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

Polgárőrnap 2014. 
  

Az Európai Unióban ismeretlen a 
polgárőrség fogalma, Magyarországon 
viszont 1995 óta rendezik meg az országos 
Polgárőr Napot. Polgárőr törvény 
ugyanis a 23. §-ában kimondja, 
hogy június 27-e az Országos 
Polgárőr nap. Az eltelt évek 
bebizonyították a 
polgárőrszervezetek 
létjogosultságát. A lakosság széles 
körben felismerte az önszerveződés 
fontosságát, ami abban is 

megmutatkozik, hogy nemcsak a 
városokban, de már a kisközségekben is 
működnek polgárőrségek.   

A polgárőrök megérdemlik, hogy 
az évi 364 nap szolgálat után legyen egy 
nap, ami csak róluk szól. Ahol 
kikapcsolódva szórakozhatnak azok valódi 
hivatástudattal, szolgálatkész lendülettel 

szolgálnak, sokszor a családtól elvéve a 
szabadidőt. Önzetlenül és díjazás nélkül 
végzik azt a hivatást, azt a szolgálatot, ami 

nagymértékben hozzájárul a 
települések biztonságához. Céljuk 
a közrend és közbiztonság 
fenntartásának segítése, a 
határőrizetben, a környezet- és 
természetvédelemben, a 
veszélyhelyzetek megelőzésében 
és kezelésében, a társadalmi 
bűnmegelőzésben való lakossági 

részvétel, illetve az 
önkormányzatok és a 
lakosság közötti 
bizalom erősítése, 
továbbá a helyi 

közbiztonság 
közösségi védelme. 
A penci ünnepségen 
sokszínű kínálat várta 
az érdeklődőket. 
Bemutatót tartottak az 
erőemelők, Felvonult 
kínálatával a Kalmár 
Autós Iskola, még az 
autóvezetést is 
kipróbálhatták a 
gyerekek. Volt 
légpuska lövészet, s a 

fafaragásban is ügyeskedhettek Fricz János 
diósjenői fafaragó vezetésével az arra 
vállalkozók. Nagy sikert aratott az 
apróságok körében az egész napos 
ingyenes körhinta. A program nem csupán 
szórakozásból állt. Sikeres volt az iskola 
épületében szervezett véradás. 
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Egy Ybl-díjas építész Pencről: 
Klenk Csaba 
 
Pencen járt iskolába. Édesanyja ma is itt 
él. Gyakorta jár haza, hiszen mindmáig 
pencinek tartja magát. Az Egyetem 
elvégzése után a Paksi Polgármesteri 
Hivatal Vállalkozási Irodájában 
helyezkedett el, mint tervező építész. A 
Hivatalban a tervezői munka mellett a 
városi beruházások 
építészeti előkészítésével, 
tervpályázatok 
bonyolításával foglalkozott. 
1994 óta saját – feleségével, 
Kern Andreával közösen 
alapított - építész irodában 
dolgozik. 
Szakmai tevékenységét is 
siker kísérte. Az egyetemen 
diplomaterve a diplomadíj 
pályázaton dicséretben 
részesült. 1993 óta tagja a 
Magyar Építész 
Kamarának, 2000 óta a 
DDÉK elnökségi tagjaként 
dolgozik, jelenleg a 
Tervpályázati Bizottságot 
vezeti. 1994-96-ban elvégezte a 
Mesteriskolát. Jól felkészült, fiatal 
építészként Paks városába, kisvárosba, 
kistérségbe települt, szembenézve az ezzel 
járó egzisztenciális kockázatokkal és 
kihívásokkal. Ez már önmagában is 
elismerésre méltó vállalkozás! Ám az 
kétségtelenül jelentős eredmény, hogy, a 
települési értékek ápolásával együtt, a 
térség új építészetét is országos 
színvonalra emelte. Alkotói módszereit az 
alaposság, a biztos szakma; tudás jellemzi. 
Megvalósult épületein hagyományos és 
újszerű formai elemeket egyszerre 
alkalmaz, mindig megteremtve köztük a 
finom átmenetet, a folytonosságot. 
 „Eddig elkészült munkáiból melyikre és 
miért gondol a legszívesebben?” 
Nagyon nehéz választani, mert szerencsére 
elég sok házunk megépült, és többségében 
jó élmény volt végigkísérni a házak 
megvalósulását. Ha mégis választanom 

kell, két épületet emelnék ki. Időben az 
első a paksi Szakorvosi Rendelőintézet. 
Ezt a munkát tervpályázaton nyertük 2001-
ben, addigi pályafutásunk legösszetettebb 
és legnagyobb feladata volt. Szerencsére 
élveztük a beruházó Önkormányzat 
bizalmát, így szinte minden építészeti 
elképzelésünket, szándékunkat meg tudtuk 
valósítani a tervekben.  

A másik 
kiemelendő épület a 

sárszentlőrinci 
Evangélikus Parókia és 
Gyülekezeti ház. Ezt a 
házat 2003-ban terveztük, 
2004-ben épület meg. 
Sárszentlőrinc tipikus 
tolnai falu, annak minden 
szépségével és gondjával. 
Az evangélikus 
egyházközség régi parókia 
épületét nem lehetett 
gazdaságosan felújítani, 
így új épület építéséről 
döntött az egyházközség. 
Az új ház kialakításakor a 
lelkészlakás funkción 

kívül gyülekezeti termet is terveztünk. Ez a 
kettősség önmagában is érdekessé tette a 
feladatot, de a legizgalmasabb az a 
folyamatos egyensúlyozás, a helyes 
arányok –nem csak építészeti-formai 
értelemben- megtalálása volt, ami szűkös 
anyagi lehetőségek, a program nemes 
volta, a helyi építészeti arculat tiszteletben 
tartása, és még számos még számos 
szempont közötti feszültségekből adódott. 
Szerencséseknek mondhatjuk magunkat, 
hogy itt is értő megbízóval, jó kivitelező 
csapattal dolgozhattunk.  
A legjobb mégis az, hogy ház megtalálta a 
helyét a falu és a gyülekezet életében, 
valódi „HELY” lett. 
 „Milyen terveket szeretne megvalósítani 
a következő időszakban?” 
Jelenleg is szép feladaton dolgozunk. 
Persze alapvető optimizmusomat segíti, 
hogy Paks fejlődő város, és ez hosszú 
távon így is marad. 
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A Kibuci Bucik Pencen 
 
Jószerivel még alig zárult be az iskolaév 
máris újból élettel telt meg a penci iskola. 
A budapesti Lauder Javne Iskola 
növendékei közül több mint félszázan 
jelentkeztek a penci táborba. Pedig nem 
kisebb feladatra vállalkozott a lelkes  
 

 
csapat, minthogy rendbe teszik a penci 
zsidó temetőt. A holocaust óta elárvult 
temetőt visszafoglalta ugyanis az erdő. 
Szinte áthatolhatatlan volt annak sűrűsége, 
olyannyira, hogy aki nem 
tudta, hogy pontosan hol 
található, nem is könnyen 
bukkanhatott rá. Egy korábbi 
interjúból idézve mutatjuk be a 
kezdeményezést. 
Hány éve működik a tábor? 
Honnan jött az ötlet? 
A Kibuci Bucik tábor 
alapkoncepciója, neve 2003 
tavaszán született néhány tanár 
közös gondolkodásából, és 
immár tizenegyedik éve egyre 
nagyobb létszámban megyünk 
táborozni. Az első táborban 16 
felnőtt és 9 diák vett részt, a tavalyi, 
tizenegyedik alkalommal pedig 41 gyerek 
és 9 felnőtt táborozott. Általában 10 éves 

kortól jönnek a gyerekek, de vannak 
kivételek. 
Milyen helyszíneken zajlik a 
táboroztatás? 
2003-ban Bodrogkeresztúron és 
környékén, 2004-ben Hőgyészen, 
Bonyhádon, 2005-ben Öcsön és 
Taliándörögdön, 2006-2007-ben  
 

Kővágóörsön, 2008-ban Ádándon, 2009-
ben Mezőszilason, 2010-ben 
Lengyeltótiban, 2011-ben Szentantalfán, 
2012-ben Apostagon és 2013-ban Szügyön 
táboroztunk és dolgoztunk. 

Miért tartjátok 
fontosnak ezt a munkát, 
mi a célja? 
A tábor rengeteg célt 
hordoz magában. Röviden: 
micve és 
közösségteremtés. 
Családias, tartalmas 
együttlét. A közös szállás, 
főzés, étkezés, 
beszélgetés, játék, 
biciklizés, strand, 
judaisztikai tematikájú 

kirándulások, 
szombatfogadás és közös 

Sábát, kiscsoportos interjúzás, fotózás, 
filmezés, kézműveskedés, és legfőképpen a 
munka a temetőben és a zsinagógában 
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mind-mind közösségteremtő erő. Az utóbbi 
öt évben blogot is készítettünk. 
A vidéki temetők egy része évtizedek óta 
gondozatlan, a megmaradt néhány 
zsinagóga vagy más funkciót kapott, vagy 
az igen rossz állapotú, omladozó épület 
évtizedek óta gazdátlanul, jövő nélkül áll. 
Célunk, hogy a táborral, jelenlétünkkel 

felhívjuk a település lakói, a polgármester  
figyelmét a környezetükben lévő tárgyi és 
történeti értékekre és megtegyük az első 
lépéseket. Jó érzés, hogy az eddigi  
„temetőink" mind gazdára találtak a tábor 
után, további gondozásukat 
a helyi erők végzik. 
A táborozók így egyfajta 
diplomáciai feladatot is 
ellátnak. Követek vagyunk. 
Képviseljük a Lauder 
Iskolát és a mai magyar 
zsidóságot. 
Hogyan kezdtek bele egy-
egy évi munka 
megszervezésébe? 
Először is meg kell találni 
az alkalmas települést, ahol 
„vár ránk" egy elhagyatott 
temető, esetleg zsinagóga 
is, tulajdonképpen ez a 
legnehezebb feladat. Eddig 
mindig szerencsével 
jártunk, szomorú-gyönyörű 

dzsungelszerű temetőket, zsinagógákat, 
segítőkész helybelieket, hangulatos 
táborhelyeket és életre szóló emlékeket 
leltünk minden évben. 
Kezdetben zsinagógatakarítással és a 
környék valaha élt zsidóságának múltját 
kutató programokkal telt a tábor, majd 
2005-től örököltük meg dr. Oláh János 

által évek óta vezetett temetőgondozó 
Micve-tábort, és azóta nyolc zsidó temető 
rendbetételéhez járultunk hozzá. 
 
A tizenkettedik  - penci - tábor során 

előbukkantak az elmúlt két 
évszázad penci zsidóságának 
síremlékei. Sok közülük ledőlt 
már, s a föld alól kellett kiásni. 
Hatalmas mennyiségű bozótot 
kellett kivágni és lehordani 
olyan meredek domboldalról, 
hol még megállni sem egyszerű 
feladat. A gyerekek csatárláncba 
állva és hatalmas ponyvákon 
hordták le a sok gallyat, 
megcsiszolták a köveket, kiásták 
a föld alól, s amit csak lehetett 
fölállítottak. Munkájuk 
eredményeként Pencnek egy 
olyan kultúrtörténeti értéke vált 
láthatóvá, megismerhetővé, 
amely elválaszthatatlan része 
volt századokon át. 
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A fejlődés útján 
Penc egy szép könyvben 

 
Az INKA Kiadó 2012-ben egy új 

sorozatot indított „A fejlődés útján” 
címmel, melyet a közigazgatásban 
végbement változások hívtak életre. 

 

 
 A kistérségek megszűnésével, a 
járások kialakulásával a települések 
életében lezárult egy korszak. Ez késztette 
a kiadót arra, hogy album formájában 
örökítse meg a megyék településeinek, 
szellemi és tárgyi kincseinek, fellelhető 
értékeinek és hagyományainak 
kavalkádját.  
 A szép kiállású kötet Heves, Pest és 
Nógrád megye településeinek környezetét, 
történetét, az ott élők szokásait, a múltból 
féltő gonddal átvett örökségét, valamint az  
 

 
„új” megannyi formájának megteremtésére 
irányuló törekvéseit mutatja be. Felvázolja 
terveiket, erőfeszítéseiket, s alkotó 
kedvüket. 
 

Az album az ünnepekre és a hétköznapokra 
vonatkozóan is betekintést nyújt a 
települések életébe. Jól fogalmazza meg a 
kötet törekvését a  Jean-Pierre Montcassen 
tollából származó idézet, mely így 
hangzik: „Semmi kétség, mégiscsak ott a 
legjobb, ahol régtől fogva ismerik az 
embert, ahol természetes íze van az 
életnek.” 
 A szép kötet Penc Község 
Önkormányzat támogatásával jelent meg. 
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Küldjön egy képet! 
 
A penci múzeum, a településünk 
történetéhez fűződő régi képek gyűjtését 
határozta el. Örömmel vennénk minden 
olyan képet, amely a falu múltját, az itt 
élők életét mutatja be. Olyan képekre 
számítunk, amelyek a falut, a régi 
népviseletet, háborús időszak penci 
emlékeit (például katonafotókat), az 
egykoron itt élő, valamint az elszármazott 
családok hétköznapjait és ünnepeit 
ábrázolják. A képeket lemásoljuk, s 
visszaadjuk a tulajdonosának. A digitális 
változat a múzeum archívumába kerül, s 
közülük egyet-egyet a helyi újságban is 
bemutatunk. 
 
Az alábbi képet Lovászy Attilánétól 
kaptuk. Az 1955-ben készült csoportkép 
jobb oldalán (sötét köpenyben) Benczik 
Etelka óvónő látható, s elől az iker fiai 
állnak. A másik két hölgyet nem ismerjük. 
A képnek különösen megörültünk, hiszen a 
közelmúltban emlékeztünk az óvoda 
fennállásának századik évfordulójára. 
 
 

 
 

 

Gyógynövénytermesztő 
tanfolyam Pencen 
 
A Dekra Akadémie Kft. egyike az ország 
legismertebb tanfolyamszervező 
vállalkozása. Felfogásuk szerint: „A  

 
vállalatok és foglalkoztatottaik, valamint 
a munkát keresők ma egyre nagyobb 
kihívásokkal találják szemben magukat.  
 
A társadalmi változások és a technika 
rohamos fejlődése folyamatos 
alkalmazkodási készséget, újabb és újabb 
képzettségeket követel meg. Manapság az 
egyén tanulási folyamata már nem 
egyszer valamikor meghatározott, merev 
képzési struktúrák mentén történik, 
hanem élethosszig tart. Annak viszont, 
aki szembenéz ezzel a ténnyel, és 
hajlandó folyamatosan új dolgokat 
elsajátítani, pontosan abban a 
továbbképzésben kell részesülnie, amely 
megfelel személyes elvárásainak. 
A DEKRA Akademie, amelynek 
képzései számos típusra és szakterületre 
kiterjednek, oktatási partnerként vállalja 
ezt a feladatot, mégpedig 
gyakorlatorientált, innovatív képzési 
koncepciókkal, magas fokú 
rugalmassággal és személyre szabott 
megoldási javaslatokkal. 
 Az oktató cég Pencre egy 
gyógynövény – és fűszertermelő 
tanfolyamot szervezett. A tanfolyam 
tizenhat résztvevője mintegy egy év alatt 
sajátítja el azokat az ismereteket, amelyek 
mai modern világunkban ismét előtérbe 
került. Képünk a tanfolyam egyik házi 
vizsgája alkalmával készült. 
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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 
 

VB közvetítés óriás kivetítőn 
 
A Penci Falumúzeumért Egyesületnek egy 
sikeres pályázata révén többféle eszközhöz 
jutott a múzeum. Az ezek sorában 
rendelkezésünkre álló projektor révén vált 
lehetővé, hogy a falu központjában, a 
közelmúltban elkészült szép Szent István 
parkban, nagy méretű képeket nézve 
szurkolhassanak a labdarúgás kedvelői. 
 

 
A világbajnokság egy hónapja alatt sok jó 
meccset láthattunk. Izgulhattunk kedvenc 
csapatainknak. Az időjárás persze nem 
mindig kedvezett a foci rajongóinak. 
Olykor a nyár közepét meghazudtoló 
hidegben vacogva nézték végi a 
legkitartóbbak a mérkőzést. Sokan vártunk 
a csattanóra, a döntőre, ám az időjárás ez 
alkalommal is közbeszólt. A zuhogó 
esőben nem volt lehetséges a szabadtéri 
vetítés, így a szurkolók a szomszédos Duca 
presszóban drukkolhattak a csapatoknak. A 
döntő megtekintésére érkezőket Gergely 
Sándor és Urbán György vállalkozók 
jóvoltából finom vacsora is várta. 
Köszönettel tartozunk érte. 
 Összességében huszonnégy estén át 
követhették a VB fordulóit azok, akik 
számára várva-várt esemény volt a világ 
legjobb labdarúgóinak találkozása. Voltak, 
akik nem mulasztottak el egyetlen 
mérkőzést sem. Legtöbbjük úgy 
nyilatkozott, hogy jó kezdeményezés volt 
ez a sorozat. Az élményhez hozzájárult a 
szép környezet, a jó hangulathoz pedig a 
társaság.  

Penci Hírek 
Penc Község Önkormányzatának 

 alkalmi kiadványa 
Felelős kiadó: Králik József polgármester 

Szerkesztő: Végh József mkl 


