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Penci  Hírek 
2016. évi 3. szám     augusztus 

 

Falunap – Augusztus 20. 
 
Akkor értékelhetjük az aznapi verőfényes 
napsütést igazán, ha hozzágondoljuk az 
előző, s azt követő napok szélsőségesen 
csapadékos időjárását. A jó idő és az 
árnyas helyszín jórészt hozzájárult a nap 
sikeréhez. Sokan szorgoskodtak már kora 
reggeltől, hogy mire elkezdődik a program 
minden készen álljon. Hatalmas üstökben 
főttek a finom ételek. Mindez köszönhető 
elsősorban Petrovicz Sámuelnek, a penci 
rendezvények hagyományosan legfőbb 
támogatójának, a Dukai, valamint a 
Földtulajdonosok Vadásztársaságának, 
akik az elmúlt évinél is több húst 
ajánlottak fel a falunapra. 
Szorgoskodtak a főzőverseny 
résztvevő csapatai, szólt a 
közönségcsalogató zene, álltak a 
sátorok, fel volt szépen díszítve a 
színpad.  
       Králik József polgármester 
úr köszöntője után Harrach Péter 
országgyűlési képviselő mondta 
el szentistváni ünnepi 
gondolatait. Az egyházak 
képviselői köszöntötték a 
jelenlévőket, s elmondták áldásukat, s 
Balogh László római katolikus káplán 
megszentelte az új kenyeret. A hivatalos 
rész a kitűnő tanulók jutalmazásával zárult. 
Az elmúlt évben indult kezdeményezéshez 
hasonlóan pénzjutalomban részesítette 
Králik József polgármester úr a 
legkiemelkedőbb eredményt elérő 
nebulókat. Huszonkilencen járultak a 
színpadra, s vették át okleveleket. A 
jutalmazás lehetősége ez évben is külső 
támogatásból vált megoldhatóvá.  

A színpadi produkciók sorát a penci 
Tarkarét Óvoda apróságai nyitották meg. 
Bájos műsoruk méltán érdemelte ki a 
tapsot. Testvértelepülésünk, Tesmag két 
csoportot is küldött a nap gazdagítására. 
Az Amicorum Együttes színes népdal- és 
kórusmű-csokorral örvendeztette meg a 
szép számmal jelen lévő közönséget, majd 
a Cseperedők Együttes gyermekei mutatták 
be énekeiket, táncaikat és kiváló zenei 
tudásukat.  
 A helyi fellépők közül a 
Menyecskehegyi Népdalkör szerepelt 

először, majd őket követte a 
Gerengay Vilma 
Hagyományőrző Együttes 
programja. A Szokolyai Dalárda 
férfikórusa nagy sikerű műsort 
adott. A diósjenői Molnár 
Levente, fiatal szaxofonművész 
már nem először járt Pencen. 
Legutóbbi fellépése óta rutinos 
előadóvá vált, ki zenéjével 
sokakat odakötött a színpadhoz. 
 Az esti szórakoztató 
blokk operett-műsorral 

kezdődött. Leblanc Győző és Tóth Éva a 
legismertebb operett slágerekből énekeltek 
egy hangulatos válogatást.  A R-Stone 
nevet viselő előadó a könnyűzenét 
kedvelők számára nyújtott élményteli 
perceket, majd a várva-várt tűzijáték után 
Rózsás Viktória énekelt táncrahívó 
dallamokat. A zene azonban tovább is 
szólt. Sokan táncoltak kedvükre egészen 
hajnalig. 
Képes összeállításunk a második oldalon, 
illetve Penc község honlapján található. 

V.J. 
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Képek a falunapról 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

           
 

A falunap támogatói: Árpád-Ház Kft., 
Dukai Vadásztársaság, European Eximp 
Trade Kft., Jánossy-Kármán Mónika, 
Mendi Vegyeskereskedés, Penci Polgárőr 
Egyesület, Petrovicz Sámuel, Rottenbacher 
Mihály, Simon János, Vác-Kosd-Rád-Penc 
Földtulajdonosok Vadászegyesülete, 
Zérczi József.  
A finom ételek főzői: Glózik János, Jónás 
Róbert és segítőik. 
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Falunap Tesmagon 

Mint arról már a Penci Hírek hasábjain is 
tudósítottunk, az Ipolysághoz tartozó 
Tesmag és Penc község egy 
tesvértelepülési megállapodással is 
szentesítette azt az élő kapcsolatot, amely 
immár sok évtizedes múltra 
visszatekintően összeköti a két falut. Úgy 
tűnik, a nevezetes okmány új lehetőséget is 
megnyitott az együttműködés terén. Ékes 
bizonyítéka ennek, hogy a napokban 
megrendezett VI. Tesmagi Vigasságokra 
máris meghívást kaptak falunk 
hagyományőrző csoportjai: a Gerengay 
Vilma Hagyományőrző Egyesület és a 
Menyecskehegyi Népdalkör. 

 
Az égiek is támogatták a tesmagi 
sportpályán megrendezett programot, 
hiszen egész nap hét ágra sütött a nap. 
Nem volt ez ilyen magától értetődő, hiszen 
azt megelőzően, s a programot követő 
napon is gyakorta megnyíltak az ég 
csatornái. 

 
A falunap sorozat szabadtéri misével 
kezdődött, majd a főszervező Pál Gyula, a 

helyi CSEMADOK szervezet és a tesmagi 
önkormányzati képviselői csoport vezetője 
köszöntötte a megjelenteket. Külön 
köszöntötte Gregor Istvánt Ipolyság, 
Hegedűs Ferenc Rétság város 
polgármesterét, s régi barátként üdvözölte 
Králik Józsefet, a testvértelepülés 
vezetőjét. 

A hivatalos rész után egymást követően 
sorra színpadra léptek a meghívott 
csoportok. A pencieken kívül a rétságiak 
képviselték a határon innenieket. Látnivaló 
volt tehát bőven. A változatos program 
összeállításakor minden korosztályra 
gondoltak: a legkisebbektől az 
idősebbekig. Szólt a zene, a jó barátok 
ismét összetalálkoztak, s étel és ital volt 
elegendő. 

 

A tesmagi falunap nem múlhat el 
labdarúgás nélkül. A kispályás focitornán 
négy csapat vett részt. A penci öregfiúk 
igencsak kitettek magukért, mert – bár a 
kezdetekkor még hiányos volt a csapat – 
elnyerték az elsőségért járó kupát. 

V.J. 
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Polgárőr nap 
 
Ragyogó napsütés fogadta a rendezvényre 
érkezőket. Egész nap szólt a zene, s 
látnivalóban sem volt hiány. Bárki 
kipróbálhatta magát légpuskalövészetben, s 

legkisebbek is volán mögé ülhettek a 
Kalmár Autósiskola jóvoltából. Két 
autójuk fáradhatatlanul rótta a köröket az 

aszfaltozott pályán. A tornacsarnokban is a 
legkisebbek rúgták a labdát. Legalább 
olyan komolyan vették a feladatukat, mint 
felnőtt társaik az EB-n.  
Az erőemelők rögtönzött bajnoksága is 
immár elmaradhatatlanul hozzá tartozik a 
polgárőr nap eseményeihez. A résztvevők 

becsülettel helytálltak (feküdtek) az óriási 
súlyokat emelve. A csapat trénere, Menyes 

Guszti bácsi a 78. éve ellenére is 
megbirkózott a 130 kilogrammos súllyal. 
A csúcsot ez alkalommal is Králik József 
polgármester úr érte el 142,5 kilogrammot 
is könnyűszerrel kinyomva. 

Nagy sikere volt a vonatozásnak. A 
Diósjenői Boróka-ház kisvonata 
félóránként vitte „városnéző” körútra az 
érdeklődőket. Egyik útja során sem igen 
maradt szabad hely a vagonokban. 

A finom ebédhez műsor is járult. A 
Gerengay Vilma Hagyományőrző 

Egyesület tagjai vidámították a 
résztvevőket dalaikkal, táncaikkal.  

V.J. 
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EB közvetítés a Szent István 
Parkban 

 
A 2016-os labdarúgó Európa Bajnokság 
esti meccseit a Szent István parkban 
nézhették meg esténként a lelkes 
szurkolók. A magyarok szép játéka egy-
egy estén igazán remek hangulatot 
teremtett a „penci nézőtéren” is. 

 
A fiatalabb korosztály már jóval a meccs 
előtt elfoglalta a park „lelátóját”.  

 
A bajnokságot végül Portugália nyerte 
meg, de mi magyarok leginkább a magyar 
válogatott meglepő sikerére lehetünk 
büszkék! 
 

 
 
 

Farkas Henrietta 

Kucsa Éva erőemelő magyar 
bajnok 

 

Mostani lapszámunkban Kucsa Éva penci 
lakos sportsikereit szeretnénk bemutatni. 
Éva tavaly szeptember óta foglalkozik a 
erőemelés és a felhúzás sportágával, 
melyben a röpke egy év alatt fantasztikus 
eredményeket ért el.  Évi ismerőse  
javaslatára  egy 8 hetes felkészülést 
követően részt vett Szerencsen egy magyar 
bajnokságon, ahová elméletileg fia Márkó 
kísérőjeként ment volna, de úgy alakult, 
hogy cserélődtek a szerepek. Márkó lett a 
kísérő, Évi pedig indult a versenyen, 
amelyben -60 kg  open kategóriában  
magyar bajnok lett! 

Ezt követően további lelkiismeretes 
felkészülés után augusztusban a siófoki 
Scitec Muscle Beach Felhúzó Kupán 
ezüstérmet szerzett.  

Egy-egy versenyre való felkészülés 
komoly anyagi támogatást igényel, amit 
Évinek 5 gyermek mellett nem egyszerű 
feladat megoldani, ezért szívesen fogad 
támogatást a további kitűzött célok 
eléréséhez, melynek egyike az október 20-
23-ig megrendezésre kerülő szerencsi GPA 
Európa Kupa lesz. Sok szeretettel 
gratulálunk az eddig elért eredményekhez 
és további sok sikert kívánunk a jövőbeni 
versenyekhez! 

Farkas Henrietta 
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KIFI- - bazi nagy görög tábor 
 

2002 óta szerveznek táborokat. Minden 
évben van 4-5 tábor: nyáron 2-3; ősszel, 
télen és tavasszal, ahogy az idő és a tanidei 
szünet engedi. 
A táborok jellege minden évben hasonló: 
természet közeli, sportos, 
magyarságtudatos, vallásos. A táborok fő 
témája a kereszténység és az örömhír 
terjesztése. 
A résztvevők korösszetétele vegyes, az 
óvodás kortól középiskolás korig minden 
korosztály előfordul. A résztvevők 
többnyire helyi gyerekek és barátaik. A 
létszám naponta változott, de kb. 120 fő 
vett részt naponta a tábor programjain. 

A zökkenőmentes tábori napokat és a 
szervezők munkáját sok szülő, tanár és 
képviselő segítette. 
Régen Zsuzsitábor volt a neve. Később 
minden évben új nevet kapott, Pl.: 
Western, Kincskereső, Kalóz.  A tábor 
hetében a Biblia azon részét 
tanulmányozták, mikor Pál apostol elindul 
misszió útjára és épp Görögországban tart. 
 A Bazi nagy görög lagzi című film is 
ötletet adott az elnevezéshez innen kapta a 

tábor az idei nevét: Bazi nagy görög tábor. 

 
A napirend minden nap az előre 
megtervezettek alapján alakult: 

- Regisztáció 
- Mozgás (választható) 
- Tízórai (Acsáról) 
- Fél órás közös éneklés 
- Korcsoportonkénti foglalkozás: 

előadás, beszélgetés 
Egy-egy bibliai történetet emeltek 
ki. Az óvodások könnyű témát 
kapnak játékos előadás keretében. 
A nagyobbak sokat beszélgettek, 
melyet közös imádsággal zártak. 

-     Délben ebéd 
-     13.00-tól csapatfeladatok: 

Sziklakert készítés, 
Agyagozás 
Papírból különböző 
díszek, hajtogatások 
készítése 

-    16.30-kor véget ér a játék 
-    18.00-tól előadás 

A tábor idén is nagy sikerrel záródott 
és a gyerekek rengeteg új élménnyel, 
tudással és baráttal lettek gazdagabbak.  

Jónás Renáta 
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Ballagás a Cserhátliget Általános Iskolában 

 

2016.Június 18.-án reggel 9 órakor vette 
kezdetét a 2015/2016-os ballagási és 
tanévzáró ünnepély. A meghitt ünnepségen 
15 ballagó diák búcsúzott társaitól.  

 
Az itt maradók verssel és furulya 
előadással búcsúztatták a végzősöket. 

 
A ballagás befejeztével a tanévzáró 
következett. 
Ebben a tanévben 141 tanuló fejezte be 
tanulmányait. A kitűnő tanulók száma alsó  
tagozaton 24, felső tagozaton 5 fő. Jeles 
tanulmányi eredményt alsóban 16, felsőben 
1 fő ért el. A kitűnő tanulókat a Fővárosi  
 

Nagycirkusz megajándékozta egy-egy 
belépővel. 

Sok szeretettel gratulálunk a kitűnő 
tanulóknak és reméljük jövőre még többen 
állhatnak színpadra. 
 
Kit űnő tanulók név szerint: 

Balázsovits Péter 
Boldizsár Johanna 
Mrázik Botond 
Pálinkás Tamara 
Halász Bendegúz 
Havrilla Áron 
Jenei Balázs 
Kata Zsombor 
Kovács Berill 
Krekács Eliána 
Alföldi Bence 
Balázsovics Zalán 
Czöndör Emma 
Gyarmati Marcell 
Malovecz Sára 
Szabados Flóra 
Szabó Csaba 
Volentics Emília 
Dudás Gábor 
Fridrik Bálint 
Jenei Kristóf 
Kádár-Gál Nimród 
Kucsera Veronika 
Malovecz Hunor 
Jenei Eszter 
Wengner Loretta 
Borbély Anett 
Zérczi Zsanett 
Hamarics Boglárka Felícia 
 

Jónás Renáta 
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Penci Sport Egyesület hírei 
 
A penci felnőtt focicsapat is megkezdi 
szereplését a III. osztályban. 
 Az első mérkőzésre Zebegényben kerül 
sor 2016. augusztus 28-án 11 órakor. 
 
További menetrend: 
2. 2016.09.04  16:30 
Penci Se – KDSE-Váci Reménység 
3.2016.09.11  16:00 
Penci SE – Márianosztra SE 
4. 2016.09.18 16:00 
Nagymaros FC – Penci SE 
5. 2016.09.25 16:00 
Penci SE – Kóspallagi MEDOSZ SE 
6. 2016.10.01 15:00 
Dunakeszi VSE – Penci SE 
7. 2016.10.09 15:00 
Penci SE – Szokolya Sk 
8. 2016.10.16 14:00 
Szobi SC- Penci SE 
9. 2016.10.30 13:30 
Penci SE – Rád Se 
10. 2016.11.06 13:30 
Püspökhatvan Se – Penc SE 
11. 2016.11.13 13:00 
Penci SE- CSRK SE Reménység 
12. 2016.11.19 13:00 
Csővár SE – Penc Se 
13. 2016.11.27 13:00 
Penci SE – Letkés KSE 
 

Apróhirdetések 
 

A Penci Hírek szívesen közzétesz 
ingyenesen lakossági apróhirdetéseket a 
negyedévente megjelenő lapjában. A 
hirdetéseket röviden kérjük 
megfogalmazni! 
 

Akváriumi halak  (guppik) ingyen: 
 

06 30 527 20 60 
 

Termelői bor kapható 
 

Szendehelyen a Hársfa utca 4 
sz. alatt. Tel: 06-30/493-2806 

 

Öregfiúk mérkőzései 
 
A penci öregfiúk labdarúgó bajnoksága is 
megkezdődik szeptember 5-én. Ők az első 
mérkőzésüket Sződliget ellen játsszák a 
penci focipályán. A meccs 17 órakor 
kezdődik. 
 
További menetrend: 
2. 2016.09.12  17:00 
Rétsági Árpád Egylet – Penci SE 
3. 2016.09.15 17:00 
Penci SE – Vác VLSE 
4. 2016.09.19 17:00 
Nógrád SE – Penci SE 
5. 2016.09.26 16:30 
Penci SE – Verőce ÖSE 
6. 2016.10.03 16:30 
Szobi SC – Penci SE 
7. 2016.10.10 16:00 
Penci SE – Vácduka KSK 
8. 2016.10.17 15:30 
Penci SE – Vác-Deákvár SE 
9. 2016.10.24 15:30 
Vác-Deákvár-Baráti kör – Penci SE 
 
 
 

 
 

A focicsapat 1968-ból 
 
 

Penci Hírek 
Penc Község Önkormányzatának 

 alkalmi kiadványa 
Felelős kiadó: Králik József polgármester 

Szerkesztő: Végh József mkl 
 


