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Penci  Hírek 
2017. évi 4. szám     december 

 

Nemzeti ünnepünkön 
 

 
Esős, szomorkás idő fogadta az ünnepségre 
érkezőket, így a program „színpadi” 
részére a kultúrházban kerülhetett sor. 
 

 
 
 A Cserhátliget általános Iskola hetedikes 
tanulói, Kata Roland osztályfőnök 
vezetésével készültek műsorukkal. Végh 
József múzeumvezető ünnepi 
megemlékezése követően a 
Menyecskehegyi Népdalkör és a Gerengay 
Vilma Hagyományőrző Egyesület 
következett.  
 
 

 
 
 
 

 
 
Dalaik, verseik után az emlékezők 
átvonultak a múzeumkertbe, az 1956-os 
hősökre emlékező kopjafa  
 

 
 
megkoszorúzására. Az önkormányzat, a 
penci intézmények és civil szervezetek 
helyezték el a megemlékezés koszorúit. 
 

 
 
Az ünnepség záró momentuma a hősi 
emlékműnél zajlott le. A Gerengay Vilma 
Hagyományőrző Egyesület 
kezdeményezésére helyi hagyománnyá 
vált, hogy az október 23-i ünnepség végén 
megemlékezünk a világháborúk hőseiről és 
áldozatairól is. 
 

V.J. 



2 
 

Szüreti mulatság Pencen 
 
Századok óta híresek voltak a penci 
szüretek. A penci bornak Európa-szerte 
híre volt. Volt állandó lerakatuk Bécsben 
és Budapesten is. Még hamisították is a 
jobb ár reményében. Az 1880-ben érkezett 
filoxéra azonban megtörte ezt a kiváló 
lehetőséget, s a helyettük ültetett direkt-
termő fajtákkal közel sem lehetett a régi 
minőséget elérni. 
 

 
 
 A hagyomány az utóbbi 
évtizedekben feléledni látszik. Vannak, 
akik kiváló borok előállítására törekednek, 
s máig él a szüreti felvonulás hagyománya. 
Ez utóbbinak éltetője a Gerengay Vilma 
Hagyományőrző Egyesület. 
 

 
 
A vidám bábuk már egy héttel előtte 
jelezték, hogy hamarosan következik a 
hagyományos penci szüreti mulatság. Az 
idő kegyes volt a szervezőkhöz, hiszen 
borongós reggellel indult a nap, de mire a 
felvonulók gyülekezni kezdtek, már hét 
ágra sütött a nap. 
 
 

 

 
 
A színes kavalkád végigvonult a 
településen, s a forgalmasabb helyeken 
megálltak, s táncra is perdültek. A 
Kisiskola parkjában, a szabadtéri 
színpadon egymást követték a fellépők. Az 
óvodások bájos műsora, majd az iskolások 
kimondottan ügyes tánca után a házigazda 
Gerengay Vilma Hagyományőrző 
Egyesület kezdte meg népdalokból, 
néptáncokból álló műsort. Fellépett a 
Menyecskehegyi Népdalkör, de a környező 
településekről is érkeztek vendégek.  
Tapsolhattunk a legéndi, rádi és csővári 
csoportok produkcióinak is. A színpadi 
programok sorát az acsai Csibaj Banda 
zárta. Hangulatos talp alá való zenéjük 
fokozta a jó hangulatot. 
 Már évek óta ez idő tájt kerül sor a 
retro búcsúra is. A körhinták, forgók és a 
céllövölde jól kiegészítették a nap 
programját. 
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Lantai Csaba képzőművészeti sikere 
 

Immár negyedik alkalommal került sor a 
Pest megyei járások képzőművészeinek 
alkotásait bemutató tárlatra a pesti 
Vármegyeházán. Ezúttal a váci és a vecsési 
járás alkotóinak műveit nézhetik meg egy 
hónapon keresztül a látogatók. Az 
eseményt november 9-én Tarnai Richárd, a 
Pest Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottja nyitotta meg.  

Olajfestmények, akvarellek, portrék 
és tájképek, de még makettek is láthatóak 
azon a kortárs képzőművészeti kiállításon, 
amely a Pest Megyei Kormányhivatal egy 
évig tartó rendezvénysorozatának újabb 
állomása. A váci és a vecsési művészek 
mellett családtagok, barátok és a 
művészetszerető kormányhivatali dolgozók 
töltötték meg a kormányhivatal egyik 
legnagyobb tárgyalóját a megnyitó napján. 
 

 
 

Tarnai Richárd kormánymegbízott 
a megnyitó beszédében kiemelte, hogy a 
művészek egy különleges világba 
kalauzolnak minket és néhány pillanatra 
kiszakítanak a hétköznapi kormányhivatali 
munkából. Műveik nagyszerű esztétikai 
élményt nyújtanak és megengedik nekünk, 
hogy egy kicsit más, a miénktől eltérő 
szemszögből is láthassuk a világot. 

A megnyitó keretében Balogh 
Dávid fiatal művészettörténész mutatta be 
a kiállítás anyagát majd Fehér Edina 
Vecsési Járási Hivatal vezetője, valamint 
Maruszki Gábor a Váci Járási Hivatal 
vezetője köszöntötte a megjelent 
művészeket és az érdeklődőket. 
 

 
A tárlaton a váci járásból 21 művész, a 
vecsési járásból 30 művész mutatkozik be. 
Penc községet – a település 
önkormányzatának támogató javaslata 
alapján Lantai Csaba grafikusművész 
képviselte. A kiállítás a Pest Megyei 
Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház 
utca 7.) 201-es termében tekinthető meg 
2018. január közepéig. 
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PENC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Sajtóközlemény   
Megvalósult a penci önkormányzati 

ingatlanok épületének 

energiahatékonyságot fokozó 

beruházása. 
 

 
 

Penc Község Önkormányzata Európai 

Uniós segítséggel újította meg az 

általános iskola tornacsarnokának és 

polgármesteri hivatal épületét.  

 

 
 

Penc Község Önkormányzata pályázatot 

adott be a Környezeti- és 

Energiahatékonysági Operatív Program 

keretében a Pályázatos épületenergetikai 

felhívás a közép-magyarországi régió 

települési önkormányzatai számára 

megnevezésű forrásra. 2017. február 21-én 

történt támogatói döntés alapján a 

KEHOP-5.2.9.-16-2016-00053 számú 

pályázatban vállalt tevékenységek 

eredményeként megvalósuló fejlesztés 

55,52 Millió Forint európai uniós 

támogatással jött létre. A projekt a 

Szechenyi2020 keretében valósult meg, 

hozzájárulva a fenntartható fejlődés 

biztosításához. 

A beruházás eredményeként az általános 

iskola tornacsarnokának és polgármesteri 

hivatal határoló szerkezetei hőszigetelése, 

valamint nyílászáróinak cseréje valósult 

meg, beépítésre kerültek korszerűbb, 

jobban hőszigetelő ablakok és ajtók. A 

fejlesztés részét képezte a hivatal épületére 

napelem telepítése, mellyel az 

áramfogyasztás egy része került kiváltásra 

a megújuló, környezetbarát technikával, a 

megtermelt „zöld” elektromos áramot a 

polgármesteri hivatal közvetlenül fogja 

felhasználni. A felújítási munkák 

megvalósultak, a műszaki átadás 2017. 

október 30-án történt meg. A fejlesztés 

nem csak az energiafelhasználás 

csökkentéséhez járul hozzá, hanem a káros 

anyag kibocsátás mérséklésén keresztül a 

tisztább környezet megőrzését segíti elő, 

ezáltal a fenntartható fejlődéshez való 

hozzájárulás részét képezi. 

 

Penc, 2017. november 2. 
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Mikulás az óvodában 
 

Idén is, mint minden évben a Mikulás 
meglátogatta a penci óvodásokat. Minden 
csoport levelet írt neki, amelyben 
elmesélték mennyit fejlődtek a múlt évhez 
képest, és megígérték, hogy ezentúl is 
odafigyelnek egymásra, és szót fogadnak. 
Nagyon szép versekkel és énekekkel 
készültek a Mikulásnak. Képeink a 
látogatás hangulatát örökítettek meg. 
 

 
 
Fénykép és szöveg: Czibere Krisztina 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



6 
 

Honismereti sorok 
 
Múzeumunk folyamatosan gyűjti Penc 
község múltjához kapcsolódó adalékokat. 
Az alábbi gyászjelentést a Protestáns 
Iskolai Lapnak egy 1864. évi számában 
találtuk. Egy penci származású kiváló 
férfiúról szól, aki lelkészként szolgálta 
evangélikus egyházát. 
 

Gyászhír  
 

M. hó 20-án örök nyugodalomra 
takarítottuk el néhai n. t. Balassovits 
Mihály- a tordacsi ág. hitv. evangyélmi 
gyülekezet 45 év óta lelkészének 
elporlandó részeit. A megboldogult 
született 1795-ben F. Penczen Nógrád 
megyében, hol édes atyja János, mint 
szorgalmas szőlőmívelő tisztességesen 
kereste kenyerét. - 1806-ban nővérével 
árvaságra jutván, nagybátyja Balassovits 
Márton akkoron pusztavámi (ordódi) 
későbben tordacsi lelkész magához vette s 
számos családjával, mint saját gyermekét 
ápolta, nevelte s' tanította -- s benne ritka 
lelki tehetségeket vévén észre, tudományos 
pályára készítette - s később Pozsonyba 
vitte s az ottani líceumi tanárok figyelmébe 
ajánlotta. Itt fáradhatlan szorgalma s szelíd 
erkölcsei által nemcsak a tanárok és 
tanulótársai szeretetét megnyerte, hanem 
tevékenysége által magának az életre 
szükséges dolgokat is megszerezte. 
Bevégezvén a theologiai folyamot, 
némethoni akadémiákra készült - s mint 
hitjelölt Baracskán néhai Pázmándy Károly 
úr házánál 2 évig nevelősködött. 
Nagybátyja s ápolója B. M. Tordacson 
gyöngélkedvén - Mihályunkat segédéül 
1819-dikben meghívta. Hanem a jó s ritka 
műveltségű nagybátyja oldalánál alig 
működött egy évig, a kérlelhetlen halál 
nemes lelkű ápolóját s bölcs irányadóját 
elragadta, - s az árvaságra jutott gyülekezet 
Mihályunkat a megboldogult helyébe 
rendes lelkészének megválasztotta. 

Mily példás hűséggel teljesítő 45 
évig, mint lelkész, mint atya, mint polgár 
kötelességeit szelíd csendességgel -
tanúskodik azon szellem, melyet ő 

gyülekezetében táplált,azon irány, melyet 
magzatainak kitűzött, azon 
köztisztelet,melyben egész életén keresztül 
minden ismerősénél részesült. Emléket 
emelt ő magának mind gyülekezetében, 
mindkesergő családjában, mind közel s 
távollévő rokoni s ismerőseinél - melyről 
mondhatni aere perennius! (ércnél 
maradandóbb. V.J.) - „Áldásban fog 
maradni emlékezete." 
 

Küldjön egy képet! 
 

Újságunk időről-időre közöl olyan képeket, 
amelyeket olvasónktól kapunk, s amelyek 
valamilyen szempontból érdekesek és 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a településünk 
múltjáról mind teljesebb képet kapjunk. Az 
alábbi, hetvenöt évvel ezelőtt készült 
felvétel Petrik Istvánné tulajdona. A 
felvétel 1942-ben készült, a frissen 
konfirmált fiatalok láthatók rajta. Az első 
sorban három népviseletes leány áll, kik 
Csővárról érkeztek a jeles alkalomra.  
 

 
 

 
 
A második képet Krcsik Györgytől kaptuk. 
A penci óvodások láthatóak rajta egy 
1959-ben készült felvételen. 
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Vállalkozó az egészséges 
környezetünkért 
 
Ismeretes, hogy Penc község hosszú évek 
óta tervezi, hogy megoldja a vezetékes 
szennyvízhálózatot. Sajnos azonban 
mindmáig nem született meg olyan 
pályázati konstrukció, amely segítségével 
ez megvalósítható lenne. A beruházást – az 
igen magas költségek miatt – önerőből 
nem lehet megvalósítani. 
 Mindezek után továbbra is csak a 
szippantó autós szállítással lehet a feladatot 
ellátni. Králik József polgármester úr, Penc 
Község Önkormányzatának nevében 
megállapodást kötött Pócsi György fóti 
vállalkozóval, aki háromféle méretű 
autóval is rendelkezik, így könnyedén be 
tud menni településünk minden utcájába. 
 A vállalkozó kérésünkre közölte 
velünk a szolgáltatásának árait is: 
5 köbméteres szállítás ára:  11.000 Ft 
5-10 köbméteres szállítás 16.000 Ft 
13 köbméteres szállítás ára 21.000 Ft 
 
A vállalkozó az alábbi számon érhető el: 
06 (20) 921 4755. 
 

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 alábbi képeket Menyes 
Gusztávné, Terike nénitől kaptuk. Az elsőn 
a penci lányokat látjuk a képen egy 
művészi torna bemutató alkalmával. 
 

 
 

A következő képeken a penci 
röplabdázókat láthatjuk. 
 

 
 

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

          Gipszkarton szerelés 
 

Készséggel vállalkozom gipszkarton 
szerelési munkákra. 
Gipszkarton szerelésben jártas 
munkatársakat keresek elsősorban 
budapesti munkavégzésre. 
Tel.: 06 70 367 05 08 

Penci Hírek 
Penc Község Önkormányzatának 

 alkalmi kiadványa 
Felelős kiadó: Králik József polgármester 

Szerkesztő: Végh József mkl 
 


