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Penci  Hírek 
2015. évi 3. szám     szeptember 

 

Falunap 2015 
Még Szent Istvánnak az elmúlt évben 

felavatott szobra is elégedetten nyugtázta, hogy 

ez évben az időjárás kegyes volt 

hozzánk, s így nem szorultunk be a 

tornacsarnok falai közé.   

 A Kisiskola parkja ideális 

helyszínnek bizonyult. Kora 

délután egy bábszínházi előadás 

várta a gyermekeket. A Pencen már 

nem ismeretlen MASZK 

Bábszínház mutatta be a Furfangos 

csodadoktorok című darabot.  Az 

ünnepség hivatalos részére megtelt 

az új színpad előtti nézőtér. A 

megjelenteket Králik József 

polgármester köszöntötte, majd 

Harrach Péter országgyűlési 

képviselő mondott ünnepi beszédet 

Szent István ünnepén. Az 

evangélikus egyház új lelkésze, 

Czöndör István mondott köszöntőt, 

majd Szabó Mihály káplán úr 

szentelte meg az új kenyeret. 

 Penc Község 

Önkormányzata immár hosszú 

évekre visszamenőleg jó kapcsolatot ápol az 

amerikai floridai The American Foundation 

Hungarian Youth And Culture Inc elnevezésű 

alapítvánnyal és annak vezetőjével - Penc 

múltjához is kötődő családja révén – Evva 

Andrással. Az alapítvány 2015-re nyújtott 

támogatását Králik József polgármester 

döntése alapján a kitűnő tanulók jutalmazására 

használta fel. Az ünnepségen összesen 27 

tanulót szólítottak a színpadra, a pénzjutalom 

átvételére. 

 A hivatalos részt szórakoztató műsor-

összeállítás követte. Elsőként a Tarkarét Óvoda 

növendékei csaltak mosolyt az arcokra. Külön 

köszönjük Mészáros Julianna óvó néninek, 

hogy a nyári szünet ellenére is vállalkozott a 

műsor betanítására. 

A sort a helyi fellépő csoportok követték. A 

Menyecskehegyi Népdalkör és a Gerengay 

Vilma Hagyományőrző 

Egyesület méltán aratott 

sikert. Nagy tapsot 

érdemelt a Csővári 

Muskátli Hagyományőrző 

Egyesület.  Színes 

programjuk során a 

folklórrepertoárjuk dalaiból 

és táncaiból hoztak ízelítőt. 

 A hivatásos 

fellépők sorában elsőként 

Demeter Zsuzsi lépett 

színpadra. Sokan 

ismerősként köszönthették 

őt, hiszen már máskor is 

láthattuk, hallhattuk 

hegedűszóval kísért 

műsorát. Az est 

sztárvendégei Dred és 

Doris a színpad elé vonzott 

minden résztvevőt. A 

népszerű könnyűzenei 

formáció az elmúlt évben 

közel 100 koncertet adott  szerte az országban 

és a határon túl lévő magyar lakta területeken. 

Az operett és a musical műfajának kedvelőit 

Kálmán Imre andalította el a zene szárnyán. 

 A jól sikerült napnak számos 

kiegészítő eseménye is volt. Voltak, akik 

vállalkoztak, hogy a főzőverseny során 

megmérettessék szakácstudományuk, sokan 

készítettek bőrdíszműves emléket maguknak, 

az apróságok pedig sorban álltak az arcfestés 

előtt. A katlanokból pedig messzire szállt a 

finom birkapörkölt és halászlé illata. 

 Sokan szorgoskodtak abban, hogy a 

falunapi program jól sikerüljön. Köszönettel 

tartozunk érte! 

V.J. 

Fotó: Dudás Dorottya 

Képes tudósítás a 2-3. oldalon. 
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Képek a falunapról 
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Ismét szól az iskolacsengő 
 

Ha valaki szeptember első napján a penci 

iskola felé járt, arra lehetett figyelmes, 

hogy annak udvara felett egy nagy csapat 

fecske körözött. Gyakorta sorakoznak  

ilyentájt a villanydróton. Fecskeiskola – 

szokták róluk mondani. Készülődnek ők is 

a nagy útra, hogy aztán hagyományosan 

Kisasszony napján (szeptember 8-án) 

nekivágjanak vándorlásuknak. 

 

Nyolc óra után aztán mintegy varázsütésre 

elillantak a fecskék, s abban pillanatban 

megindult a nebulók áradata az iskolába. 

Vége a vakációnak. Sokan várták már  

 

közülük, hogy újra találkozhassanak 

iskolatársaikkal, s persze bizonyára olyan 

is akadt közülük, kik – ha tehették volna – 

még nyújtanák a nyári szünetet. 

 Az óvodásokat óvónőik kísérték át 

az első napon. Volt ki kicsit megszeppenve 

lépett be a nagykapun, s szemével szüleit 

kereste. A tanévnyitó szép versekkel,  

 

dalokkal vált ünnepélyesebbé, s igazgatónő 

is köszöntötte a diákokat. Elmondta, hogy 

kilenc új diák is érkezett az iskolába, így a 

tanulólétszám 144-re növekedett.  
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Brazilok 

Filmforgatás Acsán és Pencen 

 
Az augusztus 20-át követőn napokban 

bizony hiába indult el valaki, hogy a falu 

központjában lévő italmérésben öblítse le a 

napi munka után fáradalmait. A kocsma 

ugyanis néhány napig filmforgatás miatt 

zárva tartott. Az internetes források 

felhasználásával tudósítunk a Penchez is 

kötődő eseményről. 

„A Brazilokról azt mondják egy 

„etnomese” lesz. Története szerint egy kis 

vidéki településre, Acsára egy új, fiatal 

plébános érkezik, aki elintézi a 

polgármesternél, hogy a romák csapata, a 

Brazilok is indulhassanak a falu 

focibajnokságán. A tét nem kicsi, ugyanis a 

nyertes elutazhat Brazíliába. A történet 

amolyan lélekmelengetősen, viccesen 

meghatódós lesz, megfűszerezve az 

elmaradhatatlan szerelmi szállal.” 

http://hvg.hu  

 
MTI Fotó: Kallos Bea 

„A Brazilok főbb szerepeiben a neves 

színészek és színésznők - Fekete Ernő, 

Schmied Zoltán, Bánki Gergő, Kaszás 

Gergő, Székely B. Miklós, Rezes Judit, 

Nagy Dániel Viktor, Dóra Béla, Farkas 

Franciska, Bergendi Barnabás és 

Mészáros Blanka - mellett amatőr roma 

fiúk, Lakatos Erik, Nagy Norbi, Pászik 

Cristopher, Lakatos Csaba és Lakatos 

Renátó láthatóak, akiket különböző 

tehetséggondozó táborokban válogattak 

össze. 

"Sokoldalú, színes társaság jött össze, van, 

aki a fociban jó, van, aki a Snétberger 

Zenei Tehetség Központban gitározik" - 

mesélte M. Kiss Csaba, hozzátéve, hogy 

hatalmas meglepetések születtek a 

színészet rejtelmeit többnyire nem ismerő, 

mégis teljesen hiteles színészi játékot 

nyújtó fiatalok munkájából. 

 
MTI Fotó: Kallos Bea 

M. Kiss Csaba arra törekedett, hogy a 

kevésbé jelentős szerepekre is jó nevű 

színészeket kérjenek fel a film üzenetének 

terjesztése érdekében. Apróbb szerepeket 

vállalt a Brazilokban Gryllus Dorka, 

Schell Judit, Dobó Kata, Bezerédi Zoltán 

és Anger Zsolt is. 

A film rendezésében M. Kiss Csaba mellett 

a Konyec című vígjátékot jegyző Rohonyi 

Gábor is részt vesz, producere Mécs 

Mónika és Mesterházy Ernő, az operatőri 

munkáért Réder György felel. A Magyar 

Nemzeti Filmalap 361,8 millió forintos 

támogatásával zajló forgatás a tervek 

szerint augusztus végéig tartó forgatás 

után, a kész alkotás várhatóan 2016 

tavaszán kerület a mozikba.” 

MTI, http://webradio.hu 

 
Fotó: M&M Film / Magyar Nemzeti 

Filmalap 

http://hvg.hu/
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Új vezető az óvoda élén 
 

Az ez évi első számunkban készítettünk 

interjút a nyugállományba vonuló 

Körmendy Károlynéval, az óvoda 

vezetőjével. A község önkormányzata 

pályázatot írt ki az intézményvezetői állás 

betöltésére, s a képviselő testület legutóbbi 

ülésén el is fogadta Balázsovits Péterné 

(Petrik Bernadett) pályázatát. Az 

alábbiakban róla és terveiről írunk. 

Ha jól tudom, Ön penci születésű. 

Igen, sőt ide jártam, ebbe az 

óvodába, s Gizike volt az 

óvónénim. A penci általános 

iskola után Vácra kerültem a 

Boronkay szakközépiskolába. 

Az érettségi után hazajöttem 

1995-ben az óvodába 

képesítés nélküli óvónőnek.  

Én láttam el a délutános óvónő 

feladatát. Ezzel egy időben 

főiskolai előkészítőre jártam, 

majd Szarvason végeztem el 

az óvónői főiskolát 1999-ben.  

A nyári gyakorlatokra is 

visszajártam Pencre, majd 

mikor 1999-ben végeztem, 

Budapesten a XIII. kerületben 

vállaltam óvónői állást. Nagyon jól 

felszerelt óvoda volt, megvolt minden 

személyi és tárgyi feltétel a jó munkához. 

Ott is dolgoztam egészen a gyermekem 

megszületéséig. A pesti évek alatt, 

megszereztem a gyógytestnevelő 

szakvégzettséget. Még Gyesen voltam, 

mikor elvégeztem az óvodavezetői két éves 

szakirányú képzést. Így érkezett el 2011, 

mikor szólt Gizi óvónéni, hogy 

megüresedett egy állás az óvodában. 

Elvállaltam, mert nem lett volna könnyű a 

gyerek mellől, hajnali utazással továbbra is 

Pestre járni. 

Amikor az Ön elődje nyugdíjba 

készülődött, folyamatosan átadta, 

megmutatta a feladatokat. 

Az utolsó évben valóban így volt, s ez 

nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 

zökkenőmentes lehessen az 

intézményvezető váltás. Nem is a szakmai 

munka tekintetében volt elsősorban sok 

megtanulni való, hanem abban a sokirányú 

adminisztratív kötelezettségben, ami az 

vezetői feladattal jár. 

Hogyan értékeli a jelenlegi óvodát? 

Egy nagyon jó csapat dolgozik itt a penci 

óvodában. Jól felkészült szakemberek. Van 

három tapasztaltabb kolléga, akiktől sokat 

lehet tanulni, de ők is úgy állnak hozzá, 

hogy mindenben segítenek. Tárgyi ellátás 

tekintetében elmondhatjuk, hogy minden 

feltétel adott, az 

önkormányzat minden téren 

biztosítja a normatíva 

szerinti ellátás fedezetét. 

Nagyon jó volna 

ugyanakkor, ha volna egy 

tornaszoba, hiszen a 

csarnokba való feljárás nem 

mindig egyszerű feladat. Az 

előírások szerint minden öt 

gyerekre kell biztosítani 

felnőtt kísérőt, de azért itt 

sem állhat le a munka. Sokat 

beszélgettünk arról, hogy 

akár a tetőtérben is jó lenne 

kialakítani egy nevelői 

szobát, egy logopédiai 

szobát és egy felnőtt öltözőt.  

Az új gyerekek szülei elámulnak, hogy 

milyen szép nagy udvarunk van. Ez nem 

látszik a főútról. 

Az új gyerekek érkezése kapcsán szóljunk 

az óvoda létszámhelyzetéről! 

Tizenkilenc iskolába menő gyermeket 

búcsúztattunk, és huszonhárom új gyermek 

iratkozott be hozzánk.  A hetvenöt fős 

intézménybe pillanatnyilag hetvenhárom 

férőhely van betöltve. Két szabad helyünk 

van, de már erre is nagyon sokan 

érdeklődtek. 

Úgy tűnik a penci óvoda továbbra is jó 

kezekben van. Az összeforrott kollektíva 

legfőbb célkitűzése, hogy a korábbiakban 

elért szakmai színvonalat megtartsa, s 

hogy az apróságok, egy vidám 

környezetben, sok tudást megszerezve 

váljanak boldog emberekké. 

V.J. 
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Ajándék a falunak 
Mestermunka az új temetőkapu 

 

Ha valakinek arra visz az útja 

megcsodálhatja a szép, új, kovácsoltvas 

temetőkaput. Ha nagy történelmi ívet 

szeretnénk húzni, emlékezhetnénk arra, 

hogy a vasművesség már a szkíta korban 

jelen volt Penc életében. Ezt igazolja egy 

szép kard a múzeumban. Hogy mi köze a 

kardnak a remek mívű kapuhoz? Nem sok 

minden. Annyi azonban igaz lehet, hogy ha 

fennmaradna, éppúgy megcsodálná 

évszázadokkal későbbi szemlélője ezt a 

szép kaput, mint mi ma a kardot. 
 

 

 

A céhek korában, ha valaki be akart lépni e 

szervezetbe, egy mesterremeket kellett 

készítenie, hogy igazolja jártasságát, s 

hogy bebizonyítsa, hogy magas szinten 

elsajátította a szakma minden fogását. 

Bizton állíthatjuk, hogy Halász Csaba 

munkája megfelelne ott is minden 

elvárásnak. Köszönettel tartozunk érte. 

Befejezéséhez közeledik a 

sportöltöző felújítása 
 

Penc Község Önkormányzata egy 

sikeresen pályázat révén nyert lehetőséget 

arra, hogy felújítsa a község sportpályáján 

az öltöző épületét. A munkálatok a vége 

felé közelednek, az épület napról napra 

szépül. A tervek szerint az átadás a 

tervezett határidőben, azaz október 10-én 

megtörténhet. 

Felvételünk augusztus közepén készült. 
 

 
 

Könyvajánló 
 

 
 

A könyvecske a Honismereti Kiskönyvtár 

sorozatban jelent meg a Révkomáromi KT 

Könyvkiadó gondozásában. Penc község 

vázlatos történetét olvashatjuk el belőle. 

Kapható 300 Ft-os áron a múzeumban. 
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Köszönet a falunap 

támogatásáért 
 

Nagyon sokan hozzájárultak ahhoz, hogy 

az augusztus 20-án megtartott falunap 

gördülékenyen és jó színvonalon 

valósulhasson meg. Akik anyagi 

felajánlásukkal járultak hozzá a programok 

költségeihez: Járai Árpád, KOV-ORI Kft, 

Krcsik Zoltán, Volentics Kft és Zérczi 

József. Petrovics Sámuel úr száz kiló halat, 

Petrik István úr pedig egy birkát ajánlott 

fel a finom étkekhez. Urbán Péter és 

Martikán Csaba Imréné, természetbeni 

támogatást nyújtott. 

Köszönjük a fellépőknek a színvonalas 

műsort, a technikusoknak, a főzőknek, 

segítőknek, a terep előkészítőinek, a 

büfében dolgozóknak, a rendezvény 

megörökítőjének és minden segítőnek az 

egész napos helytállást. 

A horgászok igyekezete révén a halak 

kifogásra is kerültek, felépült a szép 

színpad Kiss András irányításával, 

bekötésre került az elektromos hálózat 

Simon János és Zérczi József 

szorgoskodása nyomán. 

Természetesen köszönettel tartozunk 

Harrach Péter országgyűlési képviselő 

úrnak, valamint Szabó Mihály káplán és 

Czöndör István lelkész úrnak azért, hogy 

közreműködésük által ünnepélyessé 

válhatott kenyérszentelő ünnepségünk. 

 

 
 
 

Új mezőőr 
 

A képviselő-testület pályázatot írt ki Penc 

község mezőőri álláshelyére. A testület 

döntése alapján az új mezőőr:  
 

Muri László lett. 
 

Telefonos elérhetősége: 06 30 487 68 85 

TÁJÉKOZTATÓ 

az avar és kerti hulladék 

égetésének szabályairól 
- kivonat a 7/2011. (III.31.) Rendeletből  

 

14. § (1) Avar és kerti hulladék 

megsemmisítés házi komposztálás, vagy 

égetés útján is történhet.  

(2) „Száraz avart és kerti hulladékot 

csak jól kialakított tűzrakóhelyen és 

telken szabad égetni kizárólag szerdai 

08.00 és 19.00 óra közötti időben úgy, 

hogy az az emberi egészséget és a 

környezetet ne károsítsa, és az égetés 

hősugárzása kárt ne okozzon, száraz 

időben a tűzvédelmi szabályok szigorú 

betartásával. Amennyiben a szerdai nap 

ünnepnapra esik az adott héten az égetés 

tilos.” 

(3) Az égetendő kerti hulladék nem 

tartalmazhat más kommunális, illetve ipari 

eredetű hulladékot (PVC, veszélyes 

hulladék).  

(4) A szabadban tüzet gyújtani, 

tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, 

hogy az a környezetére tűz- vagy 

robbanásveszélyt ne jelentsen. 

(5) A szabadban a tüzet és üzemeltetett 

tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem 

szabad, s veszély esetén vagy ha arra 

szükség nincs, a tüzet azonnal el kell 

oltani.  

(6) A tüzelés, a tüzelőberendezés 

használatának színhelyén olyan eszközöket 

és felszereléseket kell készenlétbe 

helyezni, amelyekkel a tűz terjedése 

megakadályozható, illetőleg a tűz 

eloltható.  

(7) A hatóságilag elrendelt általános 

tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad 

felmentést.  

 

Penci Hírek 
Penc Község Önkormányzatának  

alkalmi kiadványa 

Felelős kiadó: Králik József polgármester 

Szerkesztő: Végh József mkl 
 


