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Elindultak a nyári felújítási programok

A polgármesteri hivatal épületén is
megkezdődött a korszerűsítés

Önkormányzatunk sikerrel szerepelt a
Környezeti
és
Energiahatékonysági
Operatív Programokért Felelős Helyettes
Államtitkárság által kiírt KEHOPpályázaton. Az elnyert támogatás összege
55 millió 520 ezer forint. Ehhez az
összeghez 19 millió 6568 ezer forint önerőt
kellett, saját forrásként mellé tenni, s ezt az
összeget a telkek értékesítéséből tudta
megoldani az önkormányzat.
Az olcsóbb és korszerűbb további működés
érdekében szintén tizenöt centiméteres

Az összességében több mint 75 millió
forintos beruházás során új nyílászárók
kerültek a tornacsarnok épületére. Tizenöt
centis szigetelést kap az épület és egy teljes
belső felújítás után megszépülve, és
energiahatékonyabb módon üzemelve
fogadja majd a tornázó gyermekeket és a
sportolni vágyókat.

szigetelést kap a polgármesteri hivatal
elavult, régi épülete. Az új nyílászárók
azon túl, hogy esztétikusabb megjelenést
biztosítanak, s a fűtés hatékonyságához is
hozzájárulnak majd. Az áramellátás
költségeinek csökkentése érdekében pedig
napelemek is kerülnek a tetőre.
A polgármesteri hivatal tetőfelújítását az
Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás
(ITET) támogatásából valósítja meg az
önkormányzat. Több mint 5 millió
kétszázezer forint érkezett erre a feladatra,
s ezen összegből még azokra a helyekre,
ahol nincs, új buszvárókat alakítanak ki
belőle.
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A szabadságharc évfordulóján
összeállításában 48-as dalokat és verseket
hallottunk.
A koszorúzást az önkormányzat
nevében Králik József polgármester és
Piszár István képviselő úr kezdte, majd az
intézmények és a civil szervezetek
képviselői járultak főhajtásra a Petőfiemlékmű elé.

Az
1848/49-es
forradalom
és
szabadságharc máig legkiemelkedőbb
nemzeti
ünnepünk.
A
penci
megemlékezések sora a múzeumkertben, a
Petőfi-emlékművénél zajlott. A sort a
Cserhátliget Általános Iskola kezdte.
Hagyományosan az intézmény negyedik
osztályos tanulói készülnek fel ünnepi
műsorral. Programjukat Jilk Lajos tanár
állította össze, a zenei számokat Szádóczki
Bálint tanár kísérte és tanította be.

A Szózat elhangzása után minden
meginvitáltunk
egy
kis
résztvevőt
múzeumi
sétára.
A
látogatás
különlegességét az jelentette, hogy
elkészült az a monitorrendszer, amelyet
Penc
Község
Önkormányzatának
pályázatából szerezhettünk be, s amely
végigkíséri a látogatót a tárlaton és felhívja
a figyelmet a legfontosabb múltbéli
érdekességekre.

Az óvodások énekszóval, maguk
készítette zászlókkal és díszekkel vonultak
fel. Bájos műsoruk a hősökről és a jeles
ünnepről szólt.

Az ünnep napján került sor a
községi megemlékezésre. Az iskola
műsorát követően Végh József, a múzeum
vezetője mondott köszöntőt és emlékezett a
hős időszakra.
A
Gerengay
Vilma
Egyesület
és
a
Hagyományőrző
Menyecskehegyi
Népdalkör
műsor-

V.J.
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Hagyományőrző csoportok találkozója Pencen
kezdetét vette a táncház, mely egészen az
esti órákig tartott.

A penci Menyecskehegyi Népdalkör
áprilisban szervezte meg a hagyományőrző
csoportok találkozóját, melyre az országból
közel húsz fellépő csoport érkezett
vendégszereplésre.
Voltak,
akik
a
szomszédos falukból, de volt, aki több száz
kilométert utazva érkezett a rendezvényre,
mint pl. Boldogkőváralja.

Sajnos az idő nem kedvezett a szabadtéri
eseménynek, így a kisiskola parkja helyett
a sportcsarnokba került megrendezésre a
találkozó.
Mindez
azonban
nem
befolyásolta. a jó hangulatot.

A rendezvényre nagyon sokan ellátogattak,
s egy kellemes délutánt tölthettek el a
hagyományokat felelevenítő csoportok
társaságában.

A
rendezvény
alatt
a
gyerekek
kipróbálhatták az arcfestést, melyben
Jánossy-Kármán Mónka volt az, ki a szép
ábrázatokat megfestette .

A népdalkör a következő években is
szeretné megrendezni ezt a szép eseményt,
melyre reméljük, hogy évről évre egyre
több fellépő csoport és néző fog ellátogatni
hozzánk, ezzel is népszerűsítve a mi kis
falunkat.

után
a
A
színvonalas
műsorok
Menyecskehegyi Népdalkör a szereplőket
megvendégelte egy tál ételre, majd azután
3

Szülőföldünk ősidőkben - Vándorkiállítás Pencen
eredetije a helyi múzeumban tekinthetők
meg.

A váci Tragor Ignác Múzeum egy
pályázati lehetőség megragadásával egy
látványos, a régészetet népszerűsítő
vándorkiállítást szervezett. A Váci Járás
jelentősebb településein végigvonuló tárlat
tablókkal,
műtárgymásolatokkal,
kultúrtörténeti értékeket bemutató kreatív
játékokkal, filmvetítéssel szemlélteti a
régészek munkáját. Megismerhettük a
letűnt korszakok jellemzőit, s a térségben,
az
ásatások
során
előkerült
legkülönlegesebb leleteket is.
A kiváló tárlat Mag Hella és
Molnár Róbert régészek szakértő munkája
nyomán jöhetett létre.

A látogatók elsőként meghallgatták a
térség történetének jellemzőit, főbb
érdekességeit, majd megtekintették a
kiállítást. A gyerekek körében annak volt a
legnagyobb sikere, hogy ők maguk is
megízlelhették a régészet izgalmait.

A penci kiállításra a művelődési házban
került sor. Az általános iskola osztályai
sorra érkeztek, hogy megismerkedhessenek
a gazdag és érdekes kiállítással, de számos
egyéb látogatója is volt a tárlatnak a két
hetes nyitva tartása során.

A terem közepén álló hatalmas lábában
apró szerszámok, ecsetek segítségével
maguk is részesei lehettek egy feltárásnak.
Legnagyobb örömükre az „ásatás” gazdag
leletegyüttest
hozott
a
felszínre.
Előkerültek korabeli cserépedények is, de a
borzongással vegyes izgalmat igazán az
okozta, hogy előbukkant egy csontváz is.

A szemlélődők nem kis büszkeséggel
állapíthatták meg, hogy az illusztrációhoz
felhasznált képanyag jelentős része a penci
Jakus Lajos Múzeumi Kiállítóhelyen
készült, s a műtárgymásolatok között is
szép számmal voltak olyanok, melyek

V.J.
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Ballagás a Tarkarét Óvodában
dadáktól és barátoktól, amit könnyek
nélkül nehéz volt megállni.
A ballagókra szeptembertől a játék mellett
már egy érdekes világ, a számok birodalma
és a betűk országa vár. Tarisznyájuk soksok
élménnyel,
kirándulással,
gyermeknapokkal,
szülőkkel
közös
programmal lett megtöltve, melyre mindig
szívesen fognak visszaemlékezni.

Május 26-án délután csinosan felöltözve
gyülekeztek a ballagók és kis pajtásaik a
Tarkarét Óvoda virágba borult udvarán.
Eljött a búcsú napja, melyre nagy
izgalommal készültek heteken át a ballagó
gyermekek és az óvó nénik.
Ballagók névsora:
Baráth Botond
Birszki Benjámin
Boldizsár Eszter
Dudás Mária
Halász Laura
Illés Zoltán
Kovács Hunor
Krcsik Réka
Maruszki Lara
Máthé Emma
Mester Vince
Molnár Bence
Moravcsik Áron
Mrázik Zalán
Nagy Ákos
Tamás Olivér
Varga Nóra
Nincs is meghatóbb egy óvónő számára,
mint
amikor
elbúcsúznak
a
nagycsoportosok az évzárón. Három-négy
év után sok-sok emléket hagynak maguk
után az iskolába menők, és gyakran vissza
is sírják őket.

Kívánunk nekik sok örömet, sikert és
tudást az élet első nagy kihívásához.
(További fényképek a www.penc.hu
honlapon.)
Farkas Henrietta

A ballagók vidám énekszóval, szórakoztató
műsorral és versekkel búcsúztak el
szeretett óvodájuktól, óvó néniktől,
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150 éves a penci posta
A kiegyezés után a posta a közös
egyetértéssel intézendő ügyek közé került,
a kiegyezési törvény kimondta, hogy a két
állam postája külön, de egységes elvek
szerint irányítandó, belső ügyeiben
mindkét fél önállóan dönthet. A
magyarországi és az erdélyi posták
irányítását és ellenőrzését 1867. május 1től újra a Földmívelés-, Ipar- és
Kereskedelemügyi Minisztérium vette át.
Gervay Mihályt nevezték ki országos
postafőigazgatóvá, aki mindent megtett az
osztrák függés lazításáért és a magyar
nemzeti jelleg hangsúlyozásáért.

A Postakürt Alapítvány és a Postamúzeum
a kerek évforduló alkalmából „Történelmet
kézbesítünk” címmel egy jubileumi utazó
kiállítást állított össze. A postatörténeti
kiállítás egy hatalmas kamionban nyert
elhelyezést, s május közepén ellátogatott
Penc községbe is.
A kiállítás bemutatja a függetlenné
válás történetét, a posta egyesítését a
távíróval és távbeszélővel, valamint azt,
hogy hogyan alakult ki a századfordulóra a
világ egyik legjobb postaszolgálata. A
legmodernebb
kiállítási
technikasegítségével 150 éves múltunk egy
jellegzetes figuráját is a teherautóba
varázsolták, aki így életnagyságban,
szemtől-szemben
jelenik
meg
a
látogatóval.

Első
intézkedései
nyomán
a
postahivatalokra magyar nyelvű, magyar
címerrel ellátott címertáblákat helyeztek, a
postakocsikat átfestették zöld-pirosra, a
pecsétnyomókat magyar címeresekkel, a
túlnyomóan német helynevű bélyegzőket
magyar helynevűekkel cserélték ki, a
hivatali nyelv újra a magyar lett. A Magyar
Királyi Posta jelképe a postakürt fölé
helyezett magyar korona lett.
Az első, magyar postabélyeg-sorozatot
1867. június 1-jén bocsátották ki, 2-, 3-, 5-,
10- és 15 krajcáros címletekben. (Később
25- és 50 krajcáros bélyegek is voltak.)
Mivel az itthoni feltételek híján a
bélyegeket Bécsben nyomtatták, az osztrák
posta is ezeket használta. Ezért gondot
okozott, hogy vajon ezek magyar vagy
osztrák sorozatok-e, ami a bélyegtörténet
szempontjából fontos kérdés. Ám végül
megszületett a mai szakmai megegyezés,
amely szerint az 1867-es tekintendő az első
magyar bélyegsorozatnak.

A tárlat öt hónapos országjáró útja után
október 9-re,
a Postai Világnap
ünnepségének idejére érkezik vissza
Budapestre.
V.J.
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Kihívás Napja Pencen
2017. május 31.

Gyereknap a Tarkarét
Óvodában
Május utolsó vasárnapja a gyereknap, így
hát a Tarkarét Óvodában is kellőképpen
megünnepelték e jeles napot június első
napján. A délelőtt folyamán színes
programok
zajlottak.
A
gyerekek
ügyességi
feladatokban
különböző
próbálhatták ki magukat, mint pl. zsákban
ugrálás, kötélhúzás, kosárba dobás,
akadálypálya. Nagy örömmel szaladtak
egyik játéktól a másikhoz. Volt, persze aki
inkább
a
homokozóban
töltötte
szívesebben ideje nagy részét és volt, aki
zenére ropta a táncot a vetélkedő helyett.
Miután
jókat
mulattak
a
tréfás
vetélkedőkön az óvó nénik egy báb
mesejátékkal lepték meg őket, ami nagy
sikert aratott az apróságok körében. Ez
alatt az udvar hátsó részében az önkéntes
szülők szorgosan munkálkodtak az ebéden,
amely kemencében sült pizza volt. Az
önkormányzat desszertként egy-egy szelet
csokoládéval kedveskedett az ovisoknak.
Reméljük minden gyermek kedves
élményekkel tért haza ezen a szép napon!

Ezen a napon világszerte a sportot és a
mozgás örömét ünneplik. A kihívás napján
cél, hogy legalább 15 perces pulzusnövelő
tevékenységet végezzünk.
A penci óvodások és iskolások idén is
csatlakoztak a Kihívás Napjához, melyen
több mint 180 gyerek vett részt. A közös
tornában az óvodások és az iskolások
egyaránt örömüket lelték.

Kép és szöveg: Jónás Renáta
Farkas Henrietta
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Megnyílt az új CBA élelmiszerbolt Pencen
ugrálóvár, óriás csúszda, arcfestés és lufi
hajtogató bohóc várta az apróságokat a
CBA parkolóban.

Rengeteg munka és előkészület után,
május 25-én a vevők nagy örömére
megnyílt az új CBA áruház.
A hivatalos megnyitó szűk körben, előző
nap történt, melyen Burger Ottó a CBA
Kereskedelmi Kft. vezérigazgatója
mondott köszöntőt.

Martikán Csabáné Györgyitől azt is
megtudtuk, hogy júniusban kezdődik a
beruházás második üteme, mely során
felújítják a parkoló másik felét (régi
parkolót) valamint a zöldséges beköltözik a
régi bolt helyére, így pár héten belül már
megújulva várja a vásárlókat.

A vásárlókat a megnyitás napján finom
péksüteményekkel vendégelték meg a
tulajdonosok.

És végül, de nem utolsó sorban, felröppent
az a hír is hogy július 22-én (10-12 óráig)
ellátogat az üzletbe Kasszás Erzsi!

Az üzlet nyitva tartása:
H-P: 5.00 – 19.30
Sz: 5.00 – 16.00
V:
6.00 – 12.00
Dohánybolt nyitva tartása:
H-P: 5.00 – 19.00
Sz: 5.00 – 16.00
V: 6.00 – 12.00
Zöldséges nyitva tartása:
H-P: 6.00 – 19.00
Sz: 6.00 – 16.00
V:
6.00 – 12.00

Az új üzlet a szép és igényes berendezés
mellett, széles termék palettával és finom,
választékos fornetti látványpékséggel várja
a vásárlókat. Gyereknap alkalmából
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Polgárőr Egyesületek a
környezetünk tisztaságáért

Ismét vendégségben Pencen a
tesmagi focicsapat

Petrovicz Sámuel vezérletével a Penci
Polgárőr Egyesület és a Csővári Polgárőr
Egyesület a két község között egy
nagyszabású szemétszedési akciót hajtott
végre. A munkák során egy hatalmas
teherautónyi szemét gyűlt össze. Az
akcióban részt vevőket Petrovicz Sámuel
egy késő délutáni ebédre látta vendégül.

Május 20-án a penci sportpályán
barátságos mérkőzést játszott ismét
Tesmag és Penc focicsapata és egy
kellemes délután töltöttek együtt. A
mérkőzés után egy tál étellel vendégelték
meg a játékosokat és hozzátartozóikat.
Immár hagyománnyá vált, hogy
évente több alkalommal látogat el
egymáshoz a két község labdarúgó
együttese, hogy ezzel is erősítse
testvérvárosi kapcsolatukat.

A századokra visszanyúló rokoni szálakat,
a testvérvárosi kapcsolatfelvétel óta
színesítik
a
kölcsönös
kulturális
látogatások, de a legaktívabban a
kapcsolattartásban az öregfiúk labdarúgó
csapatai, akik szívesen ellátogatnak
egymáshoz egy kis foci, no meg egy jóízű
baráti beszélgetés kedvéért.
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Szenzációs római lelettel gazdagodott a Penci múzeum
Egy
különleges
ajándékot
kapott
Schluchné Pardavi Ritától a penci
múzeum.
Egy mindössze tizenegy
centiméteres bronz szobrocskáról van szó,
amely Pencen került a föld mélyéről. Az
Árpád út 12. szám alatti ház telkén
málnakapálás közben bukkant elő.
Megtalálója az édesapja Pardavi János,
kinek a kapája meg is sértette a szobor
fejét. A római szobrocska mellvértje
alapján a váci múzeum régészei az első
pillanatra megállapították, hogy az minden
kétséget kizáróan Augusztus császárt
ábrázolja. Az a jelenet látható rajta
ugyanis, amely azt ábrázolja, hogy a
rómaiak visszaszerzik a légiójelvényeket a
parthusoktól. A szobor életnagyságú mása
ma a Vatikáni Múzeumban látható. A
mellvért jelentéről több tanulmány is
készült.

a római telepeket és nyugtalanították a
római légiókat. Ezek a kvádok is hozhatták
magukkal zsákmányukkal együtt. A másik
lehetséges megoldás az lehet, hogy a
Marcus Aurelius, a filozófus római császár
éppen a kvádok és markomannok
fosztogatásait megelégelve egy hadjáratot
indított ellenük és meg is ütközött velük
173-ban a diósjenői tó partján egy
nevezetes ütközetben. Akár ekkor is
kerülhetett szobrocska a vidékünkre.

A Vatikáni Múzeum szobra
Ki is volt tulajdonképpen Augusztus
császár? Imperator Caesar Augustus
divifilius, általánosan elterjedt néven
Augustus
császár,
születési
nevén
CaiusOctavius, később CaiusIulius Caesar
(I. e. 63. szeptember 23. – i. sz. 14.
augusztus 19.) a Római Birodalom első
császára (uralkodott i. e. 27-től haláláig, i.
sz. 14-ig), a római történelem egyik
legfontosabb alakja volt. Karrierje

Felvetődhet a kérdés, hogy miként
kerülhetett Pencre ez az igazán különleges
ritkaság. Annál is inkább is érdekes a
kérdés, hiszen köztudomású, hogy a Római
Birodalomhoz tartozó Pannónia határát a
Duna vonala jelentette. Kétféle módja is
lehet ennek. A Cserhát és a Börzsöny
vidékét germán kvád törzsek uralták, kik
gyakorta áteveztek a Dunán és fosztogatták
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CaiusIulius Caesar fogadott fiaként, a
dictator híveinek támogatását elnyerve
indult el, ám kiváló államférfiként jelentős
mértékben különböző politikát folytatott.
Az idő őt igazolta: nemcsak egyszemélyi
uralma stabilizálódott évtizedekre, hanem a
császárság rendszere is, melynek politikai,
államigazgatási, katonai és társadalmi
alapjait egyaránt ő vetette meg.
Légiójelvények visszaszerzése a
parthusoktól Kr. e. 23-ban történt, és nagy
diplomáciai sikernek számított. A pártusok
(másként párthusok, parthusok) ókori nép.
A görögök és a rómaiak a parni népre
alkalmazták ezt a nevet, amely a daha
törzsszövetséghez tartozott. A nép a
Kaszpi-tenger és az Aral-tó között élt. A
pártus nevet a Szeleukida Birodalom
Parthia
(óperzsa
Parthava)
nevű
tartományáról kapták, amit i. e. 247-ben
foglaltak el. Rokonságban álltak a
szkítákkal.
Hogy miért is oly nagy esemény a
légiójelvények visszaszerzése? A légió
jelvény nemcsak védelmet igénylő szent
tárgy volt, hanem fontos gyakorlati
funkciót is betöltött, hiszen végül is a
csapat gyülekezési pontja lett. Marius
újítása volt, hogy a légió jelvényét
egyetlen, rúdra erősített ezüst sasra (aquila)
cserélte ki. Sajnos nem tudjuk pontosan,
hogy milyen jelentősége lehetett e
változtatásnak, mivel nincsenek pontos
információink a korábban használatos
katonai jelvényekről. Az egyik forrás
szerint korábban ötféle légió jelvény volt
használatban. A sason kívül volt még
közöttük farkas, medve, minotaurus és ló
is, amelyeket több példányban vittek a
csatába induló sereg sorai előtt. Marius
korától ezek már csak alárendelt és
ceremoniális szerepet játszottak. A légiós
sasok később aranyból készültek, és
koszorúkkal
illetve
más
díszekkel
ékesítették őket. Békeidőben Rómában,
Saturnus
régi,
állami
kincstárként
(aerarium) szolgáló templomában őrizték,
háborúk idején azonban a táborokban
felállított kis szentélyekben helyezték el a

sasokat. Kultikus tisztelettel vették körül
őket.
Ismert történet, amely szerint
Caesar
jelvényhordozója
azzal
a
szándékkal ugrott le a Csatornán való
átkeléskor a kenti partoknál szárazföldet
érő hajójáról, hogy a vonakodó
legionariusokat rákényszerítse, kövessék
őt, hacsak nem akarják azt a szégyent,
hogy jelvényük az ellenség kezére
kerüljön. Egy korábbi, de hasonló példát a
püdnai csata leírása során Plutarkhosz is
említ. Ennél az esetnél az egyik itáliai
kontingens
parancsnoka
megragadta
csapata jelvényét, és az ellenséges phalanx
sorai közé dobta. A szégyen rémétől hajtott
emberei
megkettőzték
a
phalanx
megtörésére tett erőfeszítéseiket. Ahogy
Plutarkhosz is utal rá, különösen az
itáliaiak
tartották
megszégyenítőnek
jelvényeik elhagyását.

Légiójelvény egy római harcos kezében.
V.J.
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Ingyenes hivatali busz az
iskolásoknak
Közeledik az év vége, ami a sok témazáró,
felelés és jegyek javítása mellett, az
osztálykirándulások időszakát is jelenti.
Minden osztály izgatottan várja a
kirándulást, amelyet már jó előre
megterveztek. Van, aki a közelben, van,
aki kicsit messzebb talált úti célt magának.
Egy - egy kirándulásnak komoly költségei
vannak, melyek elég nagy terhet rónak a
szülőkre és az iskolára, ezért ennek
enyhítésére a penci önkormányzat ingyen
biztosítja a kiránduló osztályok számára a
hivatal személyszállító buszát.Ez igen nagy
költség megtakarítást jelent számukra.
Maga Králik József polgármester úr is a
sofőr helyére ül, ha szükséges és úgy
indulnak a cél felé, de legtöbbször Mező
Géza ül a volánnál.
Kívánjuk, hogy minden osztály sok-sok
élménnyel térjen haza a kirándulásról.

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

Polgárőrnap 2017
A hagyományoknak megfelelően ez évben
is várja az érdeklődőket a Penci Polgárőr
Egyesület a szokásos polgárőrnapján.
A július 8-án sorra kerülő rendezvényen
sokféle szórakoztató és szabadidős
program kínál jó szórakozást. Ismét Pencre
érkezik a Kisvonat, hogy tíz órától
tizenkettőig „városnéző” körútra vigyen
minden érdeklődőt.

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
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