
Penci  hírek 
2014. évi 1. szám        január 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Szépül a Szent István park 
 
Előző lapszámunkban már hírül adtuk az 
önkormányzat pályázati sikerét. Bizonyára 
sokan emlékeznek még arra, hogy az 
polgármesteri hivatal épülete mellett 
néhány éve még igen rossz állapotban lévő 
épület állott. Ennek lebontása után lehetett 
tervezni a helyén kialakult térről.  
A pályázatban szerepelt egy szobor is, 
mely a tér névadóját ábrázolja. A pályázat 
elbírálásakor azonban ezt a pontot nem 
támogatták. Hogy mégis megvalósulhatott, 
az többeknek köszönhető. A hatalmas 
farönköt a Tesmagon (Tešmák) élő 
Németh Tibor ajánlotta fel egykori 
falujának.  Családját ugyanis egykoron 
Pencről telepítették ki.  A szállítást és 
annak költségeit Glózik Zsolt vállalta 
magára. A szobrot Koltai László 
püspökhatvani szobrász faragta. Költségeit 
Evva András támogatása révén tudtuk 
kifizetni. Az elkészült szobrot Pintér József 
penci vállalkozó szállította ingyen. 
Tavaszra elkészül a park végén a 
gyermekjátszótér, s ettől kezdve immár 
teljes funkciójában átadhatjuk Penc 
polgárainak. 
 

Bemutatjuk a szobor alkotóját  
 
1951-ben született Budapesten, ma  
Püspökhatvanban lakik.  Mindig érdekelte  a 
rajzolás vagy a kézügyességet igénylő 
kreatív tevékenység. Ipari tanuló éveiben 
beiratkozott rajz és formatervező kurzusokra, 
ahol neves mesterektől tanulhatta a 
képzőművészet rejtelmeit. Miközben 
leérettségizett, mindig megtalálható volt 
valamelyik múzeumban  

 
vagy kiállításon. Távolságtól függetlenül 
majd minden szoboravatásra elment az 
országban, vonzotta a szobrászat. Egy 
visegrádi kőszobrász negatív hatású 
kiállítása végleg a szobrászat felé terelte. 
Autodidakta módon rávetette magát a 
tanulásra. Pár éven belül sikerült 
megtanulnia az alkotás majd minden 
fortélyát. Kelemen Kristóf szobrászművész, 
Osvát Miklós festőművész, Madarász 
Erzsébet kulturális referens segítségével 
elindult a művészi pályája. A faszobrászat 
mellett, Demeter István erdélyi 
szobrászművésztől megtanulta a kő és 
márvány, valamint a bronzszobrok 
készítését. Száznegyven magán és társas-
kiállítás után, 2001-ben megalapított egy 
nemzetközi festő-, és szobrász művésztábort, 
ami a mai napig működik. Munkái 
megtalálhatók a világ számos országában. 
Díjai: Európa díj, kiállítási nagydíjak, az 
ukrajnai Salánk község díszpolgári címe. 
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Visszatekintés az elmúlt évre 
 

Egy időszak, egy év lezárása mindig alkalmat 
jelent arra, hogy az ember visszatekintsen, s 
számba vegye, hogy mik azok az eredmények, 
amelyeket sikerült elérni, s mik azok a 
feladatok, amelyek továbbra is előttünk állnak. 
Králik Józsefet, Penc község polgármesterét 
kértük egy áttekintő számvevésre. 
- Az elmúlt év több tekintetben szervezeti 
átalakulást is jelentett számunkra. Bizonyos 
tekintetben átalakult a hivatal is. Penc 
központtal létrejött a Penc – Püspökszilágy 
közös önkormányzati hivatal. A járási 
hivatalok megalakulását követően sikerült 
elérnünk, hogy hetente háromszor a hivatal 
ügyfélszolgálatot tartson Pencen, hogy 
könnyebbé váljon ügyes-bajos dolgaink 
intézése. 
- A változások érintették-e a penci intézmények 
működését? 
- A nyár folyamán megszűnt a korábban penci 
óvoda gesztorsággal működő Penc –
Püspökhatvan - Galgagyörk intézményeit 
összefogó óvodai társulás, s létrejött az önálló 
Tarkarét Óvoda. Korábban társulásokat kellett 
létrehozni a megfelelő finanszírozás 
érdekében, az új szabályozás következtében ez 
most okafogyottá vált.  Az iskola január 
elsejétől átkerült a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központhoz. Az 
intézmény tulajdonjoga továbbra is a Penci 
Önkormányzatnál maradt, csak a működtetés 
feladata került át száz százalékban az említett 
szervezethez. A múzeumunk vezetésében is 
változás történt: június elsejétől Végh József 
szervezi a kiállítóhely munkáját. 
- Beszámolhatunk-e sikeres pályázatokról? 
- Szerencsére többről is. Az óvoda 
felújítására a Belügyminisztérium által kiírt 
pályázaton szerepelt sikerrel az 
önkormányzatunk, s így 16 millión felüli 
összeget sikerült megnyerniük. Az önréssze 
együtt  a beruházás összértéke meghaladta a 21 
millió ötszázezer forintot. A múzeum 
felújítására mintegy tizenötmilliót nyertünk. 
A beruházás által a múzeum 2012-ben 
megújult, csupán a projekt pénzügyi 
lebonyolítása csúszott át a 2013-as évre. 
 Sikeres volt az ún. ÖNHIKI-s 
pályázatunk, melynek révén mintegy hét és 
félmilliót nyertünk az önkormányzat 
költségeinek egyensúlyba hozása érdekében. 
Jelenleg is folyik az elnyert pályázat nyújtotta 
lehetőség által a Szent István park  

kialakítása. Ennek érdekében közel 14 milliós 
pályázati támogatást nyert el a település. A 
2014. évi falunap gazdag programja 
érdekében szintén nyertünk pályázati 
támogatást, s ez a keret nyújt lehetőséget a 
Penc történetét feldolgozó könyv újbóli 
kiadására is. Örömünkre szolgál, hogy egy 
lehetőség révén ismét lehetőségünk nyílt 
szociális célú tüzifa juttatás keretében 
segíteni a rászorulókat.  
- Voltak-e olyan pályázatok, amelyeket nem 
támogattak a kiírók? 
- Sajnos ilyenekről is beszámolhatunk. 
Fájdalmunkra nem nyert a pályázaton a 
korszerű sportöltöző megvalósulása 
érdekében immár másodszor is benyújtott 
programunk. Ezt továbbra sem adjuk fel, 
mihelyst újra kiírásra kerül ismételten 
benyújtjuk. Nem járt sikerrel továbbá az 
„Elektronikus helyi közigazgatási 
infrastruktúra fejlesztésre” írt pályázatunk 
sem. 
- Vannak-e folyamatban lévő pályázatok? 
- Még nem zárult le teljesen a polgárőr 
szervezet számára megpályázott személyautó 
projektje, s még nem született döntés annak a 
program a támogatásáról sem, amelyet a falu 
központjában lévő Erzsébet tér térkövezése, 
megszépítése érdekében fogalmaztunk meg. 
Legnagyobb sajnálatunkra a szennyvízhálózat 
megvalósítása érdekében pályázat kiírására 
mindezidáig nem került sor. Készen állunk 
ennek beindítására, csak a lehetőséget várjuk 
ennek megoldása érdekében. 
- Vannak olyan eredmények is, amelyeket 
önerőből sikerült megvalósítani? 
- A közbiztonság javítása érdekében 
támogatást nyújtottunk az Acsán kialakított 
rendőrőrshöz, s helyben pedig egy irodát 
biztosítunk, amit a körzeti megbízott és a 
polgárőrök közösen használnak majd. Saját 
költségvetéséből, sokak aktív 
közreműködésével valósítottuk meg a rádi úton 
lévő szép, új buszmegálló épületét.  Az 
önkormányzati tulajdonban lévő szeszfőzde 
tetőszerkezetét a vállalkozóval közös 
konstrukcióban újítottuk meg. A védőnői 
szolgálathoz egy korszerű hallásvizsgáló 
készüléket sikerült beszerezni, hogy minél 
korábban kiszűrhetők legyenek a 
halláskárosodási problémák. 
Így csokorba kötve látszik igazán, hogy a 
2013-as esztendő sok tekintetben sikeres volt. 
Reméljük, hogy egy év múlva, hasonlóan 
gazdag sorról adhatunk számot.  V.J. 
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Hetvennégy évesen is világbajnok 
Menyes Gusztáv legújabb 
sportsikere 
 
A kiváló sportember rendkívüli 
sportsikereiről többször írtunk már. 
Legutóbbi találkozásunkkor az ez évben 
elért eredményeiről faggattuk. 
A fekve nyomó súlyemelők 2011-es egri 
Európa Bajnokságán a 70 év feletti 
korcsoportban harmadszor is Európa-
bajnok lettem. A rendezvény fő szervezője 
ekkor hívott meg a 2013-as 
világbajnokságra. Megcsillant előttem a 
VB cím elnyerésének lehetősége. Régi 
vágyam volt már ez, s úgy gondoltam, 
hogy ha erőnlétem és egészségem engedi, 
meg kell próbálnom. Erre buzdított Gábor 
fiam is, aki maga is többszörös Európa- és 
világbajnok immár. Drukkoltak nekem a 
penci barátaim is. 
Hogyan készült a nagy megmérettetésre? 
A polgármester úrral- akinek szintén 
megtetszett ez a sportág – kemény 
edzéseket végeztünk. Ő is nagyot fejlődött 
ez idő alatt. Az idei polgárőr napon már 
140 kilogrammot nyomott ős is, bizonyítva 
ezzel, hogy a rendszeres, kemény edzés 
milyen hatékony és fejlesztő. 
Ha jól tudom, még a várva-várt 
világbajnokságot megelőzően is volt egy 
versenye.  
Valóban így volt, hiszen a jó 
felkészülésben bízva indultam a 
szeptember 15-én, Miskolcon  
megrendezett magyar bajnokságon, ahol 
sikerül is az első helyet elnyernem 160 
kilogrammos teljesítménnyel. 
Ezek után következett az igazi kihívás. 
Szeptember 26-án rendezték Egerben azt a 
világbajnokságot, amelyre harminc ország 
legkiválóbb versenyzői érkeztek. A 
világversenyre a fiam, a polgármester úr és 
a penci szurkoló barátaim is elkísértek. Az 
erős felkészülés meghozta a gyümölcsét. 
Külön öröm volt a számomra, hogy a 
barátaim előtt is sikerült bizonyítanom. Az 
elért 160 kilogrammos eredménnyel 
megnyertem a világbajnokságot. Egy régi 
álmom valóra vált immár. 

Egy sportolótól szólva magától adódik a 
kérdés, hogy hogyan tovább, mik a tervei 
sport terén? 
Versenyekre már nem készülök, de 
polgármester barátommal továbbra is 
edzésben vagyunk, rendszeresen 
dolgozunk a súlyokkal. Az igyekezetét, és 
fejlődését látva kívánom neki, hogy a 
későbbiekben ő is hasonló sikereket érjen 
el! 

V.J. 
 

 
 

Száz éves az óvodánk 
 
2014-ben kereken száz éve lesz annak, 
hogy a Pencen óvoda működik. A szép 
kerek évforduló alkalmából szeretnénk egy 
kiállítást összeállítani az elmúlt évszázad 
eseményeiről. Felhívással fordulunk tehát 
az egykorvolt penci óvodásokhoz, 
szülőkhöz, hogy amennyiben van a 
birtokukban dokumentum, fénykép a 
régmúltból, úgy legyenek szívesek 
kölcsönözni azokat számunkra. Szeretnénk 
ezeket lemásolni, majd ezután 
természetesen visszajuttatjuk a 
tulajdonoshoz. A dokumentumokat az 
óvodában szeretnénk átvenni. 
 A kerek évforduló alkalmából 
tervezünk  egy óvodatörténeti kiállítást is. 
Segítségüket kérjük abban, hogy ennek 
gazdagítására minél több óvodai 
dokumentumot, régi gyermekjátékot 
tudjunk bemutatni. 
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Az óvodában járt a Mikulás 
 
Meglátogatta a Mikulás a gyerekeket az 
óvodában. Ismerte már a járást, hiszen 
kerek száz esztendeje már annak, hogy a 
penci lurkókat nem csupán otthon keresi 
fel. Nem volt egyszerű eljutnia az idén 
Pencre, mert bár a Börzsönyben és a 
Naszályban megmaradt a hajnalban frissen 
hullott hó, de itt a Menyecskehegyen innen 
mind elolvadt az érkezéséig. Ugyanakkor 
könnyű dolga volt ez alkalommal, hiszen 
az ovisok levelet is írtak neki, másrészt 
pedig Mikulás a „mindentlátó” távcsövével 
azt is meglátja, ha valaki kicsit 
hangoskodik, vagy éppen nem rakja el 
játékait a helyére. Ezt a csudálatos 
távcsövet az idén el is hozta magával, s 
néhányan bele is kukkanthattak.  
 A Mikulás csoportról csoportra 
ment, s mindenütt elővette azt a csodálatos 
könyvét, amelybe Magyarország minden 
gyermekének jó cselekedetei, no meg 
huncutsága is feljegyeztetik.  
 A gyerekek mindenütt énekszóval, 
verssel örvendeztették meg a messziről jött 
vendéget. Nem is maradt el a jutalom! A 
puttonyból sorra előkerültek a 
finomságokkal teli csomagok. Az ovisok 
pedig ígéretet tettek, hogy jövő ilyenkorig 
még sok-sok verset és dalt tanulnak meg, s 
persze, hogy mindig szót fogadnak az 
óvónéniknek. 

V.J. 
 
 
 

 
 

Az iskolások karácsonyi ünnepe 
 
Zsúfolásig telt a kultúrház nagyterme. 
Köszönhetően annak, hogy a szülők közül 
is igen sokan – aki csak tehette – eljött, 
hogy megnézze az iskolások karácsonyi 
műsorát. Látnivaló pedig akadt bőven. A 
fellépők igencsak gazdag műsort adtak. 
 Jilkné Ferencz Edit igazgatónő 
köszöntője után sorra következtek a 
színpadi produkciók. Dalok, táncok, versek 
és zeneszó. Halhattunk angol és német 
karácsonyi énekeket, felléptek a 
„szlovákos” gyerekek, az énekkar és a 
furulyaszakkör tagjai. Az ötödikesek egy 
karácsonyi történetet adtak elő, a három 
királyok Betlehembe vezető útjáról. 
 

 
 
A karácsony úgy teljes, ha ajándékok is 
vannak a feldíszített fenyőfa alatt. S hogy 
így legyen ezen az ünnepen is arról is 
gondoskodtak. Az önkormányzat 
társasjátékokkal, az iskolai alapítvány 
DVD-filmekkel, a szülői munkaközösség 
sporteszközökkel ajándékozta meg az 
iskolásokat. 

V.J. 
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Nyugdíjasok karácsonya 
 
Hagyománya van annak Pencen, hogy 
karácsony közeledtével az önkormányzat 
meghívja egy szép ünnepségre a falu 
nyugdíjasait. A szorgos és ügyes kezeknek 
köszönhetően még a kultúrház nagyterme 
is ünneplőbe öltözött a szent ünnep 
tiszteletére. Elsőként Králik József 
polgármester köszöntötte a megjelenteket, 
majd az óvodások adtak elő egy bájos 
karácsonyi jelenetet. 
 

 
 
Felléptek a falu hagyományőrző 
egyesületei is. A Menyecskehegyi 
Népdalkör táncaival és énekeivel 
szórakoztatta a falu idős polgárait, majd 
őket követte Gerengay Vilma 
Hagyományőrző egyesület műsora. 
Betlehemes játékuk – melyben még egy 
palóc furulya is megszólalt – nagy sikert 
aratott. 
 

 
 
A vacsora előtt a falu egyházi vezetői: 
Hulitka Róbert római katolikus káplán, 
Laczi Roland evangélikus lelkipásztor, 
valamint Dr. Marton Balázs háziorvos 
mondott karácsonyi köszöntőt. Ezt 
követően aztán finomabbnál finomabb 
ételek kerültek sorra az asztalra. Az 
önkormányzat képviselői, a polgármesteri 
hivatal dolgozói hordták az ünnepi asztalra 

az egymást követő ízletes fogásokat. 
Hazatérőben többen meg is jegyezték: ez 
az ünnep minden korábbinál szebbre, 
emlékezetesebbre sikeredett a színes műsor 
és a sokak munkáját dicsérő finom vacsora 
által. 

 
 Penc Község Önkormányzata külön 
köszönettel tartozik az ünnepség önzetlen 
támogatóinak: Jónás Róbert képviselőnek, 
aki egy disznót ajánlott fel a vacsorával, s 
hogy azt Piszár Istvánnak és Majer 
Józseffel közösen időt nem sajnálva rá 
feldolgozták és elkészítették, hogy az 
ünnepi asztalra kerülhessen. A polgárőrök 
közül különösen sokat segített Bottó Péter 
és Antal Ferenc. 
     V.J. 
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Pencen született, Tatabányának 
hozott dicsőséget 
 
Tatabánya város honlapján találtunk egy 
penci vonatkozású híradást. Tatabányán, a 
bányásznapok keretében Schmidt Csaba 
polgármester átadta a Solymos Mihály 
díjat, amellyel Tatabánya városa minden 
évben a bányászhagyományok 
megőrzéséért dolgozó polgárok, 
közösségek kiemelkedő munkáját kívánja 
elismerni. 
 A Faléz (Felolvasóterem. Itt beszélték 
meg a teendőket mielőtt indultak a 
vágatokhoz, itt osztották be az aknászokat 
munkára.  V.J.) előtt tartott ünnepségen 
került sor a Solymos Mihály díj átadására, 
melyet idén az a Szikrai Miklós kapott, aki 
szellemiségéből, elhivatottságából, 
ötletgazdagságából és vele született vezetői 
képességéből adódóan Tatabánya 
városnak, az itt élő embereknek 
maradandót teremtett.  
 

 
 
Szikrai Miklós, 1940. december 20-án 
Pencen született. Hat gyermekes szülei a 
falu, tanító házaspárja voltak. Iskoláit a 
soproni Széchenyi Gimnáziumban 
„kit űnő” érettségi, a Miskolci Nehézipari 
Műszaki Egyetemen „jó” diplomavédési 
minősítéssel abszolválta. 1964-tól 1997-ig 
a tatabányai bányászokkal mindig azonos 
volt a munkaadója. Ezen időszak alatt 
átlagosan 10 000 embert foglalkoztató- 
várost alapító- nagyvállalat bányászati 
fejlődésének minden szakaszában aktívan 
részt vett. Már diplomatervében a 
tatabányai szénmedencében történő 
bányászat élettartamának megnövelésére 

törekedett. Kidolgozta a függőleges-, 
illetve lejtős aknák pillérein lekötött 
ásványvagyon kitermelésének lehetőségét, 
a különböző bányatelkek fő 
bányatérségeinek összekötéseivel történő 
rekonstrukciós terveket. A Mányi 
Bányaüzem felelős műszaki vezetőjeként 
levezényelte a Mány I/a akna feltárását a 
termelésbe lépésig, 16 évvel 
meghosszabbítva ezzel a tatabányai 
bányászkodást. A Vállalat műszaki 
vezérigazgató helyetteseként irányította a 
Zsigmond akna vállalati beruházásként 
való létesítését, mellyel az akkori elbírálási 
környezetben gazdaságtalanná minősített 
Nagyegyházi Bányaüzem bezárásakor, az 
ott dolgozó tatabányai embereknek váltó 
bányaüzemet, munkahelyet sikerült 
teremteni. A Tatabányai Bányák Vállalat 
utolsó kinevezett vezérigazgatója volt. 
Aktív kosárlabdázóként érkezett 
Tatabányára. Játékosként juttatta fel 
csapatát az NB II- be, ahol 2 éven 
keresztül, megszűnéséig, a TB SC játékos-
edzője volt. Ötletgazdája és alapítója volt a 
Tatabányai Bridzs Egyesületnek. 
Szakosztály elnöke volt a TBSC vívó 
szakosztályának. Hozzájárult a hat olimpiai 
aranyérmes tanítványt nevelő, legendás 
Vas Imre mesteredző Tatabányára 
szerződtetéséhez, melynek 
eredményeképpen csak az iparáról híres 
városban született versenyzőkből az ország 
legerősebb párbajtőr csapata nőtte ki 
magát. A bányászhagyományok 
tekintetében ötlet gazdája volt a selmeci 
hagyományok alapján tartott szakestélyek 
addig csak szigorúan egyetemi körökben 
való műveléseinek a szakma gyakorlati 
helyszínére való kiterjesztésének. Az 
országban először- az ipari vállalatoknál- 
Tatabányán volt szakestély, melynek 
évtizedekig fő szervezője, rendszeres 
tisztségviselője, elnöke volt. Ötletgazdája 
és aktív vezetője a bányászati 
rendezvénysorozatot lezáró 
szalamandernek. Alapítója volt a 
Tatabányai Bányász Hagyományokért 
Alapítványnak. Javaslataival, ötleteivel 
jelenleg is részt vesz annak munkájában. 
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 Újra megjelenik Jakus Lajosnak 
Penc történetéről írt könyve 

 
Kétségtelen dolog, hogy egy könyv sikerét 
az jelzi leginkább, ha keresik az olvasók. 
Múzeumunk névadójának 
falumonográfiájára olyannyira igaz ez, 
hogy már elfogyott az utolsó példány is. 
Szükségessé vált tehát, hogy az értékes 
helytörténeti kötetet újból megjelentessük. 
Az önkormányzat által elnyert pályázati 
lehetőség teszi lehetővé a költségeinek 
fedezését. 
 A munkát kissé megnehezíti, hogy 
sajnos nem áll rendelkezésre a kézirat 
betördelt, digitális változata, így e munkát 
újból el kell végeznünk. Ez azonban azt is 
jelenti, hogy lehetőségünk nyílik az 
illusztrációk jobb minőségű 
szerepeltetésére.  

Mindemellett azt is fontosnak 
tartjuk, hogy az új kötetben 
megemlékezzünk a szerzőről magáról is, 
aki beleírta magát a térség és a régió 
helytörténetébe, kinek nevét ma is sokan 
emlegetik, munkásságát elismerő 
szavakkal. 
 

A Penci Falumúzeumért 
Alapítvány pályázati sikerei 

 
Az alapítvány arra törekszik, hogy minden 
pályázati lehetőséget megragadjon 
községünk kulturális élete gazdagítása 
érdekében.  E törekvés mentén az elmúlt 
év végén két pályázatát is siker kísérte. A 
múzeum technikai fejlesztésére mintegy 
ötmilliós pályázatot nyert, mely által a 
múzeum korszerűbb eszközökkel tudja 
majd bemutatni a látnivalóit. A másik 
pályázat révén a penci iskolásoknak nyert 
el egy élő zenei koncertet.  
 Ugyenezen nyertes pályázat teszi 
lehetővé azt is, hogy a 2014. évi, augusztus 
20-ra tervezett falunap költségeinek 
jelentős részét ne az önkormányzatnak 
kelljen előteremtenie. 
 
 

Szeleczky Zitára emlékezünk 
 
A Pencen élők körében köztudott, hogy 
Szeleczky Zita volt a mai Kisiskolában  
egykoron volt Haltenberger kastély úrnője. 
A primadonna mindig szeretettel 
emlékezett a penciekre. Halálának 
tizenötödik évfordulója alkalmából 
emlékezünk meg róla. 
 

 
 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt 
február 27-én, csütörtökön 18.00 órára a 
penci kultúrházba. A programban 
levetítjük a Rózsafabot című filmet, 
melynek nagy részét Pencen Téglaházán és 
a téglaházi pusztán forgatták, több penci 
lakos közreműködésével. 
 

 
 
Szeleczky Zita penci fiatalok társaságában 
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Penc Község Önkormányzata nevében 
Boldog új esztendőt kívánunk a település 

valamennyi polgárának! 
 

    Dr. Babinka Magdolna  Králik József 
   körjegyző   polgármester 

 

 
 
Hasznos információk: 
 
Ügyfélfogadás a polgármesteri 
hivatalban 
Előzetes telefonos egyeztetés alapján. 
Králik József polgármester 
06 20 585 4745 
Dr. Babinka Magdolna jegyző 
06 30 3420018 
Orvosi rendelő 
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 
Hétfő  zárva 
Kedd 8.00 – 11.00 óráig 
Szerda 12.00 – 16.00 óráig 
Csüt. zárva 
Péntek 12.00 – 16.00 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 

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 
 
Hétfőtől – péntekig 
8.00 – 12.00- ig és 12.300 – 16.00 óráig 
 
Rendőrség körzeti megbízott 
fogadóórája: 
Minden páros hét csütörtökén  
10.00 – 11.00 óráig  
a polgármesteri hivatalban 
 
Ajánlja fel adója 1%-át a penci 
önkormányzati alapítványok, 
egyesületek céljai érdekében! 
 
Penci Óvodás Gyermekekért Közhasznú 
Alapítvány, 2614 Penc, Rákóczi út 17. 
Adószám:18675328-1-13 
Iskolánkért-Gyermekeinkért Alapítvány, 
2614 Penc, Rákóczi út 29.  
Adószám: 18675658-1-13. 
Penci Falumúzeumért Egyesület,  
2614 Penc, Rákóczi út. 27.           
Adószám: 18035306-1-13  
Penci Polgárőr Egyesület, 2614 Penc, 
Kossuth Lajos út 18. 
Adószám: 180353131-1-13 
Gerengay Vilma Hagyományőrző 
Egyesület, 2614 Penc. Mikszáth út 2. 
Adószám: 18028324-1-13 
Penci Sportegyesület, 
2614 Penc Szabadság u 16. 
Adószám: 18714887-1-13 
 

Penci hírek 
Penc Község Önkormányzatának 

 alkalmi kiadványa 
Felelős kiadó: Králik József polgármester 

Szerkesztő: Végh József mkl 


