyja neve: Badinszki Julianna
Lakhely:
Vallása:
Foglalkozása:
Iskolai végzettsége:
A bevonulás időpontja:
Katonai rangja: tartalékos honvéd
Alakulata:
A halál időpontja: 1944. IX. 17-én eltűnt
A halál oka:
Halál helye:
Eltemetve:
Sírhely/ áttemetés:
Egyéb adat:
A penci emlékművön nem szerepel a neve.

Rózsa József

Született: Pencen, 1917. október 01-én.
Anyja neve:
Lakhely:

Vallása: római katolikus
Foglalkozása: hivatásos katona
Iskolai végzettsége: VI. elemi
A bevonulás időpontja: 1937. október 01.
Katonai rangja: hadapród őrmester
Alakulata: Rétsági I/III harckocsi zászlóalj
A halál időpontja: 1944. december 11. (Más forrás szerint 1944 őszén)
A halál oka:
Halál helye: Budapest XII. kerület (más forrás szerint a budai harcokban)
Eltemetve: Budapest XII. kerület
Sírhely/ áttemetés: Rákoskeresztúr
Egyéb adat: nős
Iratok a Váci Kiegészítő Parancsnokság 012201/49. számon
A penci emlékművön szerepel a neve.

Saskó János
Született: Pencen, 1918 nyarán
Anyja neve:
Lakhely: Penc Széchenyi út 10.
Vallása: római katolikus
Foglalkozása: földműves
Iskolai végzettsége: VI. elemi
A bevonulás időpontja: 1942 október
Katonai rangja: honvéd
Alakulata: Salgótarján
A halál időpontja:
A bevetés helye: orosz front
A halál oka:
Halál helye:
Eltemetve:
Sírhely/ áttemetés:
Egyéb adat:
A penci emlékművön szerepel a neve.

ifj. Saskó József
Született: Pencen, 1917. február 5-én
Anyja neve:
Lakhely:
Vallása: római katolikus
Foglalkozása: földműves
Iskolai végzettsége: VI. elemi
A bevonulás időpontja: 1942. augusztus 5.
Katonai rangja: honvéd
Alakulata: határvadász

A halál időpontja: Don-kanyar 1943. február 2.
A halál oka: eltűnt
Halál helye:
Eltemetve:
Sírhely/ áttemetés: ismeretlen
Egyéb adat: nős volt
A penci emlékművön szerepel a neve.

Saskó József
Született: Pencen, 1921. május 20-án
Anyja neve: Pető Anna
Lakhely: Penc Keszegi sor
Vallása: római katolikus
Foglalkozása: földműves
Iskolai végzettsége: VI. elemi
A bevonulás időpontja: 1942.
Katonai rangja: honvéd
Alakulata: 13/II. zászlóalj (Más forrás szerint Miskolc k. őrség)
A halál időpontja: 1944. szeptember 20.
A halál oka: eltűnt
Halál helye: Szindi
Eltemetve:
Sírhely/ áttemetés:

Egyéb adat:
Iktatási szám: C.642.805/22. v. 1944.
Hozzátartozója értesítve: 1944. november 10-én. (Más forrás szerint semmiféle hivatalos
értesítést nem kapott a hozzátartozója.)
A penci emlékművön nem szerepel a neve.

Sulyán Mihály

Született: 1917. október 09.
Anyja neve: Klenyánszki Julianna
Lakhely: Penc
Vallása: evangélikus
Foglalkozása: mezőgazdasági munkás
Iskolai végzettsége:
A bevonulás időpontja: 1940. február 02.
Katonai rangja: őrvezető
Alakulata: Balassagyarmati 23/II. zászlóalj
A halál időpontja: 1942 szeptember 09-én (más forrás szerint 1942. szeptember 08-án)
A halál oka: fejlövés
Halál helye: Sztorozsevoje
Eltemetve: Novo Uszpenka
Sírhely/ áttemetés:
Egyéb adat: "Két gyermeket - Gusztáv és Erzsébet - és fiatal feleséget hagyott maga után
szegénység és nélkülözésre."
A penci emlékművön szerepel a neve.

Sütő József

Született: Tényőn, 1914. február 16-án
Anyja neve:
Lakhely:
Vallása: római katolikus
Foglalkozása: továbbszolgáló katona
Iskolai végzettsége: VI. általános
A bevonulás időpontja: 1943 nyarán
Katonai rangja: hivatásos őrmester
Alakulata:
A halál időpontja: 1943. november 7.
A halál oka: haslövés
Halál helye: Wasiljewitsch, Szovjetunió
Eltemetve: Wasiljewitsch-i hősi temetőben, Gomeltól nyugatra 100 km-re
Sírhely/ áttemetés:
Egyéb adat:
A penci emlékművön szerepel a neve.

Sztankó József
Született: Penc, 1915. március 24.
Anyja neve: Hanák Verona

Lakhely:
Vallása: római katolikus
Foglalkozása: kocsis
Iskolai végzettsége: VI. elemi
A bevonulás időpontja: 1942., vagy 1944. március 10.
Katonai rangja: honvéd
Alakulata: Losonci 23-as (más forrás szerint Balassagyarmat)
A halál időpontja: 1942.VIII. 10-én
A halál oka: eltűnt
Halál helye: Sztorozsevoje
Eltemetve:
Sírhely/ áttemetés:
Egyéb adat: nős
"Ma már nem élő katona barátja látta a Donnál elhunyni."
A penci emlékművön szerepel a neve.

Sztruhár Ferenc
A penci emlékművön szerepel a neve.
Egyéb adatait nem ismerjük.

Zemen Sándor (Zemplényi Sándor)
Született: Penc, 1919.
Anyja neve: Zemen Borbála
Lakhely:
Vallása:
Foglalkozása:
Iskolai végzettsége:
A bevonulás időpontja:
Katonai rangja: t.honv.
Alakulata: Losonci 23-as
A halál időpontja: 1943.1.hó
A halál oka: eltűnt
Halál helye:
Eltemetve:
Sírhely/ áttemetés:
Egyéb adat:
A penci emlékművön szerepel a neve.
A Losonci 23-asok veszteséglistáján Zemplényi Sándorként szerepel. Valószínűleg az anyja
neve miatt került tévesen a név a penci emlékműre.

A második világháború és a holocaust áldozatainak emléktáblája

Az elhurcolt zsidó családok
született
Beck Manó
Beck Manóné
Beck Sára
Blau Móric
Klein Vilmosné
Klein Matild
Klein Rózsi
Kun Géza
Kun Györgyné
Kun György
Kun Erzsébet
Landzmann József
Landzmann Erzsébet
Landzmann Bernát
Landzmann Bernátné
Landzman Lajos

1904

1879
1920
1943
1941
1926
1926

A holocaust penci áldozatai 1944. május 9-én hurcolták el falujukból. Valamennyien a
koncentrációs táborok gázkamráiban végezték. Egyetlen kivétel: Landzman Lajos halálát egy
budapesti bombatalálat okozta.
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