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Penci  Hírek 
2015. évi 1. szám     május 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Indul a sportöltöző építése 
 

Penc Község Önkormányzata 

eredményesen pályázott a 

Belügyminisztérium által kiírt 

pályázaton. A cél egy korszerű 

sportöltöző megvalósítása. A 

kiírás értelmében a meglévő 

épület alapterülete nem 

változhat, a bővítés ezért a 

felső szinten történik. Az 

emeleten egy bírói öltöző, egy 

szertár és a gyermekek 

számára egy oktatóterem kerül 

kialakításra. A pályázati 

projekt jelenleg a 

közbeszerzési szakaszban van, 

ezek alapján várhatóan egy-másfél hónap múlva elindulhat a beruházás. Reményeink szerint a 

gyermekek már szeptember végén, október elején birtokba is vehetik a korszerű létesítményt.  
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Múlt – jelen – jövő 

a penci önkormányzati 

törekvések mentén 
 

A penci múzeum előterében mindig 

valamilyen ideiglenes kiállítás látható. A 

közelmúltban zárult Lantai Csaba penci 

alkotó grafikáinak tárlata, s most új 

látnivaló várja a belépőket. Egy 

tablósorozat foglalja össze azokat az 

eredményeket, fejlesztéseket, amelyek az 

elmúlt évek során megvalósultak a 

községben, s megtekinthetők azok a tervek  

 

is, amelyek megvalósítása folyamatban 

van, illetve a pályázati lehetőségekre vár 

startra kész tervek formájában. 

 

A szennyvízberuházásról 
 

Már hosszú évek óta mindent megpróbált 

Penc Község Önkormányzata, hogy a 

településen hiányzó szennyvízhálózatot 

pályázati támogatás segítségévek 

megoldja. Sajnálatos módon, mindezidáig 

nem jelent meg olyan pályázat, amely ezt 

lehetővé tenné. A korábban létrehozott 

viziközmű társulat, az április 25-én 

megtartott ülésén úgy határozott, hogy a 

társulatot jogutód nélkül megszünteti. 

 A döntést követően válik lehetővé 

az, hogy a lakossági előtakarékosságként a 

beruházás önrészének fedezetére befizetett 

összegeket, az érintettek visszakapják. A 

tervek szerint május hónap végén, június 

elején mindenkinek visszafizetik az 

összegeket. 

 

Saját autóval - olcsóbban 

 

Duna Menti Regionális Vízmű Zrt 

lecserélte járműparkját. Használt 

gépkocsijait felajánlotta a működése 

területén található 

önkormányzatoknak kedvezményes 

megvásárlásra. Penc Község 

Önkormányzata is vásárolt belőle. 

Az autóval lehetővé vált az, hogy a 

gyermek- és szociális étkezők 

számára Vácrátótról saját 

gépkocsival hozzuk el az ételt. 

Ezzel a megoldással az önkormányzat a 

kalkuláció szerint havonta százötezer 

forintot takarít meg. Nem kell tehát másfél 

hónapnak eltelnie ahhoz, hogy az autó 

vételára visszatérüljön, a továbbiakban 

pedig a megtakarítás az önkormányzat 

kasszájában marad. 

 

Pályáznak a polgárőrök 
 

A Darányi Ignác-terv forrásainak jelentős 

részét az európai uniós támogatások 

biztosítják. 

A program keretében a 

közelmúltban megjelent egy pályázati 

felhívás, amely lehetőséget kínál a 

polgárőr egyesületeknek ahhoz, hogy egy, 

a működésükhöz szükséges új gépjárművet 

vásároljanak. 

 A penci egyesület is benyújtotta a 

pályázatát egy új terepjáró autó beszerzése 

érdekében, remélve azt, hogy pályázatuk 

pozitív elbírálást nyer. 
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Az iskola tanulmányi 

sikereiből 
 

Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Felnőttek 

Gimnáziuma tanulmányi versenyt hirdetett 

Haza és haladás címmel általános és 

középiskolai diákok számára. A történelem 

tantárgyat kedvelő tanulók számot adhattak 

arról, hogy mennyire ismerik a reformkori 

Magyarország életét, Batthyány és Kossuth 

tevékenységét. A vetélkedő hagyománya 

immár hosszú évekre nyúlik vissza, a 

penciek azonban most először vettek részt 

rajta. 

 

 

A rangos zsűri elnöke nem volt más, mint 

Závodszky Géza, az ismert tankönyvíró, az 

ELTE tanára, a történelemtudomány 

kandidátusa. A húsz indulóból a döntőbe 

hat középiskolai és négy általános iskolai 

csapat jutott be. A versenyzőknek két 

fordulón keresztül kellett igazolniuk a 

történelemben való jártasságukat. Az 

írásbeli feladat megoldása után a november 

7-én megrendezett szóbeli helytállás 

jelentett igazi nehézséget.  

A penci Cserhátliget Általános 

Iskolát a Hamarics Boglárka és Kucsera 

Patrícia alkotta „Sufnis lányok” csapata  

 

képviselte.  A kiváló tanulók maguk mögé 

utasítottak mindenkit, s nem érték be 

kevesebbel, mint a verseny elsőségével. 

Gratulálunk a lányoknak, s kijár a 

gratuláció felkészítő tanáruknak, 

Szádoczki Bálintnak is. 

zke 

 

 
 

A díj átvételének pillanata 

 

 
 

A boldog első helyezettek és a felkészítő 

tanáruk 
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Elbúcsúzott az óvoda vezetője 
 

A közelmúltban még nagy elánnal, 

lelkesedéssel szervezte, bonyolította le az 

óvoda száz éves születésnapjáról szóló 

ünnepséget, röviddel ezt követően egy 

újabb nagy esemény várt reá és az általa 

vezetett intézményre is: elérvén az ehhez 

előírt kort, nyugállományba vonult. 

Körmendi Károlynét – 

vagy ahogyan sokan 

nevezik, hiszen a fél 

falu a keze alatt 

cseperedett fel- Gizi 

óvó nénit az otthonában 

kerestük fel, egy kis 

visszatekintést kérve. 

Hogyan került az 

óvónői pályára? 

1975-ben végeztem 

Vácott a Géza Király 

téri Egészségügyi 

Szakközépiskolában. 

Ezt követően egy évig 

egy bölcsödében 

voltam gondozónő. Az 

egykori Malcomes 

bárói kastélyban 

laktunk, s a 

szomszédunk volt 

Somogyi Magdolna, ki 

Pencen férjhez menve 

Erdélyi Lászlóné néven 

óvónőként dolgozott. 

Sokan mesélt munkája 

szépségéről, mely aztán 

nekem is megtetszett. 

Akkor közös volt Penc 

önkormányzat Ráddal. 

Közös volt az óvoda is. Rádon hirdettek 

egy állást, amit én képesítés nélküli 

óvónőként elfoglaltam. Már az első 

próbálkozásomkor felvettek a Kecskeméti 

Óvónőképző Főiskolára, melyet 1979-ben 

el is végeztem. Időközben, amikor 1977-

ben Pencen megüresedett egy álláshely, 

kértem, hogy hazajöhessek. Itt dolgoztam 

egészen 1988-ig, amikor egy kis 

vargabetűt tettem, s elmentem a váci 

Cházár András Siketnéma Intézetbe. Ott is 

óvodába kerültem nevelőtanárként. Itt 

megint olyan szerencsém volt, hogy szinte 

azonnal fel is vettek a Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 

szurdopedagógiai tanár szakára. Mikor 

1990-ben szétvált a két önkormányzat – 

épp a szigorlataimra készültem – 

megkeresett az akkori polgármester –Petrik 

Lajos – és többen meg is állítottak az 

utcán, hogy jöjjek 

haza a penci 

óvodába. Kötélnek 

álltam, s 

visszajöttem 1991. 

január 1-jén. Nem 

volt könnyű az első 

fél év, hiszen itt 

minden 

megváltozott, én 

kimaradtam a 

folyamatokból, s 

ráadásul nyakamon 

volt a sok főiskolai 

vizsga. Az volt 

ugyanis a kérésem, 

hogy a 

gyógypedagógus 

tanári szakot be 

szeretném fejezni. 

Minden bizonnyal 

kamatoztatni tudta 

ezt a tudást is a 

penci óvodában. 

Nagyon sok 

gyermekkel tudtam 

logopédiai 

foglalkozásokat 

tartani. A mai 

napig is segítek 

azoknak, akiknek szükségük van rá. 

Úgy tudom, hogy az újabb diplomával sem 

ért véget az önmaga számára is kitűzött 

cél: a folyamatos tanulás, a mind 

tökéletesebb szakmai színvonal 

érdekében. 

Valóban így van, hiszen 2001-ben az 

ELTE-n végeztem vezető óvodapedagógus 

szakon, 2010-ben pedig egy képzés után az 

óvodai nevelés szakértője címet is 

megszereztem. 
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Milyen volt 1991-ben, a visszaérkezésekor 

a penci óvoda? 

Két csoportos, ötven férőhelyes volt az 

óvoda, s ide hetvenegy gyereket vettek fel 

abban az évben. Három óvónő és két dajka 

dolgozott az intézményben, s ide tartozott 

még a konyha is. Azzal kellett kezdenünk a 

munkát, hogy a konyhát rendbe rakjuk. 

Nem voltak meg a munka tárgyi feltételei, 

s borzasztó körülmények között dolgoztak. 

Fazekas Attiláné lett az élelmezésvezető, s 

vele közösen kezdtük kicserélgetni a régi 

edényeket, modern konyhai 

berendezéseket. Sok pénzt elvett ez a 

feladat a neveléstől, hiszen közös volt a 

költségvetés. Évekig eltartott ez, s meg is 

éreztük a szakmai munka terén. Még 

szerencse, hogy a szülők nagyon sokat 

segítettek kezdettől fogva. Bálokat 

szerveztek, rendbe tették az udvart. Ha 

társadalmi munkát szerveztünk, jött a falu 

apraja, nagyja. Volt olyan szombat, hogy 

harmincan, negyvenen is szorgoskodtak az 

udvaron. Szerencsés vagyok, mert nagyon 

jó szülők élnek Pencen. A mai napig is így 

van ez. 1992-ben már olyan sok gyerek 

volt, hogy nem tudtuk hová tenni őket. A 

polgármesteri hivatal végében alakítottunk 

ki egy újabb csoportszobát. Bővült a 

dolgozói létszám is, s ekkor már tizenöten 

szorgoskodtunk az óvodában. Aztán jött 

egy hullám, mikor kevés gyerek volt. 

1996-ban becsukták a harmadik csoportot, 

s ez leépítéssel is járt. Nagyon megviselt, 

hogy el kellett küldenem munkatársat. 

1998-ban egy szervezeti átalakítás történt, 

s a konyha elkerült az óvodától. 

Az évek során több társulási formációban 

is részt vett az óvoda. 

Az volt az indok, hogy a társulásban 

működő óvodák többlettámogatást kapnak. 

Ezzel együtt nemigen váltották be ezek a 

társulások a hozzájuk fűzött reményeket. 

Először Keszeggel társultunk 1997-ben. 

Ennek az volt az érdekessége, Keszeg 

Nógrád megyéhez tartozik. Akkor 

Szivárvány Óvoda volt a nevünk. 2011-től 

volt egy Püspökhatvan-Galgagyörk-Penc 

társulás. Ennek a helyzetnek nehézsége az 

volt, hogy a tagintézmények messze 

voltak. Az viszont megkönnyítette a 

munkát, hogy két nagyon jó tagóvoda-

vezetővel dolgozhattam. Ekkor 180 

gyerekem volt és 27 dolgozóm. 

Mikor alakult ki az óvoda mai képe? 

Nagy örömünkre 2013-ban megkezdődött 

a felújítás, a volt konyha helyén elkészült 

az új csoportszoba, s végre egy épületben 

volt minden gyermekünk. A megszépült 

épületben fogadhattuk már az elmúlt évben 

a száz éves évfordulóra érkező 

vendégeinket. Számomra külön örömet 

jelentett az, hogy ennek a falu számára is 

fontos mérföldkőnek, szervezője lehettem, 

s ez egy kicsit méltó lezárása is volt az én 

óvónői pályámnak. 

Hogyan telnek most a napok? 

Sok minden elmaradt, amire nem jutott idő 

az intézményvezető munka mellett, 

igyekszem ezeket bepótolni. Egy óvónői 

pálya az egy hivatás, s gyakorta le kell 

mondani a munka miatt a családi 

dolgokról. Ne legyen óvónő az, ki nem így 

gondolja. A gyerekeket nagyon szeretni 

kell, a szülőket tisztelni, s elfogadni őket 

olyannak, amilyenek. S ha otthon is 

gyerekek vannak, akkor mindezt csak egy 

megértő férjjel lehet mindezt 

összeegyeztetni. Nagyon szép pálya a 

miénk, s egy percig sem bántam meg, hogy 

ezt választottam. Még azt sem, hogy 

annakidején dolgoztam a siketeknél. A 

másság elfogadását, a toleranciát még 

jobban megtanultam, s ezt igyekeztem a 

gyerekekkel is elfogadtatni. Ennek 

érdekében több közös programot 

szerveztünk a penci és a váci óvodások 

számára. 

 Viharos gyorsasággal teltek el az 

óvodában töltött évek. Magam is 

meglepődök, hogy néha egy gyermek 

nagyszülei is hozzám jártak. Nagyon 

szerettem a munkámat. Csak jó szívvel 

tudok reá emlékezni. Sok nehézség volt 

benne, de nagyon sok szépség. Szerencsés 

voltam a kollégákkal is. Jó csapat volt. 

Bízom abban, hogy megtartják azt a 

színvonalat, amit elértünk az elmúlt 

huszonnégy év alatt.  

V.J. 



6 

 

Két kitüntetés egy penci 

sokgyermekes anyának 
 

Szederkényi Anna írónő 1925-ben azt 

javasolta, hogy amerikai példa nyomán, de 

a honi Mária-tisztelet májusi 

hagyományaihoz kapcsolódva 

Magyarországon is rendezzenek anyák 

napi ünnepségeket. Ebből az alkalomból 

választottuk olvasóinknak ezt a híradást. 

A közelmúltban ismét gyarapodott 

a penci múzeum gyűjteménye. Kőszegről 

keresett fel bennünket Thúróczi Károlyné, 

született Kiss Anna, nyugalmazott 

iskolaigazgató. Szülei penci születésűek. 

Édesapja, Kiss Pál 1885. január 22-én, 

édesanyja Zima Teréz 1885. június 6-án 

született falunkban. Egybekelésük után a 

Hunyadi utcában építettek fel maguknak 

egy kis házat. A porta hamarosan megtelt 

gyermekzsivajjal, hiszen házasságukból 

tizenhárom gyermek született. Az első 

kilenc Pencen. Az apa ugyanis erdész-

erdőőr volt, s munkája Királyrétre 

szólította. Itt született meg tízedik 

gyermekük. 1925-ben a kóspallagi 

erdészházba költöztek, hol újabb három 

gyermekük érkezésének örvendhettek. 

 

 

A tizenhárom gyermekük közül, ma már 

csak a Kőszegen élő, 85 éves Anna néni él. 

Ő küldte el múzeumunknak azt a két 

kitüntetést, amit édesanyja érdemelt ki 

sokgyermekes anyaként.  

 A gyermekvállalási kedv 

növelésére a Magyar Asszonyok Nemzeti 

Szövetsége országos szervezete 1928-ban 

bizottságot alakított, amelynek feladata 

volt augusztus 20-án Szent István napján 

ünnepséget rendezni a sokgyerekes 

anyáknak. Az első alkalommal a Nemzeti 

Múzeum kertjében rendezték meg az 

ünnepséget, ahol több mint száz anyát 

tüntettek ki és részesítettek 

pénzjutalomban. Kiss Pálné a 

tizenharmadik gyermeke megszületése 

után kapta meg a rangos kitüntetést. 1945 

után, újabb kitüntetéssel ismerték el a 

gyermekszerető családot. 

 Anna néni így emlékezett vissza 

édesanyjára: Édesanyámat élete során 

többen és többször kérdezték, hogy miért 

jár még mindég „parasztruhában”, miért 

nem „vetkőzik ki”? Hisz nézze meg, hogy 

„mások” milyen szép, elegáns, divatos 

ruhában járnak. A válasz mindig ugyanaz 

volt: „Én így vagyok Zima Teréz és az is 

akarok maradni!” Ő volt az édesanyám! – 

Valaki ezt írta egykor az 

emlékkönyvembe: „Légy erős, mint a 

gyémánt és gyengéd, mint egy édesanya! „ 

Ő valóban erős volt, kemény, mint a 

gyémánt, és gyengéd, mint egy édesanya! 

S ő penci volt, és az is maradt!” 

 Köszönjük Anna néninek az 

ajándékot. Jó egészséget kívánunk neki, 

ígérve, hogy szülei emlékezetét 

megőrizzük a penci múzeum 

archívumában. 
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Penc egykori körjegyzőjéről 
 

Az alábbi két képet Laczkovich Ádámtól 

kaptuk. A képen nagyapja Laczkovich 

Imre, a volt penci körjegyző látható. 

 

 
 

Hanyipusztai és lőrinczkátai Laczkovich 

Imre 1908. április 17-től 1909. február 3-ig 

helyettes, majd 1909. február 4-től – 1914. 

június 4-ig megválasztott körjegyző. 

Galgahévízen (Pest- Pilis Solt Kiskun 

vármegye.) született 1881. február 18-án. 

Érettségit Léván tett, jegyzői oklevelet 

Debrecenben szerzett. Közigazgatási 

pályáját Tiszaladányban kezdte meg, majd 

Bábonyba került. Később Rétságon 

aljegyző volt. Az első világháborúban 

kétszer sebesült meg és hadifogságba 

került. A II. osztályú katonai érdemkereszt, 

a Signum Laudis és két sebesülési érem 

tulajdonosa. 1922-től 1930-ig Rád 

nagyközség jegyzője volt, majd 1931-től 

1944-ig újra a Penci Kör jegyzője. Innen 

vonult nyugalomba. Pencen a Hangya 

szövetkezet elnöke és a levente egyesület 

vezetője volt, jelentős érdemeket szerzett a 

község fejlesztésében. Neje: nemesmittai 

Begyáts Jolán felekezeti tanítónő. 

 

 
 

A másik képen Az ifjabb Bajor Endre. 

Laczkovich Ádám édesanyja nővérének, 

György Ágotának a fia látható. 

Édesanyjáék tizennégyen voltak testvérek. 

György Ágota és férje, Bajor Endre 

főintéző, a Vasúti Acélgyárban való 

nyugdíjazása után költöztek Pencre. Fiuk – 

az ifjabb Bajor Endre – Rákoskeresztúron 

született. A II. világháborúban elvitték az 

oroszok. Berakták egy tankba, s aztán 

senki nem látta többet. Eltűntnek 

nyilvánították. A szülei 1960-ig keresték. 

 

Küldjön egy képet! 
 

A penci múzeum, a településünk 

történetéhez fűződő régi képek gyűjtését 

határozta el. Örömmel vennénk minden 

olyan képet, amely a falu múltját, az itt 

élők életét mutatja be. Olyan képekre 

számítunk, amelyek a falut, a régi 

népviseletet, háborús időszak penci 

emlékeit (például katonafotókat), az 

egykoron itt élő, valamint az elszármazott 

családok hétköznapjait és ünnepeit 

ábrázolják. A képeket lemásoljuk, s 

visszaadjuk a tulajdonosának. A digitális 

változat a múzeum archívumába kerül, s 

közülük egyet-egyet a helyi újságban is 

bemutatunk. 
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A tűzgyújtásról 
 

Penc Község Önkormányzata tájékoztatja a 

lakosságot, hogy a településen 2015. április 

15-étől hatályos rendelet értelmében száraz 

avart és kerti hulladékot csak jól kialakított 

tűzrakóhelyen és telken szabad égetni, 

kizárólag szerdai napokon 8.00 és 19.00 

óra közötti időszakban. Mindezt csak úgy 

szabad végezni, hogy az emberi egészséget 

és a környezetet ne károsítsa és az égetés 

hősugárzása kárt ne okozzon. Az égetést 

száraz időben a tűzvédelmi szabályok 

betartásával szabad végezni.  

Amennyiben a szerdai nap ünnepnapra 

esik, az adott héten az égetés tilos. 

 

Kérünk minden penci lakost, hogy az 

élhető és élvezhető lakókörnyezet 

fenntartása, megóvása érdekében a 

fentieket szíveskedjenek betartani. 

 

Népszokásokról az iskolában 
 

A penci Jakus Lajos Múzeum fontosnak 

tartja, hogy a néphagyományokat, népi 

szokásokat megismertesse a fiatalokkal. 

Ennek érdekében arra vállalkozott, hogy 

minden hónapban tart ismeretterjesztő 

rendkívüli tanórákat, melyek során számba 

veszik az adott hónap jeles napjait, szép 

régi szokásait. Az előadásokat vetítések és 

múzeumlátogatások színesítik. A tanórák 

résztvevői az ötödikes gyermekek, kik 

egyébként is sok hasonló ismeretet 

sajátítanak el a hon- és népismeret órákon. 

Képünkön a pünkösdi királynéjárás 

szokását mutatjuk be. 

 

 

Könyvajánló 
 

 
 

Kapható a múzeumban 300 Ft-os áron. 
 

Felhívás 
 

Ajánlja fel adója 1%-át a penci 

önkormányzati civil szervezeteknek! 

Segítse a penci célok megvalósulását! 

 

Penci Óvodás Gyermekekért Közhasznú 

Alapítvány, 2614 Penc, Rákóczi út 17. 

Adószám:18675328-1-13 

Iskolánkért-Gyermekeinkért 

Alapítvány, 2614 Penc, Rákóczi út 29.  

Adószám: 18675658-1-13. 

Penci Falumúzeumért Egyesület,  

2614 Penc, Rákóczi út. 27.           

Adószám: 18035306-1-13  

Penci Polgárőr Egyesület, 2614 Penc, 

Kossuth Lajos út 18. 

Adószám: 18035313-1-13 

Gerengay Vilma Hagyományőrző 

Egyesület, 2614 Penc. Mikszáth út 2. 

Adószám: 18028324-1-13 

Penci Sportegyesület, 

2614 Penc Szabadság u 16. 

Adószám: 18714887-1-13 

 

 

Penci Hírek 
Penc Község Önkormányzatának 

 alkalmi kiadványa 

Felelős kiadó: Králik József polgármester 

Szerkesztő: Végh József mkl 


