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Penci  Hírek 
2014. évi 2. szám        június 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Hírek az önkormányzat háza tájáról 
 

A faluban az a hír járja, hogy jelentős 
anyagi problémákkal küszködik Penc 
Község Önkormányzata. Feltettük tehát a 
kérdést Králik József polgármesternek, 
hogy mi az igazság e téren? 
- Valóban én is hallottam ezt a híresztelést, 
de úgy gondolom, hogy nem szabad az 
olykor ártó szándékú pletykáknak felülni, s 
az a helyes, ha informálódik az ember a 
valós helyzetről. A kérdésre vonatkozóan 
elmondhatom, hogy Penc Község 
Önkormányzatának jelenleg semmi anyagi 
gondja nincs. Azt azért nem mondhatom, 
hogy minden téren könnyű a helyzetünk, 
de az igazsághoz hozzá tartozik, hogy 
megelőlegeztük a Szent István parknak a 
költségeit. Ez a nyertes pályázatunk egy 
uniós támogatás révén valósulhat meg. 
Ilyenkor meg kell finanszíroznunk a 
költségeket, s a megvalósulást követően 
lehet visszaigényelni azokat. A park 
egyébként ily módon egyetlen fillérjébe 
sem kerül községünknek, hiszen minden 
tételét a pályázat révén valósítjuk meg. Az 
első részletet – mintegy kilenc és félmilliót 
– már vissza is tudtuk igényelni az 
összesen több mint tizenhárommilliós 
nagyságrendű beruházásból. Most már 
elérkeztünk odáig, hogy kitűzhetjük a park 
méltó átadásának időpontját. 
- Hasonló a helyzet a Falumúzeumért 
Egyesület esetében is. 
- Az egyesület elnyert egy ötmilliós 
eszközfejlesztésre irányuló pályázatot. 
Ennek segítségével látványosabbá válik a 
kiállítás, lehetővé válnak a technika révén 
a múzeumi gyűjtés, archiválás műveletei, 

színesebbé, élményszerűbbé az 
ismeretterjesztés alkalmai. Ez a pályázat is 
előfinanszírozós, s ezért az önkormányzat 
ide is megelőlegezett első lépésként 
egymillió nyolcszázezer forintot. 
- A 2014.évi falunap érdekében szintén 
íródott egy pályázat. 
- Az augusztus 20-án megrendezendő 
falunapunk érdekében valóban sikeres 
pályázatot írtunk. A felmerülő költségek 
jelentős részét – a fellépők utaztatását, egy 
részének tiszteletdíját és az étkeztetést – 
ebből tudjuk fedezni. A pályázat közel 
egymilliós költséget vesz le az 
önkormányzat válláról. Ugyanezen 
pályázat révén megjelenik egy szép 
kiállítású könyv is, mely Penc gazdag 
történetének érdekességeit vonultatja fel. 
- A pályázatokon kívül egyéb oldalról is 
lehet jellemezni az önkormányzat anyagi 
helyzetét.  
- Elmondhatjuk, hogy 
önkormányzatunknál egy megfontolt 
gazdálkodás folyik. A számláinkat mindig 
határidőben fizetjük, az intézményeink 
működése biztosított. Ráadásul 
rendelkezünk egy húszmilliós forintos 
kötvénnyel, amely a gázközmű-vagyonból 
ered. A kötvény másolatát mellékeljük. 
- Szóljunk részletesen erről is, hiszen ez a 
másik kérdés, amely minden lakost 
foglalkoztat! 
- Az önkormányzatunk ezt az összeget a 
szennyvízberuházásra szeretné felhasználni 
pályázati önerőként. Sajnos azt is 
elmondhatjuk, hogy 2009 óta nem volt e 
célra pályázati kiírás a kétezer lelket el 
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nem érő lakosságszámú települések 
számára. Ígérvényünk van az országgyűlési 
képviselőtől, hogy miután feláll az új 
kormány, közösen lépéseket teszünk a 
szennyvízberuházás megvalósítása 
érdekében. Ettől függ a viziközmű társulat 
létjogosultsága, hiszen olyan 
információink vannak, hogy amennyiben 
Rádon elkészült a hálózat, megszüntetik a 
társulatot. Kétféle lehetőség áll ezt 
követően előttünk: a penci emberek 
visszakapják a pénzt, vagy ha addig biztató 
választ kapunk a támogatást illetően, akkor 
majd közösen dönthetünk úgy is, hogy 
meginduljon a beruházás. Az önerő 
megléte – bízunk benne – jobban inspirálja 
a kormányt a támogatás megítélésére. Az 
igazság kedvéért hozzá kell tennünk, hogy 
- lévén, hogy már nyolc-kilenc éves árakról 
van szó -, ha visszaadjuk a pénzt, s azt 
követően mégis nyer az önkormányzat 
pályázati támogatást, akkor minden 
ingatlannak három-négyszázezres 
hozzájárulással kell majd számolnia. A 
viziközmű társulat küldöttei nehéz 
helyzetben vannak, hiszen van, aki 
szeretné a pénzt visszakérni, mások viszont 
a megvalósuló beruházás mellett érvelnek. 
Nem könnyű a döntés, hiszen, ha egy 
valaki visszakéri a pénzt, akkor 
mindenkinek vissza kell adni. 
Mindenesetre az elkövetkezendő 
választásokig ezt az ügyet is szeretnénk 
tisztázni. 
- Ha az elmúlt évtizedre visszatekintünk, 
megállapíthatjuk, hogy igen jelentős az az 
összeg, amelyet pályázati támogatásként 
könyvelhetett el magának az 
önkormányzat. 
- Arra törekszünk, hogy minden pályázati 
lehetőséget megragadjunk. Még akkor is, 
ha az nem ígér milliós támogatási 
lehetőséget. Így nyert a Falumúzeumért 
Egyesület egy élő zenei koncertet az 
iskolások részére, a polgárőrség pedig egy 
háromszázezer forintos támogatást a 
működési költségeire. Jelenleg is több 
pályázatunk van, amely elbírálásra vár, 
bízunk benne, hogy további sikerekről is 
beszámolhatunk majd. 

- Végezetül arra szeretném kérni a 
lakosságot, hogy figyeljenek egymásra, a 
szomszédokra is! Penc eddig egy csendes 
falu volt, a közelmúltban azonban sok 
helyre betörtek. A polgárőrségnek csak 
köszönettel tartozunk, de szükség van arra, 
hogy mindenki segítse a munkájukat. 
Azonnal jelezzük a polgárőröknek, a 
rendőrségnek, a szomszédainknak, ha 
valami gyanús körülményt tapasztalunk! 
 
Itt a nyár beköszöntött a kánikula. Minden 
kedves penci polgárnak élményekkel teli jó 
nyaralást, kellemes pihenést kívánok! 
 

Králik József polgármester 
 
Élelmiszerosztás 2014 
  
Penc Község Önkormányzata az elmúlt 6 év 
során folyamatosan pályázott tartós 
élelmiszerekre. Az elmúlt időszakban beadott 
összes pályázat sikeres volt, így a helyi 
közösség évente több alkalommal tartós 
élelmiszert kapott. A nyertes pályázatnak 
köszönhetően a település először az EU 
Élelmiszersegély program keretében a Magyar 
Élelmiszerbankkal, később a 
 Gyermekétkeztetési Alapítvánnyal kötött 
szerződést. 
 Az élelmiszerek szakszerű kiosztásainak, 
elszámolásainak illetve azok ellenőrzéseinek 
 köszönhetően a település többlet élelmiszer 
adományokhoz jutott.  
 Az elmúlt két évben számos területen 
szigorított a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal (MVH), így sokkal komolyabb, és 
összetettebb pályázatokat kellett készíteni. A 
magasabb elvárásokhoz igazodva készítettük el 
pályázatainkat, melyek szintén sikeresek 
voltak.  
 2014 februárjában 435 ember részére 
(nyugdíjasok, családosok, munkanélküliek, és 
egyéb hátrányos helyzetű emberek), különböző 
kritériumoknak megfelelően kiosztásra került 
2,9 t élelmiszer. A kiosztott élelmiszerek: liszt, 
4 tojásos rövidcső, konzerv kukorica, 
kristálycukor. 
  A település továbbra is pályázik az EU 
élelmiszer adományaira, annak érdekében, 
hogy a település lakosainak jólétéhez 
hozzájáruljon.  
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Akit az egész falu tisztel: 
Menyes tanító néni 

 
Menyes Gusztávné, Kocsis Terézia 1935-
ben született a Csallóközben. Egy Pozsony 
melletti, egy kis településhez, Tejfaluhoz 
kötődik a gyermekkora. Életútja 
bővelkedik nehéz helyzetekben, ő mégis 
mindig úrrá lett a gondokon, s 
szorgalmának, kitartásának köszönhetően 
sokak elé példaképp állítható gazdag 
életútjáról kérdezhettük. 
Egészen addig Tejfaluban éltünk, amíg a 
Benes-dekrétum ezt tovább már nem tette 
lehetővé. Kicsi koromban 
átéltem a második világháborút, 
a rettenetes pusztítást, Pozsony 
bombázását. Amikor az 
olajfinomítót lebombázták, a 
várostól húsz kilométerre levő 
Tejfaluban is tíz centiméteres 
kormok úsztak a levegőben, s 
egy álló napig nem láttuk a 
Napot. Szörnyű élmény volt, 
csakúgy, mint az is, hogy szlovák 
iskolába kellett járni. Nem 
beszélhettünk magyarul, s csak 
szlovákul tanultunk. Amikor 
1947-ben áttelepítettek 
bennünket Magyarországra, 
akkor nem is tudtam jól magyarul. Jóval 
alacsonyabb osztályba kerültem ezért, mint 
a korom szerint. Égimeszelőnek csúfoltak 
a gyerekek, mert olyan magas voltam, s 
annyival idősebb a társaimnál, hogy nem is 
akartam iskolába járni. Csak egy nagyon 
aranyos tanító néninek köszönhettem – 
talán az ő hatására lettem én is pedagógus 
– hogy átsegített a gondokon és egy fél év 
után átkerülhettem az ötödik osztályba. 
 A nagyszüleimet telepítették át 
Tejfaluból, Hartára. Nekik „fehér lapuk” 
volt, ami annyit jelentett, hogy mindent 
elhozhattak magukkal. Mindent, ami 
ingóságuk volt. Vagonokat kaptunk, s mi 
így jöttünk. Apukámnak sikerült elintéznie, 
hogy mi is felkerüljünk a listára. Pedig 
először Sziléziába akartak bennünket vinni. 
 A nyolcadikat magánúton végeztem 
el a nyári szünetben, majd Cinkotára 

kerültem a Pedagógiai Gimnáziumba. 
Négy év alatt megtanultuk a pedagógiai 
módszereket. A negyedikben már 
tanítanunk kellett, s az iskola után egy év 
gyakorló évet kellett teljesítenünk. 
Szeptember 24-én Pencre helyeztek. A 
járási oktatási vezető azt mondta, hogy ne 
féljek, mert egy nagyon kedves faluba 
fogok menni. Jakus Lajos bácsi és a 
felesége fogadott. A Kisiskolába mentünk. 
Azt ígérték Vácott, hogy bútorozott lakást 
is kapok. Ebből aztán egyelőre nem lett 
semmi. Jakus igazgató úr segítségével lett 
később egy ágy és egy kis asztalka. 

Komfort persze nem volt, 
nehéz körülmények között 
éltünk.  

Akkor volt a MHK-
mozgalom, a „munkára-harcra-
kész” ifjúsági mozgalom. 
Nagyon sok versenyen részt 
vettünk ennek keretében. Nem 
volt villany, s valamivel le 
kellett kötni a fiatalokat. Jöttek 
is szívesen. Majdnem minden 
nap volt a nagy iskolában 
program. kézilabda, foci, stb. A 
sportélet nagyon élénk volt. 
Rengeteg emlékezetes 
versenyen vettünk részt. Sok-
sok szép érmet és oklevelet 

gyűjtöttünk.  
 Az első osztályt tanítottam, s 
bizony szegényes volt az iskola 
felszerelése. A penciek is igen szegények 
voltak, alig tértek magukhoz a háborús 
időszakból. Volt olyan gyerekem, aki még 
novemberben is mezítláb jött iskolába. 
Sokszor én vettem neki tintát és tollat az 
íráshoz. 
 A körülmények szép lassan 
megváltoztak. A férjemmel is a sport révén 
ismerkedtem meg. Ötvenöt éve élünk 
házasságban. Két gyermekünk született. Én 
pedig most a nyugdíjas éveimben a világ 
legtöbb szeretetét kapom. A penciek 
mindig kedvesek voltak hozzám. Kívánom 
is minden mai pedagógustársamnak, hogy 
ilyen jó közösségben élhessék a nyugdíjas 
éveiket. 
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Bemutatjuk Dr. Tilinger 
István állatorvost 
 
Penc Község Önkormányzata 
megállapodást kötött Dr. Tilinger István 
állatorvossal a kutyák kötelező veszettség 
elleni oltásának végzésére. Ezért kértük 
meg őt egy rövid bemutatkozásra és az 
állatorvosi működési területének 
bemutatásra. 
Somogy megyéből származom. 
Nagyatádon nőttem fel. 
2003-ban végeztem 
feleségemmel együtt 
Budapesten, az Állatorvosi 
Egyetemen. Mind a ketten a 
praxisban dolgozunk. A 
feleségem lóegészségügyi 
szakállatorvos. Egy 
gyakornoki év után 
kezdtünk praktizálni 2005-
ben Győrben, s onnan 
jöttünk haza Vácra. A 
feleségem ugyanis Vácról 
származik. Egy ideig ő egy 
szarvasmarha telepen 
dolgozott, én pedig 
Budapesten. 2008-ban 
nyitottuk meg a váci 
rendelőnket. 

A hobbiállatokon kívül a 
haszonállatok gyógyításával foglalkozunk. 
E téren az utóbbi egy-két évben egyre több 
a megkeresés. Szájhagyomány útján terjed 
a hír, s egyre több helyről hívnak fel a 
kecske-, szarvasmarha-, sertés- és lótartó 
gazdák. Már a megnyitáskor is volt a 
műtőnkben röntgenkészülék, azóta 
beszereztünk egy hordozható ultrahangos 
vizsgálóeszközt. Ez alkalmas kisállatok és 
lovak vizsgálatára is. Az előnye ennek, 
hogy háznál is meg tudjuk vizsgálni a 
beteg állatot. Folyamatosan fejlesztjük a 
technikai lehetőségeinket, hogy fokról-
fokra előbbre lépjünk. Tervezzük egy 
EKG-berendezés beszerzését. 
Hol találhatjuk meg a rendelőt Vácott? 
A rendelő a Honvéd utca 18 szám alatt 
található, tehát a városi kórház felé vezető 
úton. 

Mekkora körzetet látnak el? 
Korábban a váci körzet három részre volt 
osztva. Én láttam el ezt a körzetet, azaz az 
Acsa – Püspökhatvan vonalat, a feleségem 
a Verőce irányában található településeket, 
a sződliget-gödi irányt pedig egy kolléga. 
Az új kamarai törvény értelmében ma már 
nincsenek körzetek. Bárki praktizálhat az 
egész ország területén.  
A praxishoz bizonyára hozzátartoznak 
azok az állatorvosi teendők is, amelyek 
nem a beteg jószágokhoz köthetők. 

Valóban ide tartoznak a 
vérvételek, vizsgálatok is. 
Az idén kiváltottam az 

ENAR-összekötő 
jogosítványt. Ezzel a 
haszonállatok olyan egyedi 
azonosító megjelölése 
végezhető el, mint a 
fülszám, vagy a kutyák 
estében chipek elhelyezése. 
Egy ENAR-összekötő 
feladata az is, hogy 
nyilvántartást vezessen a 
haszonállatokról, intézze a 
fülszámok kiosztását, az 
azonosítást, s elvégezze a 
bizonyos időszakonként 
kötelező vizsgálatokat. 

(ENAR = Egységes Nyilvántartási és 
Azonosítási Rendszer) A sertéseknél, 
kérődzőknél és a lovaknál is vannak olyan 
betegségek, amelyek megelőzése 
érdekében vért kell venni tőlük, s 
vizsgálatokat elvégezni. A vérmintákat is ő 
küldi be az Országos Állategészségügyi 
Intézetbe. Egy kapocs tehát a hatóság és a 
gazda között.  
Mi a teendője egy penci polgárnak, ha 
állatorvost akar hívni? 
Egy telefonhívással el lehet bennünket 
érni, akár betegség megelőzéséről, akár 
gyógyításról van szó.  Hívjanak bátran a 06 
30 414 6890-es telefonszámon. Kisebb 
műtéteket helyben is el tudunk végezni, de 
bizonyos speciális esetekben hívunk olyan 
kollégát, aki közreműködik a műtéti 
beavatkozásokban. 

v. 
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Fuss az egészségedért! 
Penci futók sikerei 
 
Sokan azért kezdenek el kocogni, hogy 
leadják a súlyfelesleget, de nem ez az 
egyetlen potenciális előnye a futásnak, 
hanem az, hogy nagymértékben hozzájárul 
az általános testi-lelki jólét fenntartásához. 
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a 
futás az egész 
szervezetünkre pozitív 
hatást gyakorol, többek 
között átalakítja a test 
izomzatát, erősíti az 
immunrendszert, és 
emeli a HDL, azaz a 
"jó" koleszterin szintjét 
A futás ezernyi 
jótékony hatása több 
penci sportembert is 
rávett, hogy 
rendszeresen fusson az 
egészségéért. A versenyeken elért 
sikereikről szól az összefoglaló. 

A 29. Telekom Vivicittá Városvédő 
Futás végleg elhozta a tavaszt, ideális 
futóidőben vezényelhette a bemelegítést 
Katus Attila. A tavasz hagyományosan 
legvonzóbb szabadidős eseményére 
összesen 20750 sportember nevezett. A 
köztük induló1677 nők között két penci 
futót is találhattunk: Kovács Tímea a 237. 
Balázsovicsné Turi Angelika a 238. helyen 
ért célba. Magyarország összesen 770 
településéről neveztek egyébként futók az 
eseményre. 57 ország képviseletében több 
mint ezer külföldi is jelentkezett Egészen 
távoli vidékekről is érkeztek nevezések, 
többek közt Azerbajdzsánból, Bolíviából, 
Pakisztánból, Vietnámból, Venezuelából.  

A következő jeles sportalkalom a 
Tiszafüreden május 11-én megrendezett 
Tiszató-futás volt. A penci négy fős 
bringatlon csapat 2. helyezést ért el. A 
csapat tagjai: Kovács Tímea, 
Balázsovicsné Turi Angelika, Juhász 
Sándor és Kovács László. 
 A penci futók következő programja 
a május 18-i Coca-Cola Testébresztő Női 
Futógála volt. A versenyen elsősorban 

budapestiek indultak, de rengeteg futó 
érkezett mindenfelől vidékről is, Bajától 
Pécsig, Kőröshegytől Tatabányáig, sőt 
külföldről is akadtak nevezők. A kései 
Nőnapon ismét a Városliget adta a díszletet 
az ország - ki vitatná? - legszebb 
futóversenyének. Ilyen is csak egyszer van 
egy évben: futóverseny kizárólag nőknek! 
A rendező Budapest Sportiroda újabb 

sikert 
könyvelhetett el, a 
tavaly felnőtt 
korba lépett 
versenyen az idei, 
a 19. alkalommal 
sem okozott 

gondot 
megszólítani a 
nőket, akik a 
tavalyihoz képest 
kétszer annyian, 
7580-an neveztek. 
A versenyről 

Kovács Tímea a 165. Balázsovicsné Turi 
Angelika: 308 helyezéssel tért haza. 

Az igazi megpróbáltatást a Kékes 
Csúcsfutás jelentette május 24-én. A 17. 
Kékes Csúcsfutás egyik legszebb és 
legnehezebb hazai futóversenyünk. 
Nemcsak a kihívás, de a gyönyörű 
környezet is emlékezetessé teszi mind a 
résztvevők, mind pedig azok számára, akik 
szeretteiket jönnek buzdítani. 2013-ban 
több mint 1400 futó hódította meg a 
csúcsot a Mátrában és érintette meg a célba 
érkezéskor Magyarország legmagasabb 
pontját. 2014-ben Kovács Tímea 117-ként, 
Balázsovicsné Turi Angelika 162. helyen 
ért célba. 

 Csak 
gratulálni lehet 
a kiváló 
sportteljesítmé

nyekhez, s 
reménykedni 

abban, hogy 
mind többen 
követik majd a 
példájukat. 

v. 
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Egy fiatal penci származású 
tudós nemzetközi sikere 
 

 
Két húszéves magyarországi srác, Balassi 
Márton és Horváth Dávid nyerte az EU 
Fiatal Tudósok Versenyét idén 
szeptemberben. Az “Informatikai 
modellezés és helyi hálózat az ökológia 
tanításának szolgálatában” című szoftver I. 
díjat nyert, a két egyetemista pedig részt 
vehet a jövő évi London International 
Youth Science Forumon is.  
Márton általános iskolás kora óta a 
környezettudomány iránt érdeklődik; 
alapvetően természettudományos 
gondolkodású, ugyanakkor empatikus 
személyiség, akinek belső igénye, hogy 
embereken segítsen. Jelenleg az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem II. éves 
programtervező informatikus diákja és a 
BME alkalmazott közgazdaságtan 
hallgatója.  
Hogyan jött a projektötlet, és mikor 
határoztad el, hogy beneveztek vele? 
Volt egy nagyon kreatív biológia 
tanárnőnk középiskolában, Réti Mónika.  
Szeretett a diákoknak kis 
projektfeladatokat adni, amiket aztán be is 
kellett mutatni órán. Jellemzően egy adott 
elméleti megfontolásnak kellett 
utánanézni, és konkrét gyakorlati példán 
szemléltetni. 
Tehát iskolai projektként indult, 
hobbiként folytatódott, és lett belőle egy 
nemzetközi díj? A programozói feladat 

kihívásán túl, személyesen hogy 
viszonyulsz a projekt témájához? 
Környezettudatosnak tartjátok 
magatok? 
Mindenképpen. Ez a mindennapokban 
főleg az energiatakarékosság és alternatív 
energiaforrások ügyében nyilvánul meg. 
Ezelőtt a projekt előtt egy klímaváltozással 
kapcsolatos felméréssel foglalkoztam, ahol 
azt akartam kideríteni, hogy a 
környezetemben mennyire ismerik ezt a 
témát, és egyúttal próbáltam felvilágosítani 
erről az embereket.  
Faluról származom, ha szabad ezt a figura 
etimologicat használnom, nekem 
természetes a természet szeretete. 
Mindketten Vác mellől származunk egy-
egy faluból, Dávid Szendehelyről, én 
Pencről. Általános és középiskoláinkat 
Vácon végeztük. 
Mivel akarsz majd foglalkozni, miután 
elvégzed az egyetemet? 
Kutatói pályára készülök. Nagyon tetszik a 
környezettudomány, és itt pontosan arra 
van szükség, amit egyébként is nagyon 
kedvelek. Egyszerre kell megpróbálni 
természettudósnak, matematikusnak, 
informatikusnak és közgazdásznak is lenni 
ahhoz, hogy az ember megértsen valamit 
belőle. Remek kihívás – magas társadalmi 
hasznosulással szeretek egy dolgot több 
szemüvegen keresztül nézni, mert ez nem 
más, mint különböző modellekben 
vizsgálni ugyanazt a folyamatot, és a 
modellezésben már kezdem otthon érezni 
magam. 
 
Forrás: http://think.transindex.ro,  
részletek Bakk-Dávid Tímea írásából 
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Szeleczky Zitára emlékeztünk 
 
A primadonna 1915. április 20-án született.  
Jövőre lesz születésének századik 
évfordulója.  Még csak elsőéves 
növendéke volt a Magyar Színművészeti 
Akadémiának, mikor első filmfőszerepére 
szerződtették. A kezdődő nagy siker nem 
kényeztette el, elvégezte a Színművészeti 
Akadémiát, s a budapesti magánszínházak 
csábító ajánlataival szemben az ország első 
prózai színháza, a Magyar Nemzeti 
Színház ösztöndíjas szerződését fogadta el. 
Itt első perctől kezdve főszerepeket 
játszott, s működésének második évében 
már a legtehetségesebb fiatal színésznőnek 
ítélt Farkas-Ratkó díjat is elnyerte. 
Egyaránt volt antik és modern klasszikusok 
hősnője. Huszonnégy magyar film 
főszereplője volt. 
 

 
 
Jelenet a Rózsafabot című flmből 
 
 Férjhez ment Haltenberger 
Gyulához, s annak – akkor még Nógrádhoz 
tartozó – penci birtokán éltek. A penciek 
máig szeretettel emlékeznek a 
színművésznőre. 

1945-ben a kommunista megszállás 
elől Nyugatra menekült, s 1948-ban 
Argentínába vándorolt, s ott is művészi 
hivatásának élt. Megalakította az 
Argentínai Magyar Nemzeti Színházat, 
mert az emigrációban is – mindig is ezt 
vallotta -  legfontosabb kötelessége a 
magyar kultúra ápolása. 

Az emigrációs szervezetek egymás 
után tüntették ki, s 1993-ban a magyar 

haza is lerótta tiszteletét: emigrációs 
munkája elismeréséül a Magyar 
Köztársasági Érdem-rend 
Középkeresztjével tüntették ki. A 
Legfelsőbb Bíróság, a kommunisták ellene 
hozott koholt vádjai alól felmentette, az 
ellene hozott ítéletet megsemmisítette, s 
teljes rehabilitálásban részesítette. 

1990 után rendszeresen 
hazalátogatott, s számtalan meghívásnak 
tett eleget, megjelent a Magyar Rádióban 
és Televízióban. Ellátogatott Pencre is. 
Amikor 1998 őszén végleg hazaköltözött - 
Érden telepedett le. Itt érte a halál. A 
Borsod megyei nekézsenyi temető családi 
sírboltjába temették el szeretteihez. 
Halálának tizenötödik évfordulóján 
emlékeztünk meg róla a penci 
kultúrházban. A program során – mikoris 
zsúfolásig megtelt a kultúrház nagyterme – 
levetítettünk egy filmhíradó-részletet 
Szeleczky Zita és Haltenberger Gyula 
esküvőjéről, majd ezt követően az 1940-
ben forgatott Rózsafabot című filmet.  
 
V.J. 
 

 
 

Szeleczky Zita és Haltenberger Gyula 
esküvőjén 
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Egy penci születésű 
országos bajnok: 
Szklenka Bence 
 
2001. március 5-én született Pencen. 2007 
szeptemberében itt kezdte el iskolai 
tanulmányait. 2008 augusztusában a 
családjával Vácra költözött, s a váci 
Földváry Károly Általános Iskolában 
folytatta tanulmányait. 2012-ben 
ismerkedett meg az evezéssel a Vác Városi 
Evezős Club-ban. Edzője: Mácsik Miklós. 
Tavasszal és egész nyáron kitartóan járt az 
edzésekre. Mindjárt a legelső versenyén 
sikerrel szerepelt: az Újpesti Öböl Kupán 
500 méteren indult és 2. lett. 
 

 
 
A téli edzések úszásból és tornából álltak. 
2013 februárjában, Budapesten, a 
Semmelweis Egyetemen, a több tusa 
felmérő versenyen csapatával 2. helyezést 
értek el.  
2013. május 4-én egyéni versenyszámban 
indult 1000 méteres skiffben, s első 
helyezett lett. 2013 júniusában három 
versenyen is járt. A Velencei tónál 
rendezett Nyílt Vidéki Bajnokságon 1. 
helyezett lett, a tatai Öregtónál megtartott 
Tatai Regatta nevezetű összemérésen 

szintén elsőként ért célba., a Csepelen 
megszervezett Budapest Bajnokságon 
elnyerte a Budapest Bajnoka címet. 
Júliusban a velencei Országos 
Bajnokságon szintén kiérdemelte az 
aranyérmet 500 és 1000 méteres távon 
egyaránt. Ez utóbbi távon páros evezésben 
is elsők lettek Madár Áronnal. 
Szeptemberben, az Országos Diákolimpián 
vett részt, ahol 1000 méteren elsőként ért a 
célba, négyesben pedig másodikak lettek. 
Még ugyanezen hónapban az Öböl Kupa és 
Ranglista Versenyen ismét legjobbnak 
bizonyult mindkét távon. 2013 
októberében indult az Őszi Duatlon 
versenyen, ahol 2000 m evezést és 2000 
méter futást kellett teljesítenie, s ezen 
összetett versenyszámban is ő bizonyult a 
legjobbnak. Egyre több alkalommal 
megjelent a futók között is. 2014-ben a 
budapesti hármashatárhegyi erdei 
futóversenyben korosztályának legjobb 
teljesítményét érte el. 
2014 januárjában a Magyar Evezős 
Szövetség a Mini Kupa versenyen elért 
eredményeiért emlékplakettel jutalmazta, 
ugyancsak kupát kapott a Váci 
Sportcsarnokban a Diákolimpián elért 
sikereiért. 
Szklenka Bence, egy olyan kiváló 
sportember, akinek kitartását, szorgalmát 
példaként lehet állítani sok korosztálybeli 
társa elé. Biztosak lehetünk abban, hogy 
még fogunk hallani további sikereiről. 
 

V.J.       
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Penciek látogatása az 
obszervatóriumban 
 
Immár több mint negyven éve annak, hogy 
településünk határában megnyílt az 
obszervatórium. (Hivatalos nevén: 
Földmérési és Távérzékelési Intézet 
Kozmikus Geodéziai Obszervatórium). Az 
intézet révén – legalábbis tudományos 
berkekben – a világ minden táján ismerik 
Penc nevét. Joggal merült föl a kérdés, 
hogy ismerik-e az itt élők a település 
határában található nevezetes 
kutatóállomást? Penc Község 
Önkormányzata épp emiatt vette föl velük 
a kapcsolatot, s szervezte meg az 
érdeklődők számára a látogatást. 
Örömünkre, a közzétett felhívásunkra több 
mint hatvanan jelentkeztek. 
 

 
 
 Az obszervatóriumban Dr. 
Kenyeres Ambrus igazgató és munkatársai 
fogadták a penciek küldöttségét, s mutatták 
be előadások során tevékenységüket, s 
vezettek bennünket körül az intézményben. 
A látogatás az obszervatórium 
múzeumában folytatódott, hol a kutatás 
gyorsan változói technikai hátterét 
ismerhettük meg. A program zárásaként 
egy kis bemutatót láthattunk: egy 
hordozható eszközzel a gyakorlatban is 
megkerestük azt a „kincset”, amit 
előzetesen elrejtettek az intézet 
munkatársai. Az eszköz, valamint a Nap 
állása segítségével könnyen meg is találtuk 
az intézet által palackozott, és a siker 
jutalmaként nekünk ajándékozott üveg 
bort. 
 

V.J. 

 

 
 
Az obszervatórium 
dolgozóinak látogatása a penci 
múzeumban 
 

 
2014.05.29. - Frey Sándor 

 Május 27-én az obszervatórium 
munkatársai Králik József, Penc 
polgármestere és Végh József, a Jakus 
Lajos Cserhátalja Falumúzeum vezetője 
meghívására látogatást tettek a penci 
múzeumban. Végh József szakavatott 
vezetése mellett megismerkedtünk a 
múzeum alapításának történetével, az 
alapító Jakus Lajos munkásságával, a 
meglepően gazdag régészeti és 
helytörténeti gyűjtemény, a kőtár 
darabjaival, és a szépen felújított épülettel. 
Akiknek Penc közelében vezet el az útjuk, 
azoknak még egy kis kitérőt is megér, 
hogy felkeressék ezt a nagyszerű 
múzeumot! 

 
 
forrás: http://www.sgo.fomi.hu/ 
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Az óvoda centenáriumi 
ünnepsége 
 
Fennállásának századik évfordulóját 
ünnepelte a penci óvoda. Május utolsó 
napjára hívta meg az érdeklődőket, az 
egykori óvodásokat és a dolgozókat. Az 
intézmény kertjében magtartott 
ünnepségen Körmendi Károlyné vezető 
óvónő emlékezett az elmúlt időszak 
óvodájára, a különböző korok pedagógiai 
módszereire, az intézmény működésének 
sokszor változó körülményeire. A Tarkarét 
Óvoda mai apróságai tánccal járultak 
hozzá a jeles eseményhez. 
 

 
 
 Králik József polgármester 
köszöntőjében kiemelte, hogy valaha ő is 
ennek az óvodának a növendéke volt. 
Másodjára akkor találkozott gondjaival, 
sikereivel és fejlesztésének feladataival, 
amikor polgármesterként telkesítéssel 
kellett a gyermeklétszámot is emelni, s 
pályázati támogatást szerezve felújítani az 
épületet. 
 

  
 
 

 
 A régi óvodások – felnőttek és a 
mai általános iskola növendékei – 
énekszóval, zeneszóval köszöntötték az 
ünnepet Lestyánné Babinszki Zsuzsanna 
vezetésével. A Szülői Munkaközösség 
vezetőjeként Szpiszárné Laczkovich Éva 
mondta el ünnepi gondolatait a kerek 
ünnep és a pedagógusnap alkalmából. 
Végh József, a múzeum vezetője az óvoda 
történetének eseményeit foglalta össze. A 
további műsorban Petrik Regina és Petik 
Csaba zenélésének, a saját versét előadó, 
ma Érden élő Bobák Jánosnak, valamint az 
óvodai dolgozók kórusának tapsolhattunk. 
 

 
 
 A századik évfordulóra ezentúl egy 
kis tábla is emlékezik az intézmény 
bejáratánál, melyet felavatása alkalmából 
egyházi áldást mondott Hulitka Róbert 
római katolikus káplán és Laczi Roland 
evangélikus lelkipásztor. A résztvevők 
még sokáig nézegették az elmúlt 
időszakról szóló kiállítást, valamint a 
visszaemlékezéseket tartalmazó, ez 
alkalomra készített filmet. 
 

 
 

V.J. 
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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 
 
 
 

Koncert az óvodakertben 
 
A száz éves ünnepségére készülő penci 
óvoda gyermekei nem panaszkodhattak a 
megemlékezést megelőző időszakban. 
Egymást érték a különféle programok. 
Ennek sorában az óvoda vendége volt 
Heinczinger Mika, a Misztrál együttes 
alapító tagja. A méltán népszerű 
előadóművész nem először járt Pencen. 
Mostani alkalommal is emlékezetes műsort 
adott az apróságoknak.  Műsorán 
megzenésített versek, gyermekdalok, s az 
ősi kultúrát idéző dallamok hangzottak el. 
Különleges hangszereket mutatott be, s 
együtt játszott, mókázott a gyermekekkel. 

 
 
A műsor végén egy újabb meglepetés várta 
a lurkókat. Egy hatalmas torta került elő – 
száz éves az óvoda felirattal -, s mindenki 
jóízűen falatozhatott belőle. 
 

 
 

Penci Hírek 
Penc Község Önkormányzatának 

 alkalmi kiadványa 
Felelős kiadó: Králik József polgármester 

Szerkesztő: Végh József mkl 


