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Farsang az óvodában
Mint minden évben, idén is hatalmas
készülődéssel várták óvodásaink a farsangi
mulatságot, ami a sportcsarnokban került
megrendezésre.

A rendezvény az óvodásoknak átadott
tombolával zárult. Szinte minden gyermek
apró ajándékokkal és persze sok élménnyel
gazdagodva térhetett haza.
Versekkel, táncokkal szórakoztatták a
szülőket, nagyszülőket és minden kedves
vendéget, még az óvónénik is jelmezt
öltöttek a tél búcsúztatásának ünnepén.

Sokan neveztek a házi süteménysütő
versenyre is egy tálca finomsággal, melyet
a jelen lévő apukákból és nagypapákból
rögtönzött zsűri arany-, ezüst- és bronz
fakanállal díjazott.
Kép és szöveg: Czibere Krisztina
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Nyugdíjasok karácsonya
Hosszú évekre visszanyúló hagyomány az
Pencen, hogy a község önkormányzata egy
karácsonyi ünnepségre hívja meg a
település legidősebb lakóit. A hetven éven
felüliek közül szép számmal elfogadták a
meghívást. Azok számára kiknek már
nehezebb volt a rendezvény helyszínére
való eljutás, még a szállítást is
megoldották.

A színpadi produkciók után terített asztal
várta a vendégeket. Az önkormányzat
dolgozói és a képviselők szolgáltak fel, s a
Jónás Róbert vezette főzőcsapat ez
alkalommal is kitett magáért, nem csak
munkájával, de alapanyagok is az ő
felajánlásával kerültek az asztalra. Még
finom süteménnyel is kedveskedtek a
vendégeknek. Az étkészletet pedig a
Katolikus Egyház biztosította az ünnepi
vacsorához. Köszönet érte.

A bensőséges ünnep szép műsorösszeállítással kezdődött. Az óvodások, az
iskolai
tanulók,
valamint
a
két
hagyományőrző csoport kedveskedett
énekekkel, táncokkal, versekkel az
időseknek.

Kép és szöveg: Czibere Krisztina
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Karácsonyi készülődés az iskolában
Nagy nyüzsgés fogadta az iskolába
érkezőket ezen a napon. A diákok
osztályról osztályra vándoroltak, de szó
sem esett tanulásról. felelésről. Annál
nagyobb lelkesedéssel készítette el minden
gyermek a karácsonyi ajándéknak, vagy
dísznek szánt kézműves termékeik.

Fúrtak, faragtak, ragasztottak, vágtak
mindaddig, míg egy sor saját kezűleg
gyártott „kinccsel” nem rendelkeztek. A
bátrabbak még a mézeskalács készítés
fortélyait is megpróbálhatták. Mindenki –
tanár és diák - jól érezte magát, s ez abból
is kitűnt, hogy ma senki sem igyekezett
hazafelé. Képes összeállításunk a vidám
forgatag egy-egy pillanatát örökítette meg.

Karácsony az iskolában
Idén is, mint minden évben gyönyörű
műsorral örvendeztették meg az iskola
tanulói társaikat és a szüleiket. Az ötödik
osztályosok az adventi gyertyagyújtásról
énekeltek és szavaltak, majd ezt követte a
másodikosok zenés összeállítása.

Sok ajándék került a karácsonyfa alá. Az
intézmény vezetője, Jilkné Ferencz Edit
külön köszönetet mondott a Váci
Tankerületi Központnak a tíz asztali
számítógépért, a hat laptopért, és a három
kivetítőért. A Diák Sportszövetség és a
Kézilabda Szövetséglabdákat ajándékozott
a diákoknak. A diákönkormányzat és az
alapítvány hangfallal és hangszóróval
járult hozzá az iskola működéséhez, a
szülői munkaközösség pedig a jövőre
tervezett kirándulásokhoz nyújt segítséget.

A furulyaszakkörösök is külön megleptek
mindenkit
az
ünnepi
alkalomra
összeállított zenéjükkel, majd az elsősök
fokozták a hangulatot rénszarvasos
táncukkal. A harmadikosok szavaltak, a
magyar szakkörösök pedig a Didergő
király című mesejátékot adták elő. A
programot a diákok közös éneke zárta.

Czibere Krisztina
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Karácsony az óvodában
Idén is nagy készülődéssel várták a penci
óvodások a kis Jézus megszületését.

Az ünnepség után pedig szebbnél
szebb meglepetések várták őket a fa alatt.
A gyermekek boldogan vették birtokba az
új játékokat.
A Hóvirág csoportosok betlehemi játékkal
készültek, de a többiek is gyönyörű
énekekkel, versekkel örvendeztették meg
társaikat. Még a vendégeket is meglepték
karácsonyi ajándékokkal.

Jeles napok - népszokások
Előadássorozat a penci iskolában
A penci általános iskolában a hon- és
népismeret órák keretében minden
hónapban egy vetítéssel egybekötött
előadást tart a penci múzeum vezetője. Az
ötödik
osztályos
gyermekek
megismerkedhetnek az adott hónap

népszokásaival, s azokkal a legendákkal,
amelyek hónaphoz kötődő szentekhez
fűződnek. A múzeum látogatása során
pedig megtekinthetik a népélet eszközeit,
szerszámait.
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Honismereti sorok
Penci újoncok a szabadságharc utáni években
Az 1848-49-es szabadságharc bukása után,
1850-ben számba vették azokat, akik részt
vettek a honvédseregben, hogy besorozzák
őket a császári seregbe. A penciek közül
többen nem tértek haza. mert inkább
választották a bujdosó életmódot, mint a
császári mundér viselését. Névsorukat a
Honismereti Kiskönyvtár penci kötetében
már közzé tettük.
Az összeírás tehát nem járt teljes
sikerrel, éppen ezért az elkövetkezendő
években is határozott lépéseket tettek a
hivatalos hatalmak arra, hogy a
sorkötelezetteket katonának állítsák.
A Budapesti Hírlap 1854. március
7-én megjelent száma Hivatalos értesítő
rovatában teszi közzé a felhívást az
újoncozásról: „A nagytekintetű cs. k.
pozsonyi helytartósági osztálynak múlt évi
december hó 26-ról 24370/2039 sz. a. kelt
rendeletének következtében” a Nógrádi
kerülethez tartozó, „jelenleg azonban
távollévő alább megírt 1833 és 1832 évben
szülöttek, mint katonakötelezettek ezennel
felszólíttatnak, miszerint 1854. mártius hó
8-ig az újonczozási hatóságnál annál
bizonyosabban
jelentsék
magukat,
minthogy
ellenkező
esetben
mint
szökevények fognak tekintetni.”
A következő nap lapszáma ismét
foglalkozik az újoncozással. „Az alább
megnevezett egyének, kik folyó 1854-ik
évi
újonczozás
alkalmával
katonakötelezettség alá esnek, és jelenlegi
tartózkodási helyük nem tudatik, ezennel
felhívatnak, miszerint e folyó évi martius
20-ig származási vagy illetőségi helyükre
visszatérjenek, különben az újonczozás
alól magukat elvont egyéneknek fogván
tekintetni,
az
innen
származandó
következéseket
maguknak
fogják
tulajdoníthatni.” A nógrádi kerület újoncai
között találjuk az alábbi penci ifjakat:

Mária János, Nagy Pál, Ország István,
Petrik Lajos, Pintér János, Szuhanszky
József, Szunek János, Szkrenyo Mihály,
Zakhar János, Babinszki Mihály, Hidesz
István, Kovács Mihály, Kovács István,
Macsai Mihály, Szalkai Mihály, Szkupen
István, Varga Pál, Armenyiczki Pál, Gelle
Pál, Holluza Mihály, Sipiczki János, Varga
István, Varga Mihály.
A Budapesti Hírlap, az 1856. február 7-én
megjelent 31. számában tette közzé a
rétsági császári és királyi szolgabírói
hivatalnak, N.Orosziban, január 11-én kelt
alábbi hirdetményét.
Ujonczozási idézések.
„A cs. k rétsági szbíróhivatal által
következő hadköteles egyének kiknek
hollétek nem tudatik oly megjegyzéssel
köröztetnek, miszerint azok kik e honban
benn vannak jelen idézésnek a Magyar
Budapesti Hírlap hivatalos értesítőjében a
harmadik beiktatás keltétől 30 napok azok kik a külföldön tartózkodnak pedig
bárom holnapok alatt magukat e hivatalnál
jelenteni kötelesek; ellenesetben az
ujonczozási fennálló szabályok 35 §-sa
értelmében mint katonai szökevények
fognak tekintetni, mint ilyenek ellen a
hivatalos eljáráseszközlésben vétetni.” A
hirdetmény felsorolja azokat a pencieket,
akiket érint.
Belányi Mihály, Horváth Mihály, Felesko
István, Paris Pál, Kralovanszki A. István,
Pohalik András, Leher János, Gelle
Mihály, Káposzta György, Herczeg János,
Kardos György, Turcsán János, Mahut
János, Kovács György, Molnár József,
Zachar János, Kenecsni István, Nagy Pál,
Szunek János, Szkopen István, Hider
István, Szalkai Mihály, Kovács Mihály,
Koczián Mihály, Gerle Pál, Holicsa
Mihály, Mulica Mih. Dienes, Agárdi
Mihály, Bahunka János pencziek.

Beliota János, Bankovits István, Demen
Márton, Kováts Gy., Kebick Márton,
Kenyeczki István, Molnár József, Mahut

V.J.
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Hulladékgyűjtési rend

Óvodai beiratkozás:
Tisztelettel értesítünk minden érintett
szülőt, hogy az óvodai beiratkozásra 2018.
április 29-án, csütörtökön 8 órától 16 óráig
és április 27-én, pénteken, 8 órától 12 óráig
kerül sor.

Új mezőőr
Penc Község Önkormányzata 2018. január
15-től a mezőőri feladatok ellátására
Balázsovics Zoltánt bízta meg.

Elérhetősége:
06 30 487 68 85
Küldjön egy képet!
Múzeumunk folyamatosan gyűjti a Penc
múltjához kapcsolódó fényképeket.
Küldjön Ön is!

Apróhirdetések
A Penci Hírek szívesen közzétesz
ingyenesen lakossági apróhirdetéseket a
negyedévente megjelenő lapjában. A
hirdetéseket
röviden
kérjük
megfogalmazni!
Termelői bor kapható
Szendehelyen a Hársfa utca 4 sz. alatt.
Tel: 06-30/493-2806

Meghívó
Szeretettel meghívjuk a község lakosságát
a 2018. március 14-én, 15 órakor, a
múzeumkertben tartandó ünnepségre.
Ünnepi köszöntőt mond:
Dr.
Rétvári
Bence
államtitkár,
országgyűlési képviselő.

Gipszkarton szerelés
Készséggel vállalkozom gipszkarton
szerelési munkákra.
Gipszkarton szerelésben jártas
munkatársakat keresek elsősorban
budapesti munkavégzésre.
Tel.: 06 70 367 05 08

Emlékezzünk
együtt az 1848as szabadságharc
hőseire!

Penci

Hírek

Penc Község Önkormányzatának
alkalmi kiadványa
Felelős kiadó: Králik József polgármester
Szerkesztő: Végh József mkl
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