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Visszatekintés a 2016-os évre 
A tavalyi évben nagy jelentőségű volt 
községünk fejlődése szempontjából az a 
tény, hogy miután sikerül csatlakozni az 
Izotóp Tájékoztató és Ellenőrző Társuláshoz, 
a településünk a szervezettől több mint 6 
millió forint támogatást kapott. 
Ebből az összegből 3. 586.000 
Ft nagyságban a működési 
költségeket finanszíroztuk, 
illetve a buszfordulót felújítását 
végeztük el, a második félévi 
támogatást pedig a temetőnél 
lévő parkolók kialakítására 
fordítottuk.   
Az elmúlt év során nagyon sok 
pályázatot írtunk. Így például 
pályáztunk az önkormányzati 
épület és a tornacsarnok 
nyílászáróinak korszerűsítésére. 
Pályázatot írtunk egy tizenkét 
férőhelyes bölcsőde 
megvalósítására. Ezen 
pályázataink elbírálás alatt vannak, reméljük, 
hogy sikeresen zárulnak majd. A bölcsődei 
pályázatnál jó hír számunkra, hogy a 
visszajelzések szerint a pályázatunk 
mindenfajta kritériumnak megfelelt, s most 
már csak a minisztériumi döntés szükséges. 
 Az idei tervek között szerepel az 
őstermelői piac megvalósítása. Örömhír 
számunkra, hogy a közelmúltban megjelent 
ennek a programnak a támogatására a 
pályázati kiírás. Április 28-ig kell a 
pályázatot benyújtani. Ennek érdekében már 
kész tervekkel és uniós elvárásoknak 
megfelelő költségvetéssel rendelkezünk. Az 
elképzeléseink szerint a művelődési házban 
és annak környezetében megvalósuló piac 
télen, nyáron üzemelhet majd. Minden 
őstermelő, aki kiváltotta a 2000 forintos 
őstermelői igazolványt árulhat ott majd a 
szerdai és szombati napokon. A 
megvalósulás után aztán gondolkodhatunk a 

piac mind jobb kihasználása érdekében a 
további működési formákon.  Az elmúlt év 
során az iskolai 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. A 
költségeket az 
önkormányzat állta saját 
erőből. Az önkormányzat és 
a szülői munkaközösség 
összefogásával sikerült egy 
ipari mosogatógépet is 
beépíteni a konyhába. 
 Örömünkre szolgált, 
hogy ismét sikerült 
nyernünk a 2016. évi 
szociális tüzelőanyag 
pályázaton. A rászorulók 
részére 26 m3 tűzifát 
oszthattunk szét.   Az 

idén is fogunk kapni 5 millió 35 ezer forintot 
az Izotóp Tájékoztató és Ellenőrző 
Társulástól. Ezt az összeget kizárólag 
önkormányzati épületek és közterületek 
felújítására lehet használni. Ebből az 
összegből az önkormányzat tetőszerkezetét 
szeretnénk teljes mértékben felújítani, a 
cserepeket kicserélni, és ahol nincs buszváró, 
ott szeretnénk felépíteni azokat.  
Penc Község Önkormányzata továbbra is 
dolgozik a szennyvíz beruházás kérdésén. 
Jelenleg tárgyalások folynak, annak 
érdekében, hogy átkerüljünk a váci 
agglomerációba, így Vácdukánál tudnánk 
csatlakozni a regionális szennyvíztelephez. 
2009-ben ugyanis kettéválasztották az 
agglomerációt. Penc így nem tartozik a 
fővárosihoz, a szomszéd község, Keszeg 
Nógrád megyéhez, Csővár a Galgamenti 
társuláshoz tartozik, s így nagyon nehéz 
volt pályázni. 



 

Hírek az óvodából 
 

A december eleje mindig nagy izgalommal 
telik el az apróságok körében. Így volt ez a 
penci óvodában is. Dalokat, verseket 
tanultak, rajzok készültek a nagyszakállú 
Mikulás  fogadására. Sikerült is sok szép 
éneket megismerni, olyannyira, hogy volt 
olyan, melyet a sokat látott, hallott Mikulás 
sem ismert még. Pedig ismét elhozta 
magával azt a mindenlátó távcsövét, 
amellyel messze északról is megfigyelhet 
minden jó cselekedet és csínytevést. 
Szerencsére virgácsot ez alkalommal sem 
kellett hoznia. A dicséret, a simogatás 
pedig minden gyermeknek kijárt. Azzal 
távozott az öreg Mikulás, hogy reméli, 
hogy jövőre is olyan szeretettel várják 
majd, amilyen várakozással és örömmel 
jött ő maga is Pencre.   V.J. 

 
 

 

 

Karácsonyi ünnepséget tartottak december 
20-án a Tarkarét Óvodában. Idén a 
Gyöngyvirág csoportos gyerekek 
kedveskedtek műsorral a társaiknak: a 
versek mellett, a karácsonyi betlehemezés 
színesítette az óvodások produkcióját. A 
közös éneklés után az ajándékok is 
megérkeztek a karácsonyfa alá. Az 
ajándékok kibontása sok örömteli 
pillanatot szerzett a gyerekeknek és az óvó 
néniknek egyaránt. 

 

 
 



 

Szelek Szárnyán – Mesébe szőtt zenés játék a Tarkarét Óvodában 
 
A Szentendrén működő Pest Megyei 
Könyvtár jelenleg 68, a megyében 
található ötezer főalatti kistelepülés 
könyvtári ellátását végzi. Ennek keretében 
a csatlakozó könyvtárak könyvek, 
folyóiratok és a működéshez szükséges 
eszközök mellett 
különbözőrendezvényeket kapnak, melyek 
célja, hogy minél több látogató jusson 
olvasni valóhoz vagy megszeresse a 
könyveket, a könyves környezetet és nem 
utolsó sorban egy jól működő közösséghez 
tartozhasson. 

  Különösen fontos szempont az 
óvodás-, és iskoláskorúak figyelmének 
felkeltése, ezért a programok jelentős része 
nekik szól.  
A penci gyerekek 2013-ban Varró 
Dániellel, 2014-ben pedig Szávai Gézával 
találkozhattak egy író-olvasó találkozó 
keretében.  

Ezúttal egy interaktív, zenével és 
mozgással kísért mesés foglalkozással 
ajándékoztuk meg a legkisebbeket, 
megismertetve velük a közelgő karácsonyi 

ünnepkörhöz kapcsolódó versikéket, 
mondókákat, játékos módon fejlesztve 
belső képalkotó-, és nyelvi 
kifejezőkészségüket. 
 

December 8-án a Tarkarét Óvodában egy 
zenés-mesés műsor keretén belül 
köszöntöttük a telet. Behunyt szemmel 
képzeltük el a hópihék szálingózását, 
mialatt egy gyönyörű karácsonyi dalt 
énekeltünk. Aztán a Pacikám, paripám 
kezdetű dalra felültünk a ló húzta szánra és 
suhantunk a szánon, majd a végén 
felborultunk vele. Mivel mesénkben a 
Mikulás szánja is felborult és zsákjának 
sajnos nyoma veszett, a gyerekekkel 
pótoltuk a zsákból hiányzó 
mézeskalácsokat. Mi magunk sütöttük meg 
őket. Páros játékunkban szántottunk, 
vetettünk, arattunk, csépeltünk, őröltünk, 
majd a sütőasztal körül együtt megsütöttük 
a mézest. Még a fázós medvének is vittünk 
belőle, aki épp téli álomra készült. Mielőtt 
még elaludt, tüzet rakott a barlangjában, 
aminél mi is ácsorogtunk és 
megmelegedtünk, aztán kicsit tornáztunk is 
mackó barátunkkal. A végén pedig eljártuk 
a medvetáncot, majd egy csárdást és két 
ugróst is táncoltunk. A Hull a hó is, fúj a 
szél is kezdetű finn népdallal búcsúztunk el 
és hunyt szemmel vártuk a fehér karácsony 
érkezését. 
Nagy élmény volt számomra a közös játék 
és éneklés! 
 

Szél Marietta 



 

Nyugdíjasok karácsonya 
 
Sok évre visszanyúló szép penci 
hagyomány immár, hogy a település 
önkormányzata karácsony közeledtével 
egy ünnepi délutánra hívja meg a falu 
legidősebb polgárait. Az ünnepi műsort – 
Králik József köszöntője után – az óvoda 
növendékei, az iskola tanulói és a 
Gerengay Vilma Hagyományőrző 
Egyesület adta. 

 
A megjelenteket, a vacsora előtt 
köszöntötte Dr. Varga Lajos segédpüspök 
úr, Boldizsár Attila a baptista egyház 
képviseletében és Czöndör István 
evangélikus lelkipásztor is. 
 

 
A vacsora ez alkalommal is igen kiváló 
volt. Köszönhető ez elsősorban azoknak, 
akik már előző naptól kezdve 
szorgoskodtak az előkészületekkel. Az 
önkormányzat képviselői és dolgozói 
igyekeztek azon, hogy mindenki jól érezze 
magát és hogy finom ételekhez, italokhoz 
jussanak. Köszönjük Lovas Zsoltnak és 
Lovas Mónikának, hogy minden évben 
támogatják az idősek karácsonyát! 
 

 

 

 
 

V.J. 
Fotó: Jónás Renáta és Végh József 

 



 

Évzáró karácsonyi ünnepség 
az iskolánkban 

 
Már az előző napok is a karácsony 
jegyében zajlottak. Az utolsó napra már 
vendégeket is hívtak. Sok szülő el is jött, 
hogy megnézze az iskolások hagyományos 
karácsonyköszöntő műsorát. Az érkezők 
nem is csalatkoztak. A színes programban 
sok ének és zeneszó hallatszott, 
tapsolhattunk színpadi jelenetek 
szereplőinek, és a táncosoknak. Képes 
összeállításunk a sokszínű ünnepség 
legszebb pillanatait mutatja be. 
 

 
 

 
 

 
 

V.J. 

Tüzifaadomány Tesmagról 
 
A Tesmagon élő Németh Tibor családja 
Pencről származik. A határon túl élő 
hazánkfia mindig szeretettel gondol vissza 
ősei földjére. Ő adományozta a 
polgármesteri hivatal előtt álló Szent István 
szoborhoz is a termetes farönköt. Tibor a 
napokban újabb ajándékkal lepte meg a 
községet. Miután a nagy hideg miatt sokkal 
több tüzelő fogyott a tervezettnél, az óvoda 
és az önkormányzat megsegítésére tíz 
köbméter tűzifát ajándékozott és szállított 
le az önkormányzathoz. 
 
 

 
 

Előzetes tájékoztatás: 

 

 
 
A térség történetét bemutató 
vándorkiállítás április 1-14. között Pencre 
is ellátogat. 
A kultúrházban megtekinthető kiállításra a 

belépés ingyenes! 



 

  

Penci lakodalom a Nők lapja tudósításából
 

 
 

 
 

A Nők Lapja 1991. május 25-én megjelent 
számában adott tudósítást a penci lakodalmas 
szokás felelevenítéséről.  
 

 



 

Penci Sport Egyesület hírek 
 
A penci felnőtt focicsapat 2017. tavaszi 
fordulói a III. osztályban: 
14.  2017.03.05  14:00 
Penci SE – Zebegényi Labdarúgás 
15. 2017.03.12  14:30 
KDSE-Váci Reménység – Penci SE 
16.  2017.03.19 15:00 
Márianosztra SE – Penci SE 
17. 2017.03.26  15:00 
Penci SE –  Nagymaros FC 
18. 2017.04.02  15:30 
Kóspallagi MEDOSZ SE – Penci SE 
19. 2017.04.09  15:30 
Penci SE –  Dunakeszi VSE 
20. 2017.04.16  16:00 
Szokolya SK – Penci SE 
21. 2017.04.23  16:00 
Penci SE – Szobi SC 
22. 2017.04.30  16:30 
Rádi SE – Penci SE 
23. 2017.05.07 16:30 
Penci SE – Püspökhatvani SE 
24. 2017.05.13  16:30 
CSRK SE Reménység – Penci SE 
25. 2017.05.21  17:00 
Penci SE – Csővár SE 
26. 2017.05.28  17:00 
Letkés KSE – Penci SE 
 
Öregfiúk tavaszi fordulói: 
10. 2017.03.27  16:00 
Sződliget SMTE – Penci SE 
11. 2017.04. 03  16:30 
Penci SE – Rétsági Árpád Egylet 
12. 2017.04.10  17:00 
Vác VLSE – Penci SE 
13. 2017.04.18. 17:00 
Penci SE – Nógrád SE 
14. 2017.04.24.  17:00 
Verőce ÖSE – Penci SE 
15. 2017.05.02  18:00 
Penci SE – Szobi SC 
16. 2017.05.08  18:00 
Vácduka KSK – Penci SE 
17. 2017.05.15  18:00 
Vác-Deákvár SE – Penci SE 
18. 2017.05.22  18:00 
Penci SE – Vác-Deákvár-Baráti kör 

 
A penci gólkirály: Holdas Janika 

 
Janika (középen) a Vasas Kubala Akadémia 

Sportmagazin címlapján 
 

A penci gólkirály 5 éves korában ismerkedett 
meg közelebbről a labdarúgással és azóta is 
fontos szerepet tölt be az életében. Pályafutását 
Vácon az utánpótlás klubnál kezdte, ahol több 
évet töltött el. Már az első években világossá 
vált, hogy Janika nagy tehetség a 
korosztályában, ezért két éve úgy döntöttek 
szüleivel, hogy további munkáját a Vasas 
Kubala Akadémián folytatja, ahol többek 
véleménye szerint Janika egy igazi támadó. Ha 
a sok sikerből csak az ez évit vesszük számba, 
máris elmondhatjuk, hogy Janika idén már 
kétszeres gólkirály. Először januárban egy 
országos tornán, majd februárban a Tiszató 
Kupán nyerte el a gólkirályi címet, nem kis 
gólkülönbséggel. Az utóbbin a megtisztelő cím 
mellé egy háromnapos wellness üdülést is 
kapott a Hotel Hableány Tiszafüredi 
komplexumába. 
A csapat következő kihívása a nemzetközi 
Football Factor Kupán dobogós helyen 
végezni. 
Janikának és csapatának gratulálunk az eddig 
elért eredményekhez és további sok sikert 
kívánunk pályafutásában! 

Farkas Henrietta 
Sportbüfé nyitva tartása: 
 
A futballpályán, a sportöltözőben található 
büfé az alábbi időpontokban van nyitva: 
 
Hétfő: 17.00 – 21.00 óráig 
Szerda: 17.00 – 21.00 óráig 
Szombat - vasárnap: 14.00 – 21.00 óráig  
(a hazai mérkőzések alkalmával) 



 

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. 

Március 15. megünneplése 
 

Penc Község Önkormányzata 
szeretettel meghívja a 

község lakosságát nemzeti 
ünnepünk alkalmából szervezett 

megemlékezésre- 
Időpont:  
március 15. 14.00 óra 
Helyszín: 
A múzeum parkja 
 

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 

 
Könyv 

 
Keresem megvételre 
Bartócz Ilona: Pesti 
kislány falun című 
mesekönyvet. 

 
Tel.: 06 30 527 20 60 

 
 

 

Penci Hírek 
Penc Község Önkormányzatának 

 alkalmi kiadványa 
Felelős kiadó: Králik József polgármester 

Szerkesztő: Végh József mkl 


