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Penci  Hírek 
2016. évi 4. szám     november 

 
Az 1956-os forradalom 60. évfordulóján 

 
Az elmúlt évhez hasonlóan, ez alkalommal 
is a kultúrházban zajlott le a megemlékezés 
színpadi része. Végh Józsefnek, a múzeum 

vezetőjének megemlékezése után a 
Cserhátliget Általános Iskola diákjai 
kerültek sorra. Az intézmény 
hagyományainak megfelelően, most is a 
hetedik osztály tanulói adták az ünnepi 
műsort.  
A programjukat Huszti Judit tanárnő 
állította össze és tanította be. A rendhagyó 
elemekkel gazdagított műsor méltán aratott 
nagy sikert. Csakúgy, mint délelőtt, hiszen 
ekkor került sor az iskolai megemlékezésre. 

A Menyecskehegyi Népdalkör az ünnep 
hangulatához illő dalait hozta el  
magával, majd az ünneplők átvonultak a 
múzeumkertbe, az 56-os kopjafa 
megkoszorúzására.  

 
Penc Község Önkormányzata, intézményei 
és civil szervezetek hajtották meg fejüket, 
koszorúik elhelyezését követően, a hősökre 
emlékezve.  

A Gerengay Vilma Hagyományőrző 
Egyesület kezdeményezése nyomán, sok 
éves hagyomány immár, hogy az ünnep- 
záró momentumaként megkoszorúzzuk a 
világháborúk hőseinek emlékművét is. A 
közelmúltban felújított emlékparkban 

záródott tehát a megemlékezés, a koszorúk, 
mécsesek elhelyezésével és a Szózat 
dallamával. 

        V.J. 
 
További képes beszámolónk megtekinthető 
Penc Község honlapján. 
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Szüreti mulatság Pencen 

Az idei év sem múlhatott el szüreti ünnep 
nélkül.  A szép időnek, a finom ételeknek és 
a színvonalas fellépőknek köszönhetően 

nagyon jó hangulatban zajlott le az idei 
szüreti mulatság szeptember 24-én.  A 
főszervező idén is a Gerengay Vilma 
Hagyományőrző Egyesület volt.   

 A vidám fellépők és kísérőik a Szent István 
Parkban gyülekeztek 12 órakor, majd 
énekelve, táncolva vonult végig a falun a 
szüreti menet. Több helyen megálltak, s 

táncra is perdültek, valamint finom 
süteményekkel és borokkal kínálták  
a bámészkodókat. Volt ahol éppen fordítva, 
a felvonulókat vendégelték meg egy kis 
pogácsával és üdítővel. 
 A menethez folyamatosan lehetett 
csatlakozni, mely végül a kisiskola parkjába 
érkezett az ünnepségre.  A lovas kocsi Tóth 

Nándor vezetésével vitte bíró urat Hugyecz 
Gábort  és  bírónét Hugyecz Pápai Tímeát.  

Az ünnepi előadást a penci Tarkarét Óvoda 
növendékei nyitották meg vidám kis 
műsorukkal, akiket a penci Cserhátliget 
Általános Iskola tanulói követtek, 
furulyaszóval, tánccal.  A programot tovább 
gazdagították a fóti Cselényi Népdalkör és 
az Alsópetényi Dalkör. A házigazda 
Gerengay Vilma Hagyományőrző 
Egyesület műsora is nagy sikert aratott.  
Az estet végül Vadkerti Imre előadóművész 
- a Kormorán együttes szólóénekese - 

nagyszerű műsora zárta, akivel együtt 
tombolt és énekelt a nézőközönség.    

Az előadás után 
utcabál 

kerekedett a park 
színpadán, 

melyhez a zenét 
Jilk Lajos és 
Mező Géza 
szolgáltatta, így 
a résztvevők 
igazán jó 

hangulatban 
ünnepelték meg az idei szüretet. 

 
Farkas Henrietta 
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Szüret a Tarkarét Óvodában 
 

A szüreti ünnepség Magyarországon 
nagyon nagy hagyománynak örvend, így 
Pencen is, mint számos más helyen az 
országban, az elmúlt hétvégén érezhették 
jól magukat a falubeliek és vendégeik a 
szüreti mulatságon.  

Ez alkalom adott ötletet a penci Tarkarét 
Óvodának is a szüreti ünnepséghez.  Az óvó 

nénik óvodán belül szerveztek játékos 
szüretet a gyerekek szórakozására.  Minden 
óvodás hozott egy pár fürt szőlőt, amelyet 
aztán ledaráltak, majd lepréseltek és végül 
vidáman és elégedetten szürcsölték a friss 
szőlő nedűt. A gyerekeknek nagyon nagy 
élmény volt, hogy részt vehettek a 
munkálatokban.  

Kígyózott a sor, mire mindenki sorra került 
a darálónál, majd türelmetlenül vártak a 
présnél, hogy mikor folyik már a szőlőlé!  

A munkálatokhoz az eszközöket és a 
segítséget Petrik Lajos úr biztosította, aki 

örömmel mutatta meg a gyerekeknek a 
szőlőlé elkészülésének folyamatát.  

A munka előtt, közben és után volt, aki 
vidáman énekelte a szüreti dalokat, táncolt 
vagy éppen szaladgált az ovi udvarán, de 
volt aki végig kitartott a szőlőprés mellett.  
 Reméljük, még sok ilyen szép 
hagyományokhoz fűződő élményben lesz 
részük az óvodásoknak!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Farkas Henrietta 
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Visszatekintés a nyárra – Zánkai tábor 2016 
 

A tábori beszámolót két lelkes 8. osztályos 
tanuló írta, név szerint: Borbély Anett és 
Zérczi Zsanett. Köszönjük nekik! 
Íme a fogalmazás: 

„Elérkezett a táborozó gyerekek 
várva várt 
napja: 
augusztus 
21, vasárnap 
reggele. 

A 
hetven diák 
izgatottan 
állt a penci 
buszforduló-
ban. A 
szülőktől 
való búcsú és 
a létszám ellenőrzése után felszálltunk a 
buszokra és irány a Balaton! 

Az utazás a vártnál hosszabbnak 
bizonyult, bár 
annál 
élvezetesebb 
volt: 
olvastunk, 
beszélgettünk, 
zenét 
hallgattunk, 
nevettünk. 
Déltájban 
megérkeztünk 
a Zánkára, az 
Erzsébet 
Üdülőközpont és Tábor hatalmas területére.  

Mindenki elfoglalta a szobáját, 
amelyek tíz ágyasak voltak. Kipakolás után 
ebédelni mentünk az étterembe, ahová az 
egész héten jártunk. Mindig nagyon finom 
és bőséges ételeket kaptunk!  

Teli hassal és határtalan jókedvvel 
tértünk vissza a szállásra. Vacsora előtt már 
ment az ismerkedés a csanádi, cserkeszőlői 
és nyírlugosi diákokkal, kikkel a tábor 
végére összebarátkoztunk.  

Vacsora után a főtérre mentünk a 
megnyitóra, amit a táborvezetők szerveztek. 
Az első nap izgalmai miatt még éjfél 

elmúltával sem csillapodtak a kedélyek – a 
tanáraink „nagy örömére”. 

Hétfőn még esős időnk volt, és 
kedden sem tudtunk fürdeni a Balatonban, a 
vezetők azonban többféle programmal 

álltak elő. Részt 
vettünk 

kincskeresésen, 
Disney-kvízen, 

lovas-íjász 
bemutatón, 

kézműveskedésen, 
mese-totón, Nagy 
Vagy ügyességi 
versenyen, vízi 
vetélkedőn és a 
bátrabbak pedig 
elmentek szerdán 

éjszakai túrára. Sok versenyen helyezést is 
elértünk! Kedden délután hajókázni 
voltunk. Szerdától már tudtunk fürdeni a 

Balatonban, így 
az időnk nagy 
részét a strandon 
töltöttük. A 
többség fürdött, 
volt, aki 

csúszdázott, 
napozott, és volt, 
aki focizott, 
röplabdázott. 

Csütörtökön 
elmentünk a 
tábor előtt lévő 

hadászati kiállításra. Este volt egy 
búcsúztató, ahol tánc-maratonnal zártuk a 
hetet. Másnap reggel a többi táborozó már a 
buszba pakolt és indult haza, mi viszont 
még utoljára elmentünk fürdeni. A strandon 
vett pizza elfogyasztása után elindultunk a 
szállásra a buszokba bepakolni, majd 
indultunk hazafelé. 

Este értünk Pencre sok élménnyel, 
szépen lebarnulva, boldogan. Szerintem kár 
lett volna kihagyni ezt a hetet!  

Köszönjük a szervezőknek, kísérő 
felnőtteknek a felejthetetlen tábort!” 
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Tanévnyitó  

Az ország számos iskolájához hasonlóan a 
Penci Cserhátliget Általános Iskolában is 
becsengettek. Van, aki izgatottan várta, van, 
aki kicsit szomorúan vette tudomásul a 
tanévkezdést.  A tanévnyitó ünnepélyre 
szeptember első napján reggel fél kilenckor 
került sor. 

 
A legizgatottabb kisdiákok az első 
osztályosok voltak, akik nagy kihívással 
néznek szemben. 20 ragyogó szempár fog 
figyelni Szerényi Andrea osztályfőnök 
tanító szavaira. 

 
Az iskolában idén összesen 143 gyermek ült 
be a padokba, akiket az órák után különböző 
sport- és szakkörök várják egy kis 

kikapcsolódásra. Lehetőségük van 
kézilabda, röplabda és furulya szakköre is 
beiratkozni.  

Az iskola nagy figyelmet fordít az integrált 
oktatásra, melyet különböző fejlesztő 
foglalkozások segítik. Ezzel párhuzamosan 

a tehetséggondozás is nagy feladat az iskola 
számára.  
 Minden évben számos versenyen vesznek 
részt a tanulók, melyekről sikeres 
eredményekkel térnek haza.  Az első ilyen 
megmérettetés a körzeti szavaló verseny 
lesz novemberben.  

A tanulóknak és tanáraiknak sok sikert, 
tudást, jókedvet és örömet kívánunk a 
2016/2017-es tanévre.       Farkas Henrietta 
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Iskola és múzeum az oktatásban 
 
A magyar nyelvterületen a tradicionális 
faluközösségekben a hagyomány átadása és 
átvétele nemzedékről-nemzedékre, nemek, 
korosztályok, korcsoportok szerint ment 
végbe. A népdalokat, néptáncokat, 
népszokásokat, különböző kézműves 
technikákat stb. főként utánzással 
sajátították el a gyermekek nagyobb 

testvéreiktől, szüleiktől, nagyszüleiktől, ily 
módon nevelődtek bele a hagyományokba. 
Mivel ez a természetes hagyományozódás 
többnyire megszűnt, egyre erősebben 
fogalmazódott meg a társadalmi igény – 

különösen a rendszerváltozás óta –, hogy a 
hon- és népismeret, néphagyomány 
bekerüljön a közoktatásba. 

 A penci Cserhátliget Általános Iskola az 
ötödik osztályosok számára szervezte meg 
ezt az oktatást.  
A tantárgyat Králikné Marsek Adrienn 
tanárnő tanítja számukra. Az első 
alkalommal ellátogatott az osztály a penci 
múzeumba, hogy a népélet eszközeivel 
ismerkedjen.  

A múzeumi foglalkozások azonban 
folytatódnak. Hónapról-hónapra 
megismerkedhetnek egy-egy rendhagyó 
órán a tanulók a hónap jeles napjaival, 
népszokásaival. 
 

 
V.J. 
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A Kulturális Örökség Napjai Pencen

A penci Jakus Lajos Múzeumi Kiállítóhely 
is csatlakozott a Kulturális Örökség Napjai 
rendezvénysorozatához.  

A települési önkormányzat fenntartásában 
működő intézmény négy környező falu: 
Csővár, Kosd, Penc és Rád helytörténeti, 
néprajzi és régészeti emlékeit mutatja be. 

A Kulturális Örökség Napjai  jó 
lehetőségnek és alkalomnak kínálkozott 

számunkra abban, hogy a múzeumunk 
szerepeljen az országos propagandában. Az 
október 17-18-án lezajlott program során 
örömünkre szolgált, hogy szinte kizárólag 
vidékről érkeztek a látogatóink. 
  
 
A szombati napon szomorú, esős idő volt, 
de ennek ellenére 35 látogatót 
köszönthettünk. Másnap már kegyes volt az 
idő, s negyvenkét vendégnek örülhettünk. A 
program érdekessége volt, hogy ezen a 
hétvégén mutathattuk be először a 
látogatóinknak azt a monitorrendszert és azt 
a filmet, melynek  
segítségével a látogatók számára fel tudjuk 
hívni a figyelmet múzeumunk legfőbb 
érdekességeire.  
 

 
V.J. 
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Megújult étkező az iskolában 
 
A nyári szünet alatt – amíg a tanulók a 
szabadidejüket töltötték – az iskola 
étkezőjében szorgos munkálatokba kezdtek 
az önkormányzat dolgozói.  Ezáltal teljesen 
új belsőt kapott a konyha és az étkező egy 
része. 

 
A konyha padlózata és falai teljesen új 
burkolatot kaptak. A vízvezeték hálózat 
korszerűsítésre került, új lett a konyhabútor 
és új kézmosók lettek elhelyezve az étkező 
térben. Az önkormányzat és a szülői 

munkaközösség összefogásával sikerült egy 
ipari mosogatógépet is beépíteni a 
konyhába. Ez megkönnyíti a konyhán 
dolgozók munkáját és a higiénia 
szempontjából is kiváló beruházásnak 
bizonyult. A felújítás költségét az 
önkormányzat vállalta magára. 
A tanévkezdésre a munkálatok befejeződtek 
és már egy szépen felújított étkező várta az 
éhes tanulókat. 

 

Útfelújítás a temető körül 
 
Mindenszentek ünnepén és halottak napján 
sokan keresték fel a penci temetőt is. Maga 
a temető elhelyezkedése nem túl szerencsés, 
mivel egy domboldalon található. Sajnos a 
sírok elhelyezkedése nem teszi lehetővé, 
hogy járdákat illetve utakat alakítsanak ki 
temetőn belül.  
Idén, október végére, Králik József 
polgármesternek és a képviselő testületnek 
sikerült minden irányból megközelíthetővé 
tenni a temetőt. Így már a Jókai utca felöl is 
könnyen, autóval le lehet jutni a 
főbejárathoz. 
A főút felől érkezve, a baptista imaházat 
elhagyva, új, rendezett, kikövezett parkoló 
és megújult utcavilágítás várja a 
megemlékezőket illetve hozzátartozókat.  
 

Farkas Henrietta 

 
Parkoló a temető bejáratánál 

 

 
Az új közvilágítás 
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Jubileumi köszöntés 
 
Králik Istvánné (született: Zima Teréz) 
penci lakos, 2016. október 20-án töltötte be 
a 90. életévét, így hivatalosan is jogosult lett 
a szépkorúak köszöntésére. 

Teri néni Pencen látta meg a 
napvilágot - hét testvérével együtt – és a mai 
napig szülőfalujában él.  Gyermekkorában 
sok időt töltött a határban (Rabinán), ahol 
szüleivel zöldséget és gyümölcsöt 
termesztettek, mint akkoriban a lakosság 
legnagyobb része. A saját termést gyalog 
vitték a váci piacra eladni.  Később leány 
korában szolgálóként dolgozott az úri 
családoknál. 
Férjével, Králik Istvánnal 60 évet életek 
együtt boldog házasságban. Frigyükből két 
leánygyermek született, akik négy unokával 
ajándékozták meg őket. 

 
Szabad idejében sokat horgolt és olvasott. 
Az olvasás a mai napig kedvenc időtöltése. 
Teri néniről fiatalabb lánya és családja 
gondoskodik. 

A szépkorúak köszöntéséről az 
alábbiakban adunk rövid tájékoztatást, hogy 
az érintettek és családtagjaik tisztában 
legyenek a köszöntés menetével: 

A jubileumi juttatást megelőzően - a 
szépkor betöltése előtt legalább 60 nappal - 
a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala 
írásban keresi meg a szépkorú személyt, 
hogy az általuk e célra rendszeresített és 
megküldött űrlapon jelentse be azt a 
lakcímet, amelyen személyes köszöntés 

céljából elérhető, vagy amelyre ennek 
hiányában az okirat elküldhető; valamint 
azt a lakcímet vagy bankszámlaszámot, 
amelyre a jubileumi juttatást kéri. 

A szépkorú személy eldöntheti, 
hogy a jubileumi juttatást és/vagy a 
személyes köszöntést elfogadja-e. Ha igen, 
a KEKKH által megküldött, és nekik 
visszaküldendő űrlapon rendelkeznie kell 
arról, hogy a születésnapi köszöntés és a 
juttatás folyósítása érdekében hozzájárul-e, 
hogy az Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító 
Igazgatósága valamint a lakcím vagy 
tartózkodási hely szerint illetékes helyi 
önkormányzat jegyzője kezelhesse a 
személyes adatait a köszöntés és a juttatás 
folyósítása céljából. 

Teri néni a személyes köszöntést 
elfogadta, így Králik József polgármester és 
Dr. Babinka Magdolna jegyzőnő 
személyesen keresték fel e jeles nap 
alkalmából.  
Teri néninek kívánunk sok boldogságot és 
egészséget az elkövetkezendő esztendőkre! 

Farkas Henrietta 
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Körzeti szavalóverseny a Cserhátliget Általános Iskolában 
 

A Cserhátliget Általános Iskolában idén 
is megrendezésre került a hagyománnyá vált 
körzeti szavalóverseny, melyre az összes 
környékbeli iskola tanulóit és pedagógusait 
meghívták. A versenyre napról napra 
többen jelentkeztek, így a tervezett négy 
kategória helyett hét kategóriát is indítottak. 
November 17-én végül százhuszonhárom 
tanuló szavalta el választott versét saját 
kategóriájában a zsűritagok és társaik előtt. 
Idén Acsáról, Galgagyörkről, 
Püspökhatvanról, Rádról és Vácdukáról 
érkeztek diákok egy-egy 
kísérőpedagógussal, emellett természetesen 
az iskolánkba járó tanulók is szép számmal 
részt vettek a szavalóversenyen. A 
kategóriájukban helyezést elért szavalók 
könyvjutalomban részesültek, emellett 
mindenki egy kis édességgel térhetett haza. 

Az iskola ezúton is szeretné 
megköszönni a felkészítő tanárok munkáját, 
a zsűritagok segítségét és a szavalók 
részvételét.  
A díjazottaknak szeretettel gratulálunk! 

 
 

 

 

 

 

Korcsoport: Helyezés: Helyezett: Érkezett:
1. Fekete Nikolett Vácduka
2. Horgonyi Balázs Rád
2. Krekács Kiara Penc
3. Magyar Kamilla Vácduka
1. Lieszkovszki Zalán Rád
2. Halász Bendegúz Penc
3. Bálint Boglárka Vácduka
3. Balázsovits Péter Penc
1. Kiss Námán Vácduka
2. Krekács Eliána Penc
3. Gyöngyösi Áron Acsa
1. Farkas Hanna Rád
2. Makkos Rozi Lujza Vácduka
3. Nándori Kevin Penc
3. Czöndör Emma Penc
1. Kádár-Gál Nimród Penc
2. Petrik Rajmund Acsa
3. Rojkovics Anna Penc
1. Berki Liliána Galgagyörk
1. Sipos Milán Acsa
3. Kerekes Lilla Rád

Különdíj Pokorny Panna Vácduka
1. Szőcs Nóra Rád
2. Sztebel Judit Rád
3. Horhi Márta Dóra Rád

6. évf.

7-8. évf.

Cserhátliget Általános Iskola Körzeti 
szavalóversenyének eredményei

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

5. évf.
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Bozsik-program Pencen 
 

Pencen is, mint számos helyen az országban 
idén is elindult a labdarúgó Bozsik-
program. A program célja egyesületi 
tömegbázis kialakítása, a sportághoz 
kötődés megszilárdítása, technikai alapok 
megteremtése, a játékkészség alapjainak 
lerakása, a kreativitás ösztönzése, a 
tehetséges gyermekek sportszervezetekbe 
irányítása. 
 A program legfontosabb eleme a körzeti 
tornarendszer az U6-7, az U8-9 és az U10-
11-es korosztályokban. 
Az iskolákban és óvodákban a tanórán kívül 
heti két labdarúgó foglalkozás van szezon 

idején, szezonon kívül pedig heti három. 
Jelenleg Pencen kb. 30-35 gyermek vesz 
részt a programban. Holdas János edző és 
segítője Mravik Norbert tartja a 
foglakozásokat és vezeti a penci programot.  
Minden hétvégén zajlanak sportmérkőzések 
Bozsik-fesztivál néven, páratlan 
hétvégeken az U7-es és U9-es korosztály 
lép pályára, pároson pedig az U11-es 
csapat. A mérkőzések végén minden 
csapatot jutalmaznak, nincs pontozás és 
sorrend a csapatok között 
December 3-án 9 órától a penci 
sportcsarnokba kerül megrendezésre a 
Bozsik Futsal Torna I. fordulója az U11-es 
és U13-as korosztály részére. Penc az U-11-
es korosztályban képviselteti magát. 
A rendezvényre minden labdarúgást szerető 
lakost sok szeretettel vár a rendezőség. 

 
Farkas Henrietta 

 

 

Történelem vetélkedő 
 
November 17-én 20. alkalommal rendezte  meg 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Felnőttek 
Gimnáziuma Budapest XVIII. kerületének 
2016-os Kerületi Diákheteinek keretében "Haza 

és haladás" 
országos 

történelmi 
vetélkedőjét, 

melyre 
iskolánk négy 
tanulója - 
Jenei Eszter, 
Sintár Sára, 

Borbély 
Anett és 

Zérczi 
Zsanett -  két 

csapatban 
jelentkezett. 

A rangos 
megmérettetésre országszerte érkeztek 
általános és középiskolás diákok. A tanulók egy 
rövid írásbeli fordulón vettek részt, ez hivatott 
eldönteni, ki jusson a szóbeli döntőn résztvevő 

öt legjobb 
közé. 

Csapataink 
ezúttal nem 
jutottak a 

szóbeli 
fordulóba, 

de így is 
büszkék 

lehetünk, 
mert a 22 
csapatból az 
egyik gárda 
6. a másik 7. 

helyezett 
lett, 

hajszállal 
lemaradva a legjobbaktól, ismét öregbítve 
iskolánk és településünk hírnevét.  
 
 
 

Szádoczki Bálint (felkészítő tanár) 
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Hasznos információk: 
 
Ügyfélfogadás a polgármesteri 
hivatalban: 
Előzetes telefonos egyeztetés alapján. 
Králik József polgármester 
06 20 585 4745 
Dr. Babinka Magdolna jegyző 
06 30 342 0018 
 
Orvosi rendelés: 
Hétfő  8.00 – 10.00  óráig 
Kedd 8.00 – 10.00 óráig 
Szerda 13.00 – 15.00 óráig 
Csüt. 15.00 – 17.00 óráig 
Péntek 12.00 – 14.00 óráig 
Gyógyszertár nyitva tartása: 
Hétfő  zárva 
Kedd 8.00 – 11.00 óráig 
Szerda 12.00 – 15.30 óráig 
Csüt. zárva 
Péntek 12.00 – 15.00 óráig 
Védőnői szolgálat, 
Várandós tanácsadás:  
Kedd 8.00 – 10.00 óráig 
Csecsemő és gyermek tanácsadás 
Kedd 10.00 – 12.00 óráig 
Csecsemő- és gyermek MMSZ 
Minden hó 4. keddjén 16.00 – 17.00 óráig 
 
Penci Polgárőr Egyesület elérhetősége: 
06 30 627 5631 
 
Fogorvosi rendelés Rádon: 
Hétfő 11.00 – 19.00 óráig 
Kedd   8.00 - 13.00 óráig 
Szerda   8.00 - 13.00 óráig 
Csüt:   7.00 - 14.00 óráig iskolafogászat 
Péntek   8.00 - 12.00 óráig 
telefon: 06 20 374 274 
 
Postahivatal nyitva tartása: 
Hétfőtől – péntekig 
8.00 – 12.00- ig és 12.30 – 16.00 óráig 
 
Rendőrség körzeti megbízott 
fogadóórája: 
Minden hó második csütörtökén  
10.00 – 11.00 óráig  
a polgármesteri hivatalban. 

 

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 
 

Penci Hírek 
Penc Község Önkormányzatának 

 alkalmi kiadványa 
Felelős kiadó: Králik József polgármester 

Szerkesztő: Végh József mkl 


