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Penci  Hírek 
2015. évi 4. szám     november 

 

Megemlékezés nemzeti ünnepünkön 
 

A hagyományoktól eltérő módon 

kezdődött ez évben az 1956-os 

forradalomra való emlékezés. A korábbi 

évekhez hasonlóan a Cserhátliget  

Általános Iskola hetedikes diákjai adták az 

ünnepi műsort. A zenés-verses programot 

Szádóczki Bálint tanár úr állította össze és 

tanította be. Az előadásukat vetített 

képekkel és filmrészletekkel gazdagították.        

Felvételünket az ünnep előtti napon 

megtartott iskolai ünnepségen készítettük. 

 

Az ünnep napján, a kultúrházban 

gyülekeztek tehát a program résztvevői. A 

himnusz eléneklését követően Végh József, 

a múzeum vezetője emlékezett a 

forradalmi napokra. Az iskolások műsorát 

követően a Gerengay Vilma 

Hagyományőrző Egyesület tagjai léptek a 

színpadra, hogy énekszóval, verssel 

gazdagítsák a megemlékezést. 

 

A napsütéses délutánon az ünneplők 

átvonultak a múzeumkertbe, hogy 

koszorúikat elhelyezzék az 56-os kopjafa 

tövében. 

 Sok éves hagyománya van annak 

Pencen, hogy az 56-os forradalom ünnepén 

koszorúk elhelyezésével emlékezünk a két 

világégés hőseire és áldozataira. Az elmúlt 

év során szépen felújított emlékmű volt 

tehát az ünnepségsor méltó befejező 

állomása. 
 

 

V.J., fotó: Zércziné Krcsik Edina 
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Elkészült az új sportöltöző 
 

Egy új beruházás átadása mindig 

ünnepélyes pillanatokkal telik el. Így volt 

ez a közelmúltban, a penci sportöltöző 

átadása során is. Elsőként Králik József 

polgármester úr köszöntötte a 

megjelenteket. Elmondta, hogy hosszú 

évek óta próbálkozott az önkormányzat a 

régi, leromlott állapotú öltöző pályázat 

útján való felújításával. Néhány gondolatot 

idézünk a köszöntőjéből: Az volt a 

szerencse, hogy már kész tervekkel 

rendelkeztünk a negyedik évben, a 

pályázat megjelenésekor, amely így 

sikerrel járhatott. A Belügyminisztérium 

által kiírt pályázaton vettünk részt, mely 

révén húszmillió forint vissza nem 

térítendő támogatást kaptunk. Az 

önkormányzatnak mellé kellett tennie az 

Áfá-t, azaz ötmillió 

forintot. 

Külön örömünkre 

szolgálhat, hogy a 

tervezők – Szabó 

János és Szabó Gábor 

-  egy tetszetős 

terasszal toldották meg 

épületet, amely 

kiemeli a szépségét. 

Sikerült megoldanunk 

a gáz bekötését is, s 

egyébként is az öltöző 

belső berendezése is esztétikus és minden 

igényt kielégít. Most már csak arra kell 

törekednünk, hogy a legifjabb 

korosztálytól kezdve minél többen vegyék 

is igénybe. Annál is inkább, hiszen sokak 

véleményével 

egyetérthetünk, 

hogy a pénz nem 

számít, csak az 

egészség a fontos. 

Az az, ami minden 

kincsnél többet ér. 

Az avatási 

ünnepség a nemzeti 

színű szalag 

átvágásával 

fejeződött be.  

A polgármester úr és a kivitelező, Puskás 

József vállalkozó nyitotta meg az épületet.  

A résztvevők valamennyien végigjárták, 

megcsodálták az öltözőt, melyet a 

sportolók azonnal használatba is vettek. 

Elsőként Rád, Kosd és Penc 

gyermekcsapatai mérkőztek egymással egy 

labdarúgó villámtornán, majd a felnőttek 

következtek: a tesmagi öregfiúkat látta 

vendégül a helyi csapat. 

 

A kivitelező: Puskás József 
 

A szép épület kivitelezőjétől is kértünk egy 

rövid bemutatkozást, s arra biztattuk, hogy 

szóljon a beruházásról is. 

 Én is penci származású vagyok, 

csak tizennyolc éve költöztem el a 

szomszédos faluba. 2004-ben alapítottuk a 

vállalkozásunkat. Már az évben volt 

szerencsénk Pencen dolgozni, a 

sportcsarnok építésén. A megalakulás óta 

folyamatosan sikerült projekteket 

megnyernünk és kisebb-nagyobb 

társasházak építésén dolgoztunk. 

Legfőképpen családi házas generál-

kivitelezéssel foglalkozik a vállalkozásunk 

a Dunakanyar és az egész Pest megye 

területén.  

Nagyon sok helyi 

szakembert is be 

tudtunk vonni 

alvállalkozóként a 

munkánk során. 

Egy kis 

izgalommal fogtunk 

bele ebbe a 

munkába, hiszen a pályázati rendszer 

gyakorta olyan, hogy csak a legeslegutolsó 

pillanatban derül ki, hogy pályázhatunk a 

kivitelezésre, így nagyon szűkös határidők 

között kellett megoldanunk egy olyan 

feladatot, amely az éves munkába be sem 

volt tervezve. Sok kompromisszumot 

kellett kötnünk, hogy végül is sikerüljön. 

Nagyon örülünk neki, hogy határidőre 

elkészült minden a megálmodott 

minőségben. 
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A gyermekek edzője: 

Holdas János 
A gyermekcsapatok tornája előtt Holdas 

János a penci iskolások edzője, a penci 

sportegyesület elnöke mondott köszöntőt 

az ifjú sportolóknak. Őt is arra kértük, 

hogy röviden mutatkozzon be a Penci 

Hírek Olvasóinak. Bár Budapesten 

születtem, mégis penci származású 

vagyok, hiszen a nagyszülőkhöz 

költöztünk vissza évtizedekkel ezelőtt. 

Édesapám sportoló volt, talán tőle 

örököltem a sporthoz való vonzalmamat. 

Bekapcsolódott a helyi közéletbe is a 

sportegyesület munkájának segítésével. 

A sport iránti 

tisztelet, a 

gyerekek iránti 

szeretet vitt bele 

ebbe a munkába 

többünket, annak 

érdekében, hogy 

Pencen is 

fennmaradjon a 

sportélet. Jelen 

pillanatban ez a 

sporttevékenység 

a labdarúgást jelenti, de nyitott lennék más 

szakosztályok indítására is. Jó lenne egy 

női kézilabda szakágat is indítani. A 

munkálkodásuk kereteit jelenthetné a 

sportegyesület. 

Mióta foglalkozik az apróságokkal? 

Négy éve működik már a 

sportegyesületben az utánpótlás-nevelés. 

Aktív résztvevői 

vagyunk a Bozsik 

programnak.  

Három korosz- 

tályt érint ez a 

sporttevékenység. 

Folyamatosan 

szerepelünk ezt a három korosztályt érintő 

minden sporteseményen. 

A  megszépült új öltöző lehetősége „dob 

valamit” a sportéleten?  

Feltétlenül 

sokat jelent. A 

kisgyerekeknek 

is kell valami- 

féle motiváció, 

hogy lelkesed- 

jen,  s egy ilyen 

gyönyörű létesítmény ad nekik is 

valamiféle pluszt. Jobb kedvvel, jó érzéssel 

jönnek egy ilyen rendezett sportpályára. 

Nagyon fontos dolog az is, hogy milyen 

körülmények között tudja fogadni a 

csapatunk az ide érkező vendégeit. Bátran 

hívhatunk most ide bárkit, s emelt fővel, 

széles mellkassal végezhetjük a dolgunkat. 

Nincs semmi olyan dolog immár, ami miatt 

szégyenkeznünk kellene.  

A gyermek villámtornán, 

harcosságból, lelkesedésből, sportszerűség- 

ből sem volt hiány. Ugyanez jellemezte a 

Penc-Tesmag öregfiúk mérkőzést is. 

Persze az sem mellékes, hogy ez 

alkalommal a penciek kerekedtek felül a 

barátságos mérkőzés során. 
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Bemutatjuk Czöndör Istvánt, Penc új evangélikus lelkészét 
 

A falunapon találkozhatott vele első ízben 

az ünnepre ellátogató penci közönség. Egy 

rövid idővel megérkezése, beilleszkedése 

után kerestük fel őt, kérve azt, hogy 

bemutathassuk a Penci Hírek olvasóinak is. 

Először a származása után érdeklődtünk. 

A családom ma is 

Vas megyében él 

Celldömölk és 

Sárvár között egy 

kis faluban, 

Ostffyasszonyfán. 

Ott végeztem én is 

az általános iskolát, 

középiskoláimat 

pedig 

Celldömölkön. Két 

évet jártam Győrbe 

a Széchenyi István 

Műszaki Főiskola 

építész szakára. 

Közben dolgoztam 

az apukám 

vállalkozásában. A 

teológiára tehát nem 

rögtön az érettségi 

után, hanem már 

„érett fejjel” huszonnégy éves koromban 

mentem. Közben persze voltam még 

katona is. A katonaságtól felvételiztem a 

Hittudományi Egyetemre. Nagyon 

izgalmas időszaka volt ez az életemnek, 

hiszen az egyetem mellett végig dolgoztam 

is. Elő kellett teremtenem a megélhetéshez 

szükségeset. Édesapám ugyanis akkor 

nagyon beteg volt és nem tudtak 

támogatni. Sok helyütt dolgoztam. Voltam 

fogyatékos otthonban ápoló, voltam titkár, 

segédmunkás, rakodómunkás. 2000-ben 

kezdtem meg a teológiai tanulmányaimat 

Budapesten. 2007-ben végeztem, s ezt 

követően Dr. Fabiny Tamás püspök úr 

mellett voltam püspöki titkár mintegy két - 

két és fél évet. 2009 őszétől kerültem 

Balatonboglárra, az ottani 

szórványgyülekezetekbe. Ott szolgáltam 

2014-ig. Egy nagyon mozgalmas, 

különleges időszaka volt az életemnek. 

Egészen más jellegű munka és szolgálat, 

mint itt. Somogy megyében a 

kisvárosokban, falvakban nagyon kevés 

evangélikus él, így közel húsz település 

tartozott hozzám, s egy vasárnap több mint 

száz kilométert autóztam az 

istentiszteletekért. 

Nyári időszakban 

egymás után öt 

istentiszteletet is 

tartottam. Fizikálisan 

és lelkileg is 

emberpróbáló fela- 

dat, de mindemellett 

szép lehetőség volt. 

Balatonboglár és 

Csővár között 

voltam tíz hónapig 

Veszprém megyé- 

ben, Lovászpatonán. 

Szép időszak volt, 

egy befogadó, lelkes 

gyülekezettel talál- 

koztam ott. 

Néhány szót ejtsünk 

a családjáról is! 

Négy gyermekem 

van. Emma iskolás, harmadikos, ő Pencre 

jár tanulni, Kristóf nagycsoportos, Ráchel 

is óvodás korú, Zelma pedig még csak tíz 

hónapos. Feleségem, Eszter tanító - angol 

szakos tanár Nyíregyházáról származik, s 

másoddiplomásként elvégezte a hittanár 

szakot is. Budapesten az egyetemen 

találkoztunk. 

Hogyan került Csővárra és Pencre? 

Az ordinációm, azaz a lelkész-szentelésem 

után helyezett Fabiny Tamás püspök úr 

ide, 2015. augusztus 15-től. Ezt 

megelőzően nem jártam még a Cserhátnak 

ezen a részén, csak a közeli Dunakanyart 

ismertem. Sok szempontból különleges 

volt ez a hely számomra. Csővár – ahol 

lakunk – azon kevés települések egyike 

Magyarországi viszonylatban is, ahol az 

evangélikusság többségben van. A falu és a 

gyülekezet egy és ugyanaz. Az 

evangélikusok többnyire városokban élnek, 
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s főleg a polgárság körében terjedt el ez a 

vallás. Jellemzően nemzetiségi egyház, 

tehát főleg német és szlovák 

nemzetiségűek követték ezt a hitet. Az, 

hogy itt nincs oly nagy szórvány, 

számomra is sokkal emberbarátabb feladat. 

Összességében körülbelül nyolcszáz 

evangélikus élhet a két faluban.  

 

Hogyan teltek az első hónapok? 

Meglehetősen mozgalmasan. Meg kellett 

ismernem az itt élő embereket, a 

szokásokat a lehetőségeket. Sokat 

látogatok. Heti szinten eljutok három-négy 

családhoz. Pencen az iskolában vannak a 

hittanóráim, órarendi keretben, nagyon jól 

beosztva. 

Marad-e egyáltalán egy kis szabadideje? 

Anyukám szakácsnő, s ezért én is nagyon 

szeretek sütni-főzni. Ez nagyon kikapcsol. 

A kenyeret is magunk sütjük, rendesen 

kézzel bedagasztva, kovásszal. Szívesen 

kertészkedem, az olvasás is fontos az 

életemben, ha így sikerül kihasználni a 

„lopott” időket. Gyakran ülök kerékpárra, 

szívesen legózom a fiammal. 

Szóljunk néhány szót tervekről is! 

Szerencsére Pencen is vannak lelkes 

önkéntes segítők, akik a gyermekmunkából 

alaposan kiveszik a részüket. Még 

november hónapban szeretnénk létrehozni 

egy havi rendszerességű közösségi 

alkalmat 35-45 év közötti fiataloknak, akik 

15-20 évvel ezelőtt jártak egy ifjúsági 

körbe. Egy aktív ifjúsági mozgalom volt ez, 

minek tagjait szeretnénk most megszólítani 

és a munkát folytatni. Azt reméljük ettől, 

hogy gyermekeiket is elhozzák majd 

hozzánk. Az 

istentiszteletek

kel párhuza- 

mosan, vannak 

gyermekfoglal

kozások a 

hatodikos-he- 

tedikes gyer- 

mekeknek 

szerveztünk 

konfirmációs 

oktatást. Van 

az óvodában is 

hitoktatás. 

Élmény az 

apróságokkal 

dolgozni. 

 

V.J. 
 

Új autót nyert a polgárőrség 
 

Mint arról már korábban hírt adtunk, az 

egyesület sikerrel szerepelt a Magyar 

Vidékfejlesztési Hálózat pályázatán és 

elnyerte azt a támogatást, amelynek révén 

megvásárolhatott egy Suzuki vitara 1,6-os 

diesel autót. Az autó immár megérkezett. 

A pályázat száz százalékban fedezte az 

autó 6.143.750 Ft-os vételárát.  
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Küldjön egy képet! 

Képek a Menyecskehegyről 
 

A Penci Hírek ez évi első számában írtunk 

a penci származású sokgyermekes Kiss 

család történetéről. Thúróczi Károlyné, 

született Kiss Anna, nyugalmazott 

iskolaigazgató a közelmúltban egy sorozat 

régi penci fényképpel örvendeztetett meg 

bennünket Kőszegről. A felvételek 1957-

ben készültek egy penci látogatásuk 

alkalmával. A kitűnő felvételeket a férje 

készítette. A penci rokonok felkeresése 

alkalmat adott arra is, hogy egy kis sétát 

tegyenek a Menyecskehegyre, 

gyermekkori élmények helyszínére. A 

Zima családnak voltak ott szőlőbirtokai, 

melyekből Anna néni édesanyja is 

örökölt valamennyit. Nagy gonddal 

művelték és műveltették. Még a háború 

előtt is két-három hektó boruk volt. A 

nemes nedű oly finom volt, hogy a grófi 

család is szívesen fogyasztott belőle. 

Különösen, ha vendégek érkeztek a 

kastélyba. 

 Az egykori, bőven termő szőlő 

helyén már akkor is csak vadvirágokat 

lehetett szüretelni. 

Szerencsénkre sok, jó minőségű 

kép készült a kis kirándulás során. Egy 

sorozat a Menyecskehegyről Penc 

látképével. Szinte minden ház felismerhető 

rajta, s mennyi minden megváltozott azóta! 

A Menyecskehegyi úton két felvétel is 

készült. Ott sorakoznak rajta a régi házak, s 

az út közepén áll egy gémeskút. Az egyik 

nádtetős házat külön is megörökítették. A 

gémeskúttal szembeni házból jött ki épp 

egy fiatalasszony, karján néhány hónapos 

kisgyermekkel. Az évszám és az utca 

ismeretében egy rövid nyomozás a 

születettek anyakönyvében, s máris 

kiderült, hogy a felvételen Szádóczki 

Istvánné, született Saskó Rozália 

kisleánya, Zsuzsanna látható a keresztanyja 

– Saskó Julianna kezében. Köszönjük 

szépen a képeket, amelyek Penc 

történetéhez is érdekes adalékkal 

szolgálnak! 
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A Menyecskehegyi Népdalkör sikere 
 

Az együttes jelentkezett a budapest-

ferencvárosi, Haller utcai művelődési ház 

által ötödízben megrendezett „Országos 

Népek tánca – népek zenéje” fesztivál 

elődöntőjére. A fellépésük sikere után 

bejutottak a középdöntőbe, amelyet Gyulán 

rendeztek meg. Ötven pont volt a 

maximálisan elérhető pontszám. A rangos 

zsűri a penciek szüreti népdalösszeállítását 

45 pontra értékelte.  

 

Felléptek a csoport tagjai Galgamenti 

táncokkal is, amely azonban nem ért el 

ennyi pontot. A magas pontszám ellenére 

nem lehetnek biztosak abban, hogy a 

Harkályban, december 12-én tartandó 

döntőbe is meghívást kapnak-e, hiszen 

zajlanak még a középdöntő fordulói. E hó 

végére várhatják az eredményt. Ettől 

függetlenül szép az eredmény, amelyhez 

csak gratulálni tudunk. A népdalkör tagjai 

úgy nyilatkoztak, hogy az eredménytől 

függetlenül is megérte elmenni a 

megmérettetésre, hiszen sok szép  

 

 

élményben volt részük és sokat tanulhattak 

a fesztivál során, mely a későbbiekben 

tovább javítja a munkájukat. Az együttes 

tagjai nem pihennek, hiszen készülnek 

hasonló találkozóra is. Meghívást kaptak 

ugyanis Egerbe, a Palóc Gála műsorára. 

Gratulálunk a csoportnak és további 

hasonló sikereket kívánunk nekik. 

 V.J. 
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Milyen út vezet az életpályán? 
Szakmai elismerés a penci óvónőknek 
 

Napjainkban egyre többet hallunk a 

pedagógusok munkáját minősítő életpálya 

modellről. A közelmúltban a Tarkarét 

Óvoda két pedagógusa -  Balázsovitsné 

Petrik Bernadett  és Vörösné Fábián Irén - 

is megmérettetett és elérte a rangos 

szakmai elismerést jelentő Pedagógus II. 

fokozatot. A pedagógus-életpályamodell 

bevezetése, sok pedagógus számára 

kellemetlen változással jár, akár 

óvodapedagógusról, akár tanárról van szó. 

A pedagógus-minősítési rendszer ugyanis 

sok részből álló folyamat, melynek során 

egy részletes dokumentum-gyűjteményt 

kell elkészíteni. Ez az úgynevezett 

portfólió, azaz a pedagógus munkáját, 

nevelési-oktatási tevékenységét 

szemléltető dokumentumok és az ezekkel 

kapcsolatos reflexiók gyűjteménye, melyet 

elkészítése után fel kell tölteni egy 

elektronikus rendszerbe. A portfólió 

megvédése, minősítő vizsga letétele pedig 

a pedagógus munkahelyén történik külső 

szakértők jelenlétében és ellenőrzése 

mellett. 

A pedagógus-életpályamodellben a 

pályán eltöltött évek száma mellett fontos a 

minőségi munkavégzés is, amelyet szintén 

a külső szakértők értékelnek. A minősítési 

rendszer kezdetén méltán fogalmazódtak 

meg kritikák az eljárással kapcsolatban.  

Az óvodákba mindig az Országos 

Alapprogram és a Helyi Pedagógiai 

Program által meghatározott 

célkitűzéseknek megfelelően végzik az 

óvodapedagógusok a munkájukat. 

Törekednek a minőségi és színvonalas 

nevelésre ezek az alapelvek összhangban 

állnak a pedagógus kompetenciákkal, 

minősítéssel.  
Örömmel nyugtázhatjuk, hogy ebben 

az évben a penci óvodánkba két alkalommal is 

érkeztek külső szakértők, és két 

óvodapedagógusunkat is értékelték, 

minősítették. Mindketten sikeresen 

teljesítettek, így a minősítő eljárás során és 

Pedagógus II. fokozatba sorolták őket.  

A jó eredményekhez bizonyára 

hozzájárult a kiváló kollektíva is. Gratulálunk 

az érintett óvónőknek és az intézménynek 

egyaránt! 

 

Álláshirdetés 
 

A váci Korall Kft. Diszkont üzletébe 

eladó pénztárost keresünk azonnali 

kezdési lehetőséggel. Jelentkezni e-

mailben a  korallkft@gmail.com címen, 

lehetőleg fényképes önéletrajzzal lehet, 

illetve személyesen a Vác, Magyar u. 2. 

szám alatti üzletben, munkanapokon 16 és 

18 órák között. 
 

 

Penci Hírek 

Penc Község Önkormányzatának  

alkalmi kiadványa 

Felelős kiadó: Králik József polgármester 

Szerkesztő: Végh József mkl 
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