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Penci  Hírek 
2017. évi 3. szám     szeptember 

 
 

Falunap 2017 
 

Bár az előrejelzés nem sok jóval 
kecsegtetett, mégis kegyes volt a penci 
program szervezőihez.  Kora délután 
három órakor már gyülekeztek az emberek 
a hivatalos megnyitóra és a 
kenyérszentelési ünnepségre. 
 A Szent Istvánról szóló 
megemlékezés díszvendégei Harrach Péter 
országgyűlési képviselő és Dr. Rétvári 
Bence, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma parlamenti államtitkára 
volt. Az államtitkár úr itt jelentette be 
hivatalosan, hogy az iskolák 
korszerűsítése, fejlesztése folyamatában a 
penci iskola is kap támogatást két új 
tanterem kialakítására. 

 
A penci egyházak nevében Boldizsár 
Attila, a baptista felekezet vezetője 
mondott köszöntőt, s az új kenyeret Torma 
Joel római katolikus diakónus szentelte 
meg. 
 Már évekre visszanyúló 
hagyománya van annak, hogy Králik 
József polgármester külső támogató 

forrásból jutalmazza az általános iskolánk 
kitűnő tanulóit. Összesen harminc kiváló 
tanuló járult a színpadhoz a díszes oklevél 
és a pénzjutalom átvételére.  A 
szórakoztató program a Tarkarét Óvoda 
apróságainak bájos táncával és énekével 
indult, majd Zita mondókáinak tapsolhatott 
a közönség. Az ünnepségeink állandó 
résztvevői a Gerengay Vilma 
Hagyományőrző Egyesület és 
Menyecskehegyi Népdalkör. Dalaik, 
táncaik méltán arattak sikert. Új színfoltot 
hozott a programba a rétsági Zubaida 
hastánccsoport.  Fülbemászó dallamaik, 
kecses táncaik elnyerték a közönség 
tetszését. 
 

 
 
A főzőverseny zsűrije az Utca nevezetű 
formációnak ítélte az első helyezést, így 
elvihették az óriási fakanalat és a bográcsot 
nyereményként. A második helyezett Vác-
Kosd- Rád-Penc Földtulajdonosi 
Vadászegyesület lett, míg a harmadiknak 
járó oklevelet Rászoska Pál nyerte el 
ízletes nyúlpörköltjével. Versenyen kívül 
indult Jónás Róbert és csapata, akik a zsűri 
különdíját érdemelték ki. 
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Molnár Levente szaxofonművész nem 
először hódította meg a zeneszerető penci 
közönséget andalító dallamaival, s a 
szintén diósjenői Kőszirt Néptáncegyüttes 
táncait is vastapssal jutalmazták a 
jelenlévők. Műsoruk meglepetésvendége 
volt a fiatal Gubo Liza, ki egy tréfás verset 
hozott el nekünk. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
A váci Man-Diner Együttes táncra invitáló 
rockzenéjével nyerte el sokak dicséretét, 
majd őket követte a Happy Gang Együttes. 
A népszerű zenekar aktív részvételre 
buzdította a kitartó és lelkes közönségét. 
 A tartalmas és éjszakába nyúló 
program sokak örömére hangulatos 
utcabállal zárult. 
 A falunap forgatagát számos 
kiegészítő program színesítette. A 
gyermekek körében osztatlan siket aratott 
az ugrálóvár, a lufihajtogató bohóc, az 
arcfestés és a kézműves foglalkozások.  
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Segítők és támogatók 
 
Babinszki László 
Bottó Péter 
Gerengay Vilma Hagyományőrző 
Egyesület 
Glózik János 
Glózik Mihály 
Jánosi Kármán Mónika 
Jilk Lajos 
Jónás Róbert 
Jónás Viktor 
Kozár László 
Majer József 
Menyecskehegyi Népdalkör 
Mező Géza 
Penci Polgárőr Egyesület 
Petrovecz Sámuel 
Pintér József és Józsefné 
Piszár Fanni 
Piszár István 
Schiffer Gábor 
Simon János 
Szpiszárné Laczkovics Éva 
Tarkarét Óvoda 
Vácdukai Szikra Vadásztársaság 
Zérczi Dóra 
Zérczi József 
 
Köszönjük szépen! 
 
 

 
 
 
 
 



4 
 

Kitűnő tanulók 2016/2017 
 
A penci falunapnak az utóbbi években 
kialakult szép hagyománya, hogy Králik 
József polgármester úr jutalmazni kívánja 
az iskolánk kitűnő tanulóit. Szerencsére ez 
évben is sikerült olyan külső támogató 
forrást találni, melynek révén ez a szép 
hagyomány folytatható volt. 
Örömünkre a tavalyi hasonlóan ismét szép 
számmal voltak, akik kitűnő minősítéssel 
végezték az elmúlt tanév során az iskolai 
tanulmányaikat. Jutalmuk egy díszes 
oklevél volt, melyhez még egy kis 
zsebpénz is járult a szünidő hátra lévő 
időszakához. 
 

1. osztály                
- Borsányi Kira  
- Kalecz Lili  
- Kata Nóra  
- Nándori Attila  
- Szabó Julianna  
- Szaszovszky Dorina  
- Vasas Sára  
- Volentics Nikolett  
2. osztály 
- Mrázik Botond  
- Pálinkás Tamara 

 
- Balázsovits Péter  
- Boldizsár Johanna 

 3. osztály 
- Jenei Balázs  
- Kata Zsombor 
- Kovács Berill  
- Krekács Eliána  
4. osztály 
- Alföldi Bence  
- Gyarmati Marcell   
- Malovecz Sára  
- Szabados Flóra  
- Szabó Csaba  
- Volentics Emília  
5. osztály 
- Dudás Gábor  
- Jenei Kristóf  
- Kucsera Veronika  
- Malovecz Hunor  
- Papp-Törek Édua  
7. osztály 
- Jenei Eszter  
- Wengner Loretta  
8. osztály 
- Borbély Anett 
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Elkészült Penc község értéktára  Küldjön egy képet!
 
Egy rendelkezés nyomán Magyarország 
valamennyi települése számba veszi a helyi 
értékeit. Szerepelnek ebben az épített 
örökség, a természeti környezet értékei, de 
ugyanebbe a sorba tartoznak a szellemi 
örökség és a – ha van – a gasztronómiai 
jellegzetességek is. 
 A falvak és városok a legfontosabb 
és reájuk legjellemzőbb értékeit 
felterjeszthetik a megyei értéktárba, 
ahonnan a legkiemelkedőbbek az országos 
gyűjteménybe kerülnek, hogy aztán a 
legkiválóbbaknak, az országunk 
büszkeségeinek kijuthasson a hungaricum 
cím is. 

 
Pest megye értéktárába Jakus Lajos 
szellemi öröksége került be, mely sok-sok 
publikációban és a múzeumi kiállításban 
máig hirdeti névadójának sok évtizedes 
munkálkodását. A penci értéktár 
összeállítását a múzeum munkatársaira  
bízta községünk képviselő-testülete. A 
szép, színes kiadvány két példányban 
készült el. Megtekinthetők a polgármesteri 
hivatalban és a múzeumban. 
Az értéktár tovább bővíthető, hiszen 
kiegészíthető a helytörténeti kutatások új 
adataival, illetve, szerepeltetni lehet benne 
újabban keletkezett értékeket is. 
 

Múzeumunk folyamatosan gyűjti a falunk 
múltjához kapcsolódó fényképeket és 
dokumentumokat.  
 

 
 

A mellékelt két képet Petrik Istvánné, 
született Novák Erzsébettől kaptuk. A fenti 
kép egy termelőszövetkezeti kirándulás 
résztvevőit ábrázolja valamikor a hetvenes 
évek táján. A résztvevők: hátul állnak, 
balról: Klenyánszki János (fogságban volt 
nyolc évig), Petrik Istvánné sz. Novák 
Erzsébet, Körmendi László, Jakubecz 
Emerencia, Pintér János, Lipták Jánosné, 
leghátul a buszvezető, elöl: Bartkevics 
Károlyné, Kovács Jánosné, Turcsányi 
Jánosné szülésznő, legelöl: Králikné sz. 
Pjetszka Mária, Maruszki Jánosné, 
Pjetszka Károlyné sötét ruhában. 
 

 
 

A második kép Gerengay Margit 
kántorizálási búcsúztatása alkalmából 
készült. Mögötte Gerengay Vilma áll. 
 
Küldjön Ön is egy képet!  
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Penc sporttörténete 
 
Egy új kezdeményezéshez szeretnék 
Kedves Olvasóink segítségét kérni. Egy 
szép kötetben meg kívánjuk jelentetni Penc 
község sporttörténetét. Szerepeltetni 
gondoltunk ebben minden olyan 
kezdeményezést, amely a kezdetektől 
napjainkig előfordult a község 
sporttörténetében. Be kívánjuk mutatni 
azokat a községben élő egykori és mai 
sportvezetőket, akik áldozatos 
munkájukkal hozzájárultak a sportolók 
sikereihez, s azokat a sportembereket, 
sportteljesítményeket is, akikre méltán 
lehetnek büszkék a településen élők. 
Rögzíteni szeretnénk a településhez, a 
településen élőkhöz kötődő érdekes és 
nevezetes történeteket. 
 Az anyaggyűjtéshez kérjük a 
segítségüket. Kérjük tehát, hogy akinek 
bármilyen sporttevékenységhez fűződő 
dokumentuma, fényképe, története van, 
jelezze azt felénk, hogy lemásolhassuk, 
rögzíthessük azt. Az írásos források 
gyűjtése már elkezdődött, ott találtunk az 
alábbi híradásra, mely a Képes Sport, 
1954. október 5-i számlában jelent meg. 
 
Fiatal társadalmi munkások Pencen 
Bizonyára nem sokan hallottak még 
Pencről, erről az alig 1000 lakosú kis 
faluról, amely a váci járásban, Váctól 14 
kilométerre terül el. A penci fiatalok a 
legutóbbi időkben gondoskodtak róla, hogy 
falujukat - egyelőre legalábbis a sport 
révén - megismertessék. Sportolni 
szerettek volna a penci fiatalok, de bizony 
nem volt semmijük. A lelkes 
iskoláslányokat azonban ez nem riasztotta 
vissza. Elhatározták, hogy kézilabdázni 
fognak. A járási TSB-től kaptak is egy 
labdát. Igen ám, de még mindig nem volt 
pálya, kapu, felszerelés. Egy pillanatra 
meghökkentek ugyan, de aztán a kis Varga 
Teri kijelentette: - Megépítjük a pályát. Az 
elhatározást tett követte. A pálya helyét 
hamar kiválasztották. Igen alkalmasnak 
látszott erre a célra a volt kastély parkjának 
egy része. S attól kezdve minden nap ott  

 
szorgoskodott a parkban tizenöt - húsz 
penci fiú és leány, a sportélet legfiatalabb 
társadalmi munkásai. Ők maguk talán nem 
is ismerik ezt a kifejezést, mégis olyan jó 
munkát végeztek, hogy sok-sok felnőtt 
társadalmi aktívának is becsületére vált 
volna. Fákat vágtak ki, földet hordtak, 
talajt egyengettek s alig néhányhetes 
munka után elkészült a pálya. Fatörzsekből 
kézilabdakaput is készítettek. - Most már 
játszhatunk! - ujjongtak a fiatalok. S azóta 
vígan pattog a labda a penci pályán. Ma 
már felszerelésük, sőt rendes kapufájuk is 
van, a járási, megyei TSB segítsége révén. 
Meg is érdemelték a segítséget, mert kész 
örömmel hoztak egy icike-picike áldozatot 
azért, hogy sportolhassanak. (g) 
 

 
 

A lenti képet Krcsik Györgytől kaptuk. Azt 
ábrázolja, hogy a penci hatodik osztályos 
kézilabdás lányok Csővárra indulnak, hogy 
megmérkőzzenek az ottani hasonló 
korosztályúak csapatával. 
 

 
 

A behozott dokumentumokat a 
polgármesteri hivatalban Jónás Renáta, 
vagy Zércziné Krcsik Edina veszi át és 
másolja le. 



7 
 

Penc emlékművénél zárult az 
1956-os emlékév 
 
MTI 2017.06.14. 16:21 
A 150 diák részvételével zajlott 
megemlékezést Nagy Imre és mártírtársai 
újratemetésének 28. évfordulója 
alkalmából szervezték. 
A Pest megyei Penc háborús 

emlékművénél Rétvári Bence, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának parlamenti 
államtitkára szerdán 150 diákkal és Wittner 
Mária '56-os szabadságharcossal, egyben 
az emlékév védnökével együtt helyezte el a 
megemlékezés virágait. A szerdai 
megemlékezést a Családháló közösség az 
1956-os emlékév zárásaként szervezte 
meg, Nagy Imre és mártírtársai 
újratemetésének 28. évfordulóján. 

Az államtitkár felidézte, a 
forradalom után a tanítás úgy kezdődött el, 
hogy sok esetben az első tanítási napon 
felállították és lajstromba vették azokat a 
diákokat, akiknek az előző két hónapban 
valamelyik szülője eltűnt. Azért volt erre 
szükség, hogy megkülönböztessék és 
megbélyegezzék őket. Ezeket a gyerekeket 
később nem engedték továbbtanulni, és az 
élet más részén érvényesülni sem - fűzte 
hozzá. 

Wittner Mária 1956-os elítélt beszél Penc 
községben a háborús emlékműnél  

(fotó: MTI) 
Wittner Mária arról beszélt, hogy a 
börtönben nem lehetett tanulni, és ha mégis 
valamilyen végzettséget megszereztek a 
rabok, arról nem kaptak oklevelet. Ezért, 
amikor később megkérdezték tőle, hogy 
milyen egyetemre járt, mindig azt mondta, 
hogy 13 évet végzett a „kalocsai rácsos 

egyetemen”. Az 1956-os emlékév védnöke 
azt mondta, hogy szerinte '56 „csontjaira” 
épült később a rendszerváltás is, amelyet 
ezért meg kell becsülni. „ 
 

Újabb első világháborús penci 
áldozatok 
 
Időről-időre megjelennek olyan 
helytörténeti adatokat tartalmazó források, 
amelyek korábban nem voltak számunkra 
ismeretesek. A Budapesti Hírlapban jelent 
meg az alábbi két holtnak nyilvánításról 
szóló közlemény. 
Az eltűnt Székely Gyula r. kath. elemi 
iskolai tanító volt Hajdúszoboszlón 
született Pencz községben Nógrád 
megyében, 1883 dec. 15-én, szüleinek 
neve Szotfried Károly és Varga Zsuzsanna, 
akik Váczon laknak. Feleségének neve 
Süle Veronka, akivel együtt 
Hajdúszoboszlón lakott, házasságából 
Tibor nevű kiskorú gyermeke származott, 
aki édesanyjánál Hajdúszoboszlón lakik, az 
eltűnt után semmi vagyon nem maradt. 
Székely Gyula bevonult 1914. évi július 
28-án a beszterczebányai 16. honvéd 
gyalogezred 2-ik századához, mint 
közvitéz, harctéri katonai szolgálatot 
teljesített, utolsó tábori postaszáma 70., 
eltűnt Jaruslauban, Lemberg alatt 1914. évi 
szeptember 8-án egy szurony- roham 
alkalmával. 
A rétsági járásbíróság közhírré teszi, hogy 
Spitzer Ferencné szül. Hugyecz Rózsi 
felsőpetényi lakos részéről előterjesztett 
kérelem folytán az állítólag «eltűnt Spitzer 
Ferenc volt felsőpetényi lakos 
holtnaknyilvánítása iránt az eljárást a mai 
napon megindította és az eltűnt részére 
ügygondnokul dr. Lukáts János rétsági 
ügyvédet rendelte ki.  

Spitzer Ferenc 1888 március 24-én 
Penczen született, 1914 augusztus hó 1-én 
vonult be Egerbe a 60-ik gyalogezredhez, 
ugyanezen év november 9-én irt 
feleségének utoljára, azóta nincs hír róla, 
atyja Spitzer Ignác, anyja Hirn Lídia 
voltak, egy gyermek maradt utána a 7 éves 
Margit. 
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        Meghívó 

 
Tisztelt Penci Polgárok! 

 
Penc Község Önkormányzata 
2017. szeptember 21. napján, 

csütörtökön 17 órakor 
a Művelődési Házban 
(Penc, Erzsébet tér 2) 

 
Lakossági fórumot 

tart az alábbi napirenddel 
 

Településképi rendelet és Településképi 
arculati kézikönyv véleményezése. 
 
A fórum előadói: Králik József 
polgármester és Jámbor László főépítész 
 
Minden érdeklődő Penci polgárt, partnert 
szeretettel várunk! 
 
Penc, 2017. szeptember 06. 
 
  Králik József polgármester 
 
 

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! 
 

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 


