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Penci  Hírek 
2016. évi 2. szám     június 

 

Tesvértelepülési megállapodás 
 
Penc községet immár mintegy hét 
évtizedes kapcsolat fűzi Tesmaghoz. A ma 
már felvidéki település az egykori Hont 
vármegyében, az Ipoly folyó túlpartján 
található. A falut 1986-ban Ipolyság 
városhoz csatolták, így ma a valamikori 
megyeszékhely településrésze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A csehszlovák–magyar lakosságcsere a 
második világháború utáni években 
született államközi egyezmény, amelynek 
értelmében felvidéki magyarok tízezreit 
telepítették át Magyarországra, és ezzel 
egy időben magyarországi szlovákok 
települtek át Csehszlovákiába. Pencről 
mintegy százötvenen indultak útnak egy 
jobb élet reményében. Közülük sokan 
Tesmagra kerültek. Még élnek néhányan 
Tesmagon, akik gyermekként megélték az 
áttelepülést. A családok több esetben 
szétszakadtak, s ez okozta, hogy máig élő 
rokoni szálak kötik össze a két települést. 

A közös szálakat azonban nem csupán a 
rokoni kapcsolatok erősítik. Hosszú 
évtizedekre nyúlnak vissza, a két falu 
„öregfiúk” csapatának találkozói. Ezen 
alkalmak nem csupán a sportról szólnak, 
sokkal inkább baráti találkozók immár.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 

kötődés olykor kézzel fogható értékekben 
is megnyilvánul. A penci Szent István 
szoborhoz szükséges három méter magas 
és egy méter átmérőjű tölgyfarönköt a 
penci gyökereire büszke, ma Tesmagon élő 
Németh Tibor ingyen ajándékozta 
„falujának” . 

A két önkormányzat a 
közelmúltban úgy határozott, hogy ezt a jó 
kapcsalotot egy tesvértelepülési 
szerződéssel is szentesítik. Ennek aláírása 
újabb távlatokat nyit meg az 
együttműködésben, amelyek már az idei 
tesmagi és falunapokon is gazdagítják a 
program kulturális kínálatát.   V.J. 
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A penci római katolikus felekezet nagy ünnepei 
 
Elsőáldozás 
 

A katolikus tanítás szerint ez a hét szentség 
egyikének – az Oltáriszentségnek – az első 
felvétele az  ezt közvetlenül megelőző első 
gyónással együtt.  Az elsőáldozás feltétele 
az, hogy a megkeresztelt hívő őszintén 
bánja meg a bűneit, és ezután veheti 
magához a megszentelt ostyát, amit a 
hívők Jézus Krisztus testének tekintenek. 
Pencen hat katolikus gyermek járult az 
oltár elé, elsőáldozásuk alkalmából, név 
szerint:  Balázsovics Zalán, Dudás 
Benedek, Kalecz Márk, Pintér Ádám, 
Szabó Csaba, Volentics Emília.  A misét 
Varga Lajos segédpüspök úr celebrálta. A 
szentmise után az elsőáldozókat 
megvendégelték a templom udvarán. 
 

 
 

 
 
 
Fotó: Balázsovicsné Turi Angelika és V.J. 
 
 

Bérmálkozás 
 

Az ember életében jelentős fordulópont, 
amikor nagykorúvá lesz. Ettől kezdve 
önállónak számít, aki ura tetteinek és felel 
azokért. Az Isten családjában, az 
Egyházban is jelentős, amikor a 
bérmáláskor egy hívő nagykorúvá lesz a 
hitben. Akit megkereszteltek és elsőáldozó 
volt az is tagja az Egyháznak, de csak az az 
ember teljes jogú tagja az egyháznak, aki 
bérmálkozott. A Püspök szent krizmájától 
homlokunkon ragyogva hirdeti, hogy a 
megbérmált Istent választotta földi 
vándorlásának vezérévé, támaszává és 
társává. Isten véglegesen lefoglalta 
magának személyiségünket, 
tevékenységeink és cselekedeteink 
beláthatatlan sorát. Ez a bérmálás 
szentsége, amely a legállhatatlanabb kort, 
az ifjúságot állítja bele az örökkévalóság 
gondolatába. A bérmálkozáskor 
bérmanevet kap a bérmálkozó. E szent 
második védőszentje lesz a bérmáltnak, a 
keresztségben nyert védőszentje mellett. A 
bérmálkozó bérmaszülőt választ, akinek 
kötelessége lesz, hogy bérmagyermekének 
vallásos életére felügyeljen. Szerepe tehát 
nem tiszteletbeli, hanem komoly 
kötelességvállalás. 
A penci katolikus templomban április 17-
én öten bérmálkoztak, név szerint: Králik 
Dóra Tekla, Kucsera Patrícia, Petrik 
Regina, Piszár Fanni, Szabados Hunor. 
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Kihívás napja Pencen 
 

A Kihívás Napja 1982-ben indult 
Kanadából, ahol két szomszédos város 
vezetői elhatározták, hogy egy egész napos 
verseny keretében döntik el, melyikük 
városa a sportosabb. A verseny 
eldöntéséhez 0 órától este 9-ig 
folyamatosan számolták, hányan végeznek 
aktív testmozgást legalább 15 percen 
keresztül.  

 
A Kihívás Napja hamar meghonosodott 
szerte Európában és a nagyvilágban, majd 
1991-ben Magyarországra is megérkezett. 

Hazánkban eddig összesen 1596 település 
vett részt a vetélkedésben. Tavaly a 
versenyben részt vett falvak és városok 
lakói egyetlen nap alatt több mint 3 millió 
negyedórás testmozgást végeztek. 
A Kihívás Napjának célja az, hogy kedvet 
teremtsen a mozgáshoz, az egészséges 
életmódhoz. Ezen a napon Pencen több 
mint 200 gyermek sportolt egyszerre 

 
 legalább negyed órát. Fényképeink erről a 
csoportos sporteseményről nyújtanak egy 
kis ízelítőt! 

 
Fotó: Farkas Henrietta, Jónás Renáta 
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Gyereknap 2016 
 
A nemzetközi gyermeknapot a világ 
számos országában megünneplik, 
általában (de nem mindenhol) június 
1-jén. Az ünnepet először 
Törökországban tartották meg 1920-
ban, majd később a genfi 
Gyermekjóléti Konferencián 1925-
ben. 
Az ENSZ közgyűlése 1954-ben 
javasolta, hogy minden országban 
tartsák meg az egyetemes 
gyermeknapot. Az ünnep célja, hogy 
megemlékezzenek a világ 
gyermekeinek testvériségéről és 
egymás közti megértésről, valamint 
a gyermekek jóléte érdekében 
kifejtett küzdelemről. 
 

 
 

Kosarazás az oviban 
 

 
 

Lisztfúvás 

 
Énekszó a pihenés perceiben 

 
Magyarországon a gyereknapot 
május utolsó vasárnapján tartják.  
A Cserhátliget általános iskolában és 
a Tarkarét óvodában is szórakoztató 
vetélkedő vette kezdetét e jeles nap 
alkalmából.  Az iskolás gyerekek a 
szülői munkaközösség jóvoltából 
finom jégkrémet és túrórudit 
falatozhattak a játék során. Az 
ovisok sem maradtak éhen, mert a 
sok izgalom és játék után finom 
kemencés pizza várta őket ebédre a 
szülők segédletével.  
Képeink jól tükrözik a gyermekek 
elszántságát és jókedvét. 

 
Egy kiborító feladat 

 
Fotó: Farkas Henrietta, Jónás Renáta
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Penci tanulók országos sikere 
 
Iskolánk négy tanulója kiváló eredményt 
ért el a Debrecenben rendezett országos 
történelmi és műveltségi vetélkedőn. A 
négy lány – név szerint Borbély Anett, 
Hamarics Boglárka, Mladek Dorottya és 
Zérczi Zsanett – két írásbeli forduló 
alapján 44 csapatból 11. helyen jutott a 
szóbeli döntőbe. Majd ezek után a szóbeli 
döntőben a tizenhárom csapat közül az 
előkelő 7. helyen végeztek összesítésben! 
Sikerükhöz szívből gratulálunk a felkészítő 
tanárnak, Szádóczki Bálintnak és a 
tanulóknak. 
Forrás: Cserhátliget Általános Iskola 
facebook oldala 
 

 
 

 
 

Ballagás a Tarkarét Óvodában 
 
2016. május 27. nagy nap volt a Tarkarét 
Óvoda iskolába készülő gyermekei és 
szüleik számára. 21 ballagó óvodás 
búcsúzott szeretett óvodájától és kezdi meg 
az iskolát szeptemberben.  A ballagó 
gyerekek kedves kis műsorral köszöntek el 
ottmaradó kis pajtásaiktól, óvó néniktől, 
dadáktól és az összes többi dolgozótól, 
akik éveken át vigyázták, óvták és 
tanították őket.  
 

 
 

 
 
 

 
 
Fotó: Farkas Henrietta 
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Huszonöt éves a Gerengay Vilma Hagyományőrző Egyesület 
 
Egy negyed század az ember életében is 
jelentős időszak. Különösem jelentős ez a 
két és fél évtized, ha egy olyan közösség 
fennállását jelzi, mely zászlajára a helyi 
hagyományok ápolását tűzte célul. 
 Az egyesülés kezdeményezője, 
majd későbbi névadója védőnőként 
szolgálta a térség egészségügyét. 
Nyugállományba vonulásától kezdve 
aktívan bekapcsolódott szülőfaluja 
kulturális életébe. A családnak, az ünnepre 
érkező tagjait Hauchné Bach Mária, az 
egyesület elnöke köszöntötte. 
 

 
  
Az ünnepre vendégeket is hívott az 
egyesület. Egyikük sem érkezett üres 
kézzel: színpadra lépre legszebb dalaikkal 
köszöntötték a jelenlévőket. Nagy sikert 
aratott az Acsai Hajnalcsillag 
Hagyományőrző Egyesület. Zenekaruk a 
Csibaj Banda hangulatos, 
temperamentumos zenéjükkel méltán 
érdemelt vastapsot. A szomszédból két 
vendégcsoport is érkezett: a Rádi 
Nyugdíjas Baráti Kör és Rád Faluért 
Egyesület kórusa. 
 

 

  

 
 

 
 

 
 
Képeink a nagy sikerű színpadi műsorból 
és az azt követő vidám estből nyújtanak 
ízelítőt. 
Fotó:  V.J. 



7 
 

Az első meghívásos penci bor- 
és pálinkaszemle 

 

Egy május végi szombaton jeles vendégek 
gyűltek össze a keszegi határon álló 
borháznál. A házigazda, Dr. Major László 
meghívására érkeztek a Bor és Barátság 
Egyesület és Borlovagrend tagjai dr. Berze 
Gábor vezetésével, s olyan kiváló 
szakemberek is, mint Mogyoródi 
Hegyközség hegybírója, Erdész Ferenc, 
valamint Kurnász Gyula pálinkafőző 
mester, a pálinkabírálat kiváló szakértője. 
 Dr. Major László hosszú évek óta 
azon fáradozik, hogy visszaállítsa penci 
bor régenvolt hírnevét és dicsőségét. Ez a 
találkozó is ezen cél mentén szerveződött. 
 A színvonalas program zárásaként a 
két zsűri következőképp összegezte a 
véleményét: „Az itt megjelent tételek 
színvonalas palettát mutattak, 
természetesen voltak jobb, és voltak 
gyengébb borok, pálinkák, de mindenki 
nem lehet első. Penc - a jelen szemlével - 
több szakmai lépcsőfokot átugorva 
sikeresen teljesítette az első versenye 
megszervezését. S ha tanulunk az 
elkövetett apróbb rendezési hibákból, 
akkor a jövőben, ennek a penci 
megméretésnek komoly hírneve, és 
vonzása lehet.”

 

A KIFI jótékony akciói 
 

A penci székhelyű Keresztyén Fiatalok 
Társasága Egyesület egy együttműködési 
megállapodást kötött a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesülettel, melynek 
révén rendszeresen támogatni tudja a 
rászoruló családokat. Az adományok 
osztása Pencen és Rádon történik, de a 
Pencre járó gyermekek révén további 
környékbeli települések is részesülnek az 
élelmiszerekből. 
 A programra olyan szervezetek 
pályázhattak, amelyek egyébként is 
végeznek szociális munkát is. Sok tonna 
olyan élelmiszer áll rendelkezésre az 
Élelmiszerbank közvetítésével, amelynek 
közeleg a lejárati határideje, vagy éppen 
exportból maradt vissza. Ilyenkor riasztja a 
szervezet a vele kapcsolatban állókat, hogy 
a lehető leggyorsabban eljuthasson a 
rászorulókhoz, az egyébként még 
kifogástalan minőségű áru. A Kifi saját 
adatbázisa alapján értesíti ki a családokat, s 
felvállalja azt a költségeit, hogy az 
önkéntesei közreműködésével elszállítja, 
tárolja, kiosztja és precízen 
leadminisztrálja az adományokat.  A 
tavaszi szerződéskötés óta három 
alkalommal volt már ilyen akciójuk, s úgy 
tervezik, hogy a továbbiakban is kéthetente 
ajánlanak majd segítséget az érintetteknek.
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Polgárőr nap 2016 
 

A Penci Polgárőr Egyesület július 2-án 10 
órától rendezi meg a hagyományos 
polgárőr napját. A programban sok 
vidámság, zeneszó, sport és vetélkedők 
szerepelnek. A vonatozásra várjuk a 
kicsiket és a nagyokat egyaránt. Légpuska 
lövészet és meglepetés vendégek várják az 
érdeklődőket. Szeretettel várunk 
mindenkit!  
 

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 

 

Labdarúgó EB 
 

A közelgő Labdarúgó Európa bajnokság 
mérkőzéseit is tervezzünk óriáskivetítőn 
közvetíteni a Szent István parkban.  A 
részletes program megtekinthető lesz Penc 
község honlapján. 
 

 
 

Penci Hírek 
Penc Község Önkormányzatának 

 alkalmi kiadványa 
Felelős kiadó: Králik József polgármester 

Szerkesztő: Végh József mkl 
 


