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Nemzeti ünnepünkön, a múzeumkertben
programjuk a furulya szakkörösök szép
zenéjével.

Hagyományosan a múzeumkert telt meg
emlékezőkkel az 1848/49-es szabadságharc
ünnepén. Az óvodások már délelőtt
megtartották ünnepségüket, s elhelyezték a
Petőfi-emlékmű talapzatánál az általuk
készített nemzeti színű virágokat, díszeket.
Az
alkalmat
megragadták
egy
múzeumlátogatásra is.

Végh Józsefnek, a múzeum vezetőjének
ünnepi beszéde után Penc kulturális civil
szervezetei,
a
Gerengay
Vilma
Egyesület
és
Hagyományőrző
Menyecskehegyi Népdalkör az alkalomhoz
illő verseikből, dalaikból válogattak. A
program befejezéseként Penc Község
Önkormányzata, intézményei és a jelen
lévő civil szervezetek helyezték el a
megemlékezés koszorúit.

A községi megemlékezést is a Tarkarét
Óvoda növendékei kezdték. A Himnusz
hangjai után szép versekkel, dalokkal
köszöntötték az ünnepet.

Minden évben a negyedik osztályosok
készülnek a Cserhátliget Általános Iskola
műsorával. Az idén kiegészült a

V.J.
Fotó: Czibere Krisztina
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Honismereti sorok - Bakonyi István naplója, 1944-1945 (részlet)
Egy felszabadult munkaszolgálatos vándorlása a fronttól hazáig
Penc, hol volt a körorvos is, ki elmenekült
az oroszok elől, és itt biztosan elhelyeznek.
Pencen hasonló a helyzet, mint Rádon, sok
az orosz, de az orvos kell, és valahogy
mégis szorítanak helyet. Így tehát
megtelepedtem Pencen, és itt is kezdem
meg
emlékeim
papírra
vetését.
Csütörtökön érkeztem meg, és hétfőig
Szemere
nevezetű
özvegyasszonynál
laktam a konyhában, a szobába egy tbc-s
fiatalember feküdt. A helyzettel nem
voltam sehogy sem kibékülve, és hétfőre
sikerült a községházán egy szobát kiüríteni
és úgy ahogy berendezni, úgyhogy hétfőn
megkezdtem a községházán való rendelést,
a rendelőben lévő rekamién alszom, és
önálló háztartást vezetek. A praxis nagy
elánnal indult meg, és az első héten szinte
egész nap el voltam foglalva, de most már
kissé alábbhagyott, és így
hozzájutok, hogy naplómat
megkezdhessem
és
folytathassam. Penc nagyon
helyes kis község, aránylag
keveset szenvedett a háborútól,
de sajnos az oroszok már
nagyon kiélték, úgyhogy az
élelmiszerek beszerzése, ill.
megszerzése
már
nehézségekkel jár. Tegnap III.
24-én ment fel egy betegemnek
az ismerőse Pestre, kitől
csomagot küldtem Marcella néninek, egy
zacskóban nullás lisztet és 8 db. tojást,
remélem, megkapja, mellékelve küldtem
az ujjas pulóveremet és a téli kesztyűmet,
hogy minél kevesebb felesleges holmi
legyen nálam, ha majd hazafelé indulok.
Sajnos még nagyon idehallatszik az
ágyúdörgés, és igen rezegnek az ablakok,
úgyhogy még közel van a front. Ma van
25-e névnapod k[edves] Feleségem és én
megírtam Marcella néninek, ha már Neked
nem tudok örömet okozni, legalább egy
másik Irénnek kívánok minden jót és
örvendeztetem meg valamivel, Pesten
pedig ma a legjobb ajándék az ennivaló.”

A napló írója, Bakonyi István győri orvos,
aki 1904-ben született az izraelita vallású
polgári családba. Alap és középiskolai
tanulmányait szülővárosában végezte, és
bár sikeres érettségi vizsgát tett. Jó
tanulmányai
dacára
továbbtanulási
szándékait az akkor érvényben lévő
numerus clausus miatt „nem támogatták,"
így
1922-1923-ban
asztalosként
helyezkedett el. 1923-ban felvételt nyert a
Pécsi
Erzsébet
Tudományegyetem
Orvostudományi Karára, ahol 1929-ben
szerzett oklevelet. Tanulmányai után
Győrbe visszaérkezve mentőorvosként
dolgozott,
majd
1937-től,
munkaszolgálatra történő behívásáig megvalósítva elképzelését egy korszerű
rendelő kialakítására - magánorvosként
szolgálta Győr város polgárait.
Az
1930-as
években megismerkedett
Irénnel
Kőműves
későbbi feleségével -, aki
nem
volt
zsidó
származású,
de
a
zsidótörvények
szerint
1942. augusztus 23-án
bekövetkezett
házasságkötésük
csak
úgy volt lehetséges, hogy
leendő felesége áttért az
izraelita
hitre.
A
munkaszolgálat alatt sokat volt férje
közelében, csak akkor utazott el, amikor
már a helyzet ezt nem tette lehetővé.
Házasságukból két leánygyermek született.
Március 8. csütörtök
„Reggel 5 óra tájban indultunk útnak, és
tekintettel, hogy tanítóék nagyon lassan
haladtak én előre mentem Kosdra, hol
kisült, hogy már van egy orvosuk, és így
én a továbbmenés mellett döntöttem. Közel
vannak egymáshoz a községek, hamarosan
Rádra értem, hol a bíró nagyon sajnálta a
dolgot, mert nagyon kellene a doktor, de
annyira tele vannak oroszokkal, hogy nem
tud sehol elhelyezni. Rádról 3 km-re van
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Penci farsangok
A farsang egy évenként ismétlődő,
rövidebb-hosszabb ideig tartó időszak,
amelyet évszázadok óta az evés, ivás,
lakodalmak,
disznótorok,
jelmezes
felvonulások jellemeznek. Időtartama
vízkereszttől a - húsvétot megelőző
negyven napos nagyböjt kezdetéig -,
hamvazószerdáig tart.

koplalást kivitték a faluból, hogy jöhessen
helyébe az egészség, a meleg, a bőség.

Napjainkra a szép színes népszokásaink
igencsak megkoptak. Maradt azért néhány
helyszín, - ahol immár turisztikai
látványosságként –mindmáig éltetik a
hagyományt. A leglátványosabb ezek
közül a mohácsi busójárás.

A farsang a tavaszvárás ősi örömünnepe
egyben. A nagy evésekkel, ivásokkal a
természetet is hasonló bőségre kívánták
késztetni. Maga a farsang szó, német
eredetű, mely magyar elnevezésként a 15.
században tűnt fel, s a középkorban
honosodott meg hazánkban. Az időszak
három utolsó napjához kapcsolódott a
legtöbb
szokás:
farsangvasárnaphoz,
farsang hétfőhöz és húshagyó keddhez.

A települések legtöbbjén megmaradt a
szokás az óvodások és az iskolások
farsangi mulatsága szintjén. Ez is nagyon
fontos, hiszen túl azon, hogy a gyerekek
megismerkedhetnek
ezzel
ősi
népszokással, egy egész életre szóló
élményt jelent számukra, hogy jelmezbe
öltözhetnek, s felvonulhatnak a bál
forgatagában. Készülnek rá a szülők is,
hisz hetek óta tervezték, készítették a
csemetéjük jelmezét, hogy aztán könnyes
szemmel csodálhassák meg őket, büszkén
viselt jelmezeikben. Képeink a Cserhátliget
Általános
Iskola
farsangi
ünnepén
készültek.

A
tavaszvárásnak
országszerte
legismertebb motívuma a téltemetés.
Ilyenkor felöltöztettek egy szalmabábot,
kivitték a falu határába, s ott elégették,
vagy a folyóba dobták. Azt remélték ettől,
hogy a bajt, betegséget, a hideget, a

V.J.
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Visszatekintő az elmúlt évre
A 2017-es év igencsak mozgalmas volt az
önkormányzat és intézményeinek háza
táján. Ennek összefoglalására kértük Králik
József polgármester urat, s arra is, hogy
szóljon a folyamatban lévő projektekről is.
Talán a legfontosabb eredmény,
hogy több mint 55 millió forintot nyertünk
az önkormányzati épület és a tornacsarnok
szigetelésére. Ennek eredményeként a
csarnok
korábbi
százharmincöt
száznegyven ezer forintos áramszámlája
visszaesett hetven - nyolcvanezerre. Az
önkormányzat épületénél is nagy spórolást
jelent a felmerülő kisebb fűtési költség. Az
épület tetejére felkerültek a napelemek is,
így az áramfogyasztás is a minimálisra
csökkent. A felszabaduló összeget az
önkormányzat más céljai érdekében tudja
felhasználni.
Megnyertük a szociális tüzifa-támogatás

oszthattunk szét az arra rászorulóknak.
Negyven család kapott ily módon másfél
köbméter fát a fűtésköltségeik könnyítése
érdekében.
Egy látogatása alkalmával bejártuk
az egész falut Dr. Rétvári Bence
államtitkár úrral. A térség országgyűlési
képviselőjeként
érdeklődött
a
falu
helyzetéről, s jövőbeni elképzeléseiről.
Segítségét máris több sikeres pályázati
projektnél érezhettük.
A teendők között az önkormányzat
a
szennyvízhálózat
kiépítését
szorgalmazza. Állásfoglalást kértünk a
DMRV Rt-től a tekintetben, hogy
Vácdukára szeretnénk csatlakozni a
regionális hálózatra. Ez azonban nem felel
egy kormányrendeletnek, amely előírja,
hogy a szennyvíznek mennyi idő alatt kell
elérnie a tisztítóba. Emiatt kértük a

lehetőségét. A programhoz önerőt is kellett
biztosítani, s az erdőből való beszállítás
költsége is az önkormányzatot terhelte.
Ennek révén 60 köbméter tűzifát

regionális
átsorolást,
hogy
csatlakozhassunk
a
rádi
szennyvíztisztítóhoz. Itt ugyan a penci
szennyvíz fogadása érdekében egy
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fejlesztést kell végrehajtani, de egyébként
minden kellő kritériumnak és rendeletnek
megfelel. Amíg a szennyvízhálózat el nem
készül, addig az útjainkra sem tud az
önkormányzatunk
pályázni.
Ezen
pályázatoknak ugyanis egyik kitétele, hogy
a községben összközműnek kell lennie. Ha
elkészül egy út, akkor nyilatkoznunk kell
arról is, hogy öt évig azt nem bonthatjuk
fel. Mindezen feladatok terén, sok tényező
miatt, önhibáján kívül magára maradt az
önkormányzatunk,
s
ez
nagyon
megnehezíti a pályázást.
Az önkormányzatunk egy másik
nagy projektre is készül, amelynek az
előmunkálatai most vannak folyamatban.
Ez pedig a közvilágítást fogja érinteni. Az
össze kültéri lámpa led-es lámpákra lesz
cserélve. Amint ez megfelelően elő lesz
készítve ez a feladat, a képviselő-testület
akkor tud majd dönteni róla. A kivitelezés
nem
került
plusz
pénzébe
az
önkormányzatnak, hiszen a kivitelező
költségeit a megtakarításból tudja fedezni.
A mi nyereségünk viszont abban áll, hogy
jobban megvilágított utcáink lesznek, ahol
az éjszakai közlekedés is biztonságosabb,
így a polgáraink közérzete is javulhat.
Nagy örömünkre szolgál, hogy az
iskola bővítéséhez is sikerült egy jelentős
pályázatot megnyernünk. A 155 milliót is
meghaladó pályázati nyereményből két új
tanteremmel bővül az intézmény. A
pályázatot magát 2016-ban nyújtottuk be
az EMMI felé, s az elmúlt évben kaptuk
meg az döntésről szóló határozatot. E téren
is megköszönhetjük a segítséget Rétvári
Bence államtitkár úrnak. A programban
szerepel tetőcsere és a nyílászárók
cseréjére. Az intézmény ezáltal mintegy
80%-ban
fel
lesz
újítva.
Az
önkormányzatnak csak a technika terem és
az étkező felújítása marad feladatul. A
program legfőbb hozadéka, hogy az iskola
tanulói és tanárai korszerűbb környezetben
végezhetik a továbbiakban a munkájukat.
A
hivatal
épületének
külső
felújítása után– Rétvári államtitkár úr
hathatós közreműködése révén - közel 30
milliót nyertünk a belső felújításra is. Ez a

program
tartalmazza
a
fűtés
korszerűsítését, a teljes elektromos hálózat
átépítését, valamint az alzat szigetelését,
hidegburkolását, a belső nyílászárók
cserjét. Teljes felújításra kerül a vizesblokk
is.
Vannak
olyan
terveink
is,
amelyekhez kész tervekkel rendelkezünk,
csak megfelelő pályázati kiírásra várunk.
Az egyik ilyen a kisiskola átalakítása egy
korszerű művelődési házzá. Ennek
érdekében addig sem tétlenkedünk. A
képviselő-testületünk úgy döntött, hogy az
ITET-től
kapott
ötmilliós
forintos
támogatást a tavasz folyamán a
kastélyépület tetőzete felújítására fordítja
az állagmegóvás érdekében. A meglévő
szabadtéri környezetés egy korszerű
intézmény
együtt
közművelődési
lehetőséget teremt a kulturális folyamatok
erősítésre.
Várunk arra, hogy siker koronázza
az Erzsébet tér 2. szám alatt tervezett
őstermelői piac megvalósulás érdekében
megfogalmazott pályázatunkat. Azt várjuk
ettől, hogy a konyhakertekben megtermelt
termények
értékesítésében
kiegészítő
forráshoz jusson az arra vállalkozó.

Az őstermelői piac látványterve
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A tervezett szabadidős sportpályák elhelyezkedése
Jelenleg több uniós pályázaton dolgozunk. Az egyik ilyen egy szabadidős játszópark
létesítése. A program előkészítése során sok segítséget jelent az önkormányzat számára Végh
József és Czibere Krisztina munkája. A múzeum mögötti területen kívánunk kialakítani kosár
és kézilabda, tenisz és strandröplabda pályát.
Két további uniós pályázatot is tervezzünk benyújtani. Mindkettőt civil szervezetekkel
közös konzorciumban készítjük elő, s a falunap és a szüreti felvonulás programjának
gazdagítását tervezzük általa. Az információnk szerint a pályázat sikere
esetén is csak a jövő évi rendezvényeinkhez nyújtanak ezek a lehetőségek segítséget.
V.J.

Óvodai beiratkozás

Az avarégetésről

Tisztelettel értesítünk minden érintett
szülőt, hogy az óvodai beiratkozásra 2018.
április 26-án, csütörtökön 8 órától 16 óráig
és április 27-én, pénteken, 8 órától 12 óráig
kerül sor.

Penc Község Önkormányzata rendeletben
szabályozta az avar és kerti hulladék
égetésének szabályait. E szerint égetni csak
a nem komposztálható hulladékot lehet,
kizárólag szerdai napokon reggel 7 órától
19 óráig. Ünnepnapokon az égetés tilos.

Az iskolai beiratkozásról

Húsvéti üdvözlet

A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási
Hivatala rendelkezése szerint az iskolás
tanulók beiratkozására 2018. április 12.
(csütörtök) 8 és 19 óra között, valamint
2018. április 13. (péntek) 8 és 19 óra
között kerül sor.
Amit hozni kell:
- A gyermek személyazonosítására
alkalmas, a gyermek nevére
kiállított személyi azonosított,
valamint a lakcímkártyáját.
- Az iskolába lépéshez szükséges
fejlettség
elérését
tanúsító
igazolást.

Penc Község Önkormányzata nevében a
településünk valamennyi polgárának
kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!

Králik József polgármester
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Penc sporttörténete

Küldjön egy képet!

Egy új kezdeményezéshez szeretnék Kedves
Olvasóink segítségét kérni. Egy szép
kötetben meg kívánjuk jelentetni Penc
község
sporttörténetét.
Szerepeltetni
gondoltunk
ebben
minden
olyan
kezdeményezést, amely a kezdetektől
napjainkig
előfordult
a
község
sporttörténetében. Be kívánjuk mutatni
azokat a községben élő egykori és mai
sportvezetőket, akik áldozatos munkájukkal
hozzájárultak a sportolók sikereihez, s azokat
a sportembereket, sportteljesítményeket is,
akikre méltán lehetnek büszkék a településen
élők. Rögzíteni szeretnénk a településhez, a
településen élőkhöz kötődő érdekes és
nevezetes történeteket.
Az anyaggyűjtéshez kérjük a
segítségüket. Kérjük tehát, hogy akinek
bármilyen
sporttevékenységhez
fűződő
dokumentuma, fényképe, története van,
jelezze azt felénk, hogy lemásolhassuk,
rögzíthessük azt.
Az 1980-as években nagyobb
hangsúlyt kaptak a tömegsportrendezvények.
Két rövid újsághír is alátámasztja ezt.
A Váci Hírlap, a Pest Megyei Hírlap váci
különkiadása 1983. augusztus 19-én
megjelent
számában
olvashatjuk
az
alábbiakat:
Verseny Pencen -Kispályás labdarúgás
Rád és Penc közös tanácsának sportköre
augusztus 20-án 11 órakora penci általános
iskola udvarán rendezi meg a kispályás
labdarúgó-bajnokságot. A KISZ-klubban a
sakkversenyre, a művelődési házban
asztalitenisz-mérkőzésekre
kerül
sor.
Versenyt készítenek elő a tekézők számára
is.
Ugyancsak a Váci Hírlapban olvashatjuk a
következő híradást, az 1983. november 17-i
számban.
Kosd, Rád, Penc- Tömegsport
Asztalitenisz-bajnokságot rendez a rádi
területi KISZ-bizottság november 26-án, a
kosdi művelődési házban, férfi, egyéni és
páros mérkőzéseken mérik össze tudásukat a
résztvevők.
November
27-en
sakkbajnokságra kerül sor, ahol férfiak, nők
es úttörőik indulnak a versenyen.

Újságunk időről-időre közöl olyan képeket,
amelyeket olvasónktól kapunk, s amelyek
valamilyen szempontból érdekesek és
hozzájárulnak ahhoz, hogy a településünk
múltjáról mind teljesebb képet kapjunk. Az
alábbi, felvételeket Petrik Istvánnétól
kaptuk. Egy régi iskolai farsangon
készültek. A felső képen Kovács János,
Petrik Márta és Kiss András, az alsón
Petrik István és Petrik Irénke látható.

Penci

Hírek

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