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Penci  Hírek 
2014. évi 4. szám        szeptember 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Képek a falunapról 
 

  
   

    
 

   
 

(folytatás az 5. oldalon) 
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Interjú a polgármester úrral 
 
Az önkormányzat háza táján történő 
dolgok mindig sokakat érintenek. Éppen 
ezért kerestük fel Králik József 
polgármestert, hogy néhány kérdést 
feltegyünk neki. 
Polgármester úr! Nem kerülhetjük meg az 
aktualitást: az a hír járja Pencen, hogy 
nem indul a közelgő választáson. Igaz ez? 
Ez nem így van. Természetesen indulok. 
Szeretném folytatni azt a munkát, amit 
elkezdtünk Penc képviselő-testületével. 
Most már azzal is tisztában vagyunk, hogy 
kik indulnak 
képviselőknek. 
Én a jelenlegi 
képviselő-
testülettel 
szeretnék 
dolgozni. Ezzel 
korántsem azt 
akarom 
hangsúlyozni, 
hogy a többiek 
nem alkalmasak 
erre a feladatra. Az előző ciklus során 
összerázódott a testület, átlátják a 
folyamatokat, részesei voltak a munkának, 
s éppen ezért úgy érzem, hogy velük 
könnyebb lenne a falu érdekeit szem előtt 
tartó folytatás. Név szerint is szeretném 
megemlíteni őket: Jónás Róbert, Kovács 
Gábor, Piszár István és Zérczi József. 
Már olvashatók faluszerte különböző 
programok, s benne tervek, ígéretek. 
Hogyan vélekedik erről? 
Mint gyakorló polgármester, aki több mint 
tíz évet eltöltött e poszton, azt szeretném 
hangsúlyozni, hogy látványos ígéretek nem 
tudok tenni. Annál is inkább, hiszen az 
önkormányzatunknak a legfontosabb 
feladata a falu működtetése. Vannak 
kötelező feladataink, amelyeket el kell 
látnunk. Ilyen az egészségügy, az oktatás 
és a gyermekek étkeztetése, valamint a 
szociális étkeztetés. Az önkormányzat által 
beszedett adók közül csak a kommunális 
adó és az iparűzési adó marad az 
önkormányzat számláján, a gépjárműadó 

60%-át továbbutaljuk az államnak. Az itt 
maradó adó ¾-ed része például elmegy 
arra a támogatásra, amit az önkormányzat 
fizet az óvodás, iskolás. alkalmazotti és 
szociális étkeztetés megsegítésére (a 
térítési díjon felüli támogatásra). S akkor 
még nem beszéltem a közvilágításról, ami 
évente 2,5 MFt kiadást jelent az 
önkormányzatnak. 

Természetesen továbbra is 
folyamatosan figyeljük a pályázati 
lehetőségeket. Sok pályázatot írtunk, szép 

számmal voltak 
köztük sikeresek 
is. A teljesség 
igénye nélkül 
említsünk belőle 
néhányat: 
játszótér a 
Kisiskola 
parkjában, az 
óvoda felújítása, 
a Szent István 
park kialakítása, a 

múzeum eszközfejlesztés, a falunap és egy 
szép könyv Penc történetéről, s most van 
folyamatban a világháborús emlékmű 
felújítása. 
Ez utóbbiról szólva, hallatszik olyan 
vélemény, hogy az önkormányzat csak a 
főút menti látványberuházásokra 
koncentrál. 
Egyszerűen arról van szó, hogy az idén 
emlékezünk az első világháború 
kitörésének századik évfordulójára. Ezért 
írtak ki e témában pályázatot, s az elnyert 
összeget semmi másra nem lehet fordítani. 
Szóljunk azokról a pályázatokról is, 
amelyek eddig nem jártak sikerrel. 
Több tervet is dédelgetünk, amelyekről 
továbbra sem mondunk le. Ezek érdekében 
írt pályázatainknak is hozadéka az, hogy 
elkészültek a megvalósítás érdekében 
született tervek, s a költségvetés. Ilyen 
például a Kisiskola területén 
megvalósítandó művelődési központ, de a 
sportöltöző érdekében is rendelkezünk 
tervekkel, látványtervekkel, s ilyen az 
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őstermelői piac terve is. Szeptember 
végéig kell a leader-programhoz az 
elkövetkezendő hét éves időszak régiós 
pályázatainak érdekében leadni azokat a 
projektötleteket, amelyeket meg szeretnénk 
valósítani.  
 

 
 

A Szent István park 
 

 
 

A Szent István park játszótere 
 

Természetesen itt is ezeket a célkitűzéseket 
szeretnénk szerepeltetni, bízva abban, hogy 
amennyiben kiírásra kerül, helyzeti 
előnyben leszünk azokhoz képest, akik 
akkor kezdik el a tervezési munkát. A 
korábbiakban felsoroltakon kívül beleírjuk 
az óvodatető és az önkormányzati épület 
felújítását. E sorban azonban kétségtelen, 
hogy a legfontosabb kérdés a 
szennyvízberuházás és az utak 
helyreállítása. Ezekhez is rendelkezünk 
tervekkel, költségvetéssel, vízjogi 
engedéllyel, melyet erre szakosodott 
szakemberek készítettek. Nem kis feladat 
ez, hiszen e kettő becsült értéke eléri a 850 
millió forintot. Sajnos 2009 óta még 
pályázati kiírás sem született a 2000 
lélekszám alatti települések számára ez 
ügyben. Abban bízhatunk, hogy egy 
európai uniós elv szerint két-három éven 

belül 95%-ban le kell fedni 
szennyvízelvezetés tekintetében 
Magyarországot, s ezért várható az, hogy 
ismét kiírnak ennek érdekében pályázatot, 
s akkor mi sem maradunk ki belőle. 
 
Sokan kérdezősködnek a szennyvíz- 
beruházás érdekében született 
előtakarékosságról. 
 
A viziközmű társulat egy másik jogi 
személy, s nem az önkormányzat kezében 
van a döntés. Külön intézőbizottság, 
küldöttei vannak. Augusztusban volt egy 
intézőbizottsági ülés, ahol ki lett adva a 
társulati elnöknek, hogy fel kell osztatni a 
viziközmű társulatot, kezdje el a 
vagyonmegosztást. Amennyiben túl 
vagyunk a jogi procedúrákon, ami a 
könyvvizsgálói, ügyvédi, cégbírósági 
felügyeletet jelent, akkor pár héten belül 
minden penci ember visszakapja azt a 
pénzt, amit az előtakarékosság során 
befizetett. Ha ezt követően mégis lesz egy 
sikeres pályázat, akkor kiderül, hogy száz 
százalékban támogatja-e a beruházást, 
vagy valamennyi összeggel be kell szállni 
ingatlanonként a lakosoknak. 
 

 
 

A megszépült múzeum 
 

Végezetül szeretném megköszönni a penci 
polgároknak azt a bizalmat, amely révén 
eddig is szolgálhattuk a község érdekeit. 
Minden penci polgárnak jó egészséget 
kívánok a további időszakra. 
 

V.J. 
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Levél az államtitkártól 
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Falunap 2014 
(folytatás az első oldalról) 

 
Az időjárás ez alkalommal nemigen volt 
kegyes a rendezvényhez. Reggel óta esett 
az eső. Hol erősebben, hol pedig 
alábbhagyott valamelyest. Már elkezdődött 
a rendezkedés a Kisiskola parkjában, 
mikor megszületett a kényszerű döntést: az 
egész rendezvényt be kell vinni a 
tornacsarnokba. A későbbiek beigazolták, 
hogy helyes volt így dönteni. 
Ettől kezdve azonban zavartalan volt 
minden. 
 

 
 

A program hivatalos részében Králik 
József polgármester úr köszöntötte a 
megjelenteket, majd a penci vallási 
felekezetek mondtak egyházi áldást. 
 Ezt követően kezdődhetett a színes 
szórakoztató program. A Gerengay Vilma 
Hagyományőrző Együttes, az aratásról 
szóló műsoruk előtt megemlékeztek a 
névadójukról, halálának tízedik 
évfordulója alkalmából. 
 

 
 
A Menyecskehegyi Népdalkör fiatalokat is 
igyekezett bevonni a táncaikba. Sok tapsot 
érdemeltek ki az óvódások, bájos műsor-
összeállításukkal. 

 Simon Katalin előadóművész és 
vendégei népdalokat, néptáncokat hoztak 
el a Kárpát-medence gyöngyszemeiből  
A Rimóci Rézfúvósok azt a hangulatot 
idézték fel műsoruk során, mely valaha sok 
helységben megtalálható volt a 
rezesbandák működése során. 
 

 
 
Vacsora, közben Bella Péter tekerőlant-
művész zenélt és Csipkebogyó 
lufihajtogató bohóc szórakoztatta a 
gyerekeket 
A színpadi műsorok sorát a Nógrád 
Operett Társulat zárta, 
és sokak örömére nem 
maradt el a várva-várt 
tűzijáték sem. 
  Az egész nap 
során sokan 
kipróbálhatták magukat 
a kézműves technikák 
fortélyait illetően. 
Készültek a 
gyöngyfűzés remekek, 
bőrdíszműves termékek, az apróságokat 
mesebeli figurákká varázsolták az 
arcfestők. 
A falunapi program egy európai uniós 
pályázat támogatásával valósult meg. 
Támogatóink: 
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Segítség az iskolakezdéshez 
 
A rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban részesülők számára 5.800 Ft 

értékű Erzsébet-
utalvány került 
kiosztásra.  Penc 
községben ez a 
kedvezmény 58 
gyermeket 
érintett.  
 

 
Ingyenes ugrálóvár 
 
A tervek szerint a falunaphoz egy ingyenes 
ugrálóvár is járult volna. Az esős időjárás 
azonban nem tette lehetővé ennek 
felállítását, ám, hogy a gyermekek ne 
maradjanak egy kis ugrálás okozta 
vidámság nélkül, néhány nappal később, a 
Kisiskola parkjában felállított cirkuszi 
sátor szomszédságában egy egész napon 
keresztül várta az apróságokat. Képünk 
éppen az óvodások látogatásakor készült. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diákok a múzeumban 
 
A nyár folyamán egy pályázati program 
során lehetővé vált, hogy diákokat 

foglalkoztathasson az önkormányzat. A 
program célja a korai munkatapasztalat és 
munkajövedelem szerzés elősegítése. 
A program célcsoportjába azok a 16-25 év 
közötti, nappali tagozatos, tanulói, vagy 
hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok 
tartoztak, akik nem rendelkeznek sem 
vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonnyal. A diákok bérét 
teljes egészében biztosította a támogatás. 
 A fiatalok megismerkedtek a 
múzeum működésével, ők maguk látták el 
a nyitvatartási időben a tárlatvezetést, de 
közreműködtek a takarításban, fűnyírásban 
és az újságok, levelek széthordásában is. 
 

Új autót kapott a penci 
polgárőrség 

 

 
 

A régi – szinte veteránnak számító, 33 éves 
– polgárőrautó immár használhatatlanná 
vált. Az önkormányzat éppen ezért 
határozott úgy, hogy egy másik, szintén 
használt, de jó állapotban lévő új autót 
vásárol az egyesület támogatására. 
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Könyvbemutató 
 
Megjelent egy jó kiállású könyv, mely 
újabb adalékokkal szolgál Penc község 
történetéhez. A helytörténeti 
munkálkodásnak ugyanis soha sincs vége.  

 
Mindig felbukkanhatnak újabb 
érdekességek, adalékok. A kötet azt a 
folyamatot kívánja tovább vinni, amelyet 
Jakus Lajos, a múzeum alapítója és mai 
névadója hosszú évtizedeken keresztül 
megalapozott. Október 10-én 17.00 órakor 
reá is emlékezünk, mikor a kultúrházban 
bemutatásra kerül a kötet. 
 Azt reméljük, hogy a pályázati 
forrásból megvalósuló könyv ott lesz majd 
minden penci család könyvespolcán a Penc 
története kötet társaságában. 

 
Egy kép a könyvből: A Szabóky kúria 

Múzeumok Őszi Fesztiválja 
 
Múzeumunk csatlakozott az országos 
felhíváshoz, s az alábbi programokat 
tervezi a Múzeumok Őszi Fesztiválja 
programsorozatában 
 
Szeptember 29. Száz éves a penci óvoda – 
fotó- és dokumentumkiállítás a múzeum 
előterében 
 
Szeptember 30. 
18.00 óra 
Szeleczky Zitára 
emlékezünk – 
Filmvetítés a 
kultúrházban 
 
Október 4. 13.00-tól 16.00-ig Nyílt nap, 
ingyenes látogatási lehetőség és 
tárlatvezetés a múzeumban 
 

 
Október 10. 
17.00 óra Jakus 
Lajosra, a 
múzeum 
névadójára 
emlékezünk, 
filmvetítés, 
valamint a  

 
Szemelvények Penc történetéből c. könyv 
bemutatása a kultúrházban 
 
Október 14. 18.00 óra Szeleczky Zita 
filmjének vetítése a kultúrházban 
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk 
programjainkra! 
---------------------------------------------------- 

A hónap műtárgya 
 
A penci Jakus Lajos Múzeum hónapról 
hónapra bemutat egy-egy műtárgyat, a 
gyűjteménye legszebb darabjait. Az írások 
megtekinthetők a múzeum honlap-oldalán: 

muzeum@penc.hu 
Látogasson el honlapunkra! 
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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 Králik Józsefnétől 

kaptuk. A kép 1972-ben készült. Annál is 
inkább is megörültük a felvételnek, hiszen 
egy újabb emlékkel tiszteleghetünk a száz 
éves óvodánk előtt. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Megújul a világháborús emlékmű 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Egy pályázati lehetőség segítségével 
megújul, megszépül a világháborús 
emlékmű és környéke. A pályázati kiírás 
aktualitását az jelentette, hogy száz évvel 
ezelőtt tört ki az első világégés. A felújítás 
arra is alkalmat nyújtott, hogy azokat a 
hősöket és áldozatokat is szerepeltessük 
rajta, amelyek az újabb helytörténeti 
kutatások során kerültek előtérbe.  
A pályázat során a Közép- és Kelet-
európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány kimondottan az 

emlékmű megújulását 
támogatta, a környékének 
megszépítését az 
önkormányzat saját 
erőből oldotta meg.  Az 
emlékmű ünnepélyes 
átadását az október 23-i 

ünnepségen tervezi az önkormányzat. 
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Jakus Lajosra emlékeztünk 
 
Pen Község Önkormányzata 
kezdeményezésére egy megemlékezést 
tartottunk Jakus Lajos halála 10. 
évfordulóján a penci temetőben. 

A magyar irodalom és 
művelődéstörténet csöndes, szerény, 
szorgalmas munkása volt. Jakus Lajos 
evangélikus kántortanító, utóbb magyar-
történelem szakos tanár, iskolaigazgató, a 
múzeumalapító. Épp tíz éve annak, hogy 
elhunyt. 

Tata-Tóvároson született. Édesapja 
Jakus Imre tanító, édesanyját korán, három 
évesen vesztette el. Iskoláit szülőhelyén, 

Tatán és Sopronban végezte. Oklevelet a 
soproni Evangélikus Tanítóképzőben 
szerzett 1935-ben. 1937-től 1939-ig 
katona. 1939 márciusától levita 
kántortanító Fárnádon (Esztergom megye) 
1945 májusáig. Mivel a Felvidéket 
visszacsatolták Csehszlovákiához, magyar 
állampolgárként el kellett hagynia 
Farnadot. 1946 jan. 20-tól Pencen az 
Evangélikus Iskola tanítója volt, majd az 
államosítás után pedig az általános iskola 
igazgatója. Közben 1952-ben elvégezte a 
Budapesti Tanárképző Főiskola levelező 
tagozatát magyar-történelem szakon.  
1973-tól a penci és rádi általános iskola 
közös igazgatója 1975-ig nyugdíjba 
vonulásáig. 1948 és 1952 között gyűjtötte 
egybe a két vármegye, Pest és Nógrád 
határán fekvő Cserhát-vidék községeinek 
(Penc, Rád, Csővár, Kosd) levéltári, 
régészeti, néprajzi, irodalmi emlékeit. A 
helyi általános iskola egyik szobájában 

megnyílt penci Falumúzeum - az elsők 
egyike az országban - 1960-ban 
költözhetett mai helyére, a község 
legrégebbi épületébe. A múzeum 
látogatóinak száma 1960 és 2001 között 
meghaladta a 70 000 főt. A magyar rádió 
és televízió riporterei és operatőrei 
többször visszatértek a múzeum 
ismertetésére. Nyugdíjba vonulása után 
még 30 éven keresztül folytatta múzeum-
vezetőként a Múzeum gondozását és 
fejlesztését, levéltári kutatásait és 
publikációs tevékenységét. Fél-évszázad 
szorgalmas kutatómunkájának 
eredményeit élete utolsó évtizedeiben 
publikálta a Cserhát-táj községeinek 

monografikus 
feldolgozásával. Az 
irodalomtörténet-írás 
elsősorban Petőfi-
kutatóként tartotta számon 
őt. Pencen ugyanis a költő 
háromszor is járt. 
Falutörténeti monográfiái 
mellett több mint hatvan 
tanulmányában, cikkében 
egyforma ügyszeretettel és 
forráskutató alapossággal 
tárta fel és írta meg régi 

prédikátorok, iskolamesterek, kuruc tábori 
papok, hajómalom-molnárok, szűrszabók, 
tiszttartók és egyszerű parasztcsaládok 
történetét. Első tanulmányát 20 éves 
korában írta. Utolsó munkája nyomdában 
volt elhunytakor, poszthumusz műként 
kerül egy hosszú lista végére. 

Pencen mindenki szeretettel és 
nagy tisztelettel emlékezik Lajos bácsira. 
Méltán büszkélkedünk azzal a gazdag 
életművel, amit Jakus Lajos reánk hagyott, 
ami által gazdagodtunk valamennyien. A 
felelősségünk, hogy jól sáfárkodjunk ezzel 
a kinccsel, melyet a múzeum tárgyaiban, 
egy követendő életút példájában, a 
lokálpatriotizmus, a hazaszeretet 
példájában hagyott reánk. A feladat adott 
tehát, a mérce magasra lett állítva. Arra 
törekszünk, hogy a múzeum ügyét tovább 
vigyük, ápoljuk hagyományainkat, s benne 
a múzeumalapító Jakus Lajos emlékezetét. 
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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 – 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 
 
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 
 

Meghívó 
 

Penc Község Önkormányzata 
szeretettel 
meghívja 

Önt és 
családját a 
szeptember 

20-án 
16.00 órakor 
sorra kerülő 
 

Szent 
István park 
átadására 

 
Köszöntőt mond:  

 

Harrach Péter  
országgyűlési képviselő 

Közreműködik 
Simon Katalin előadóművész, 

a penci Tarkarét Óvoda,  
és a Rimóci Rezesbanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Penci Hírek 
Penc Község Önkormányzatának 

 alkalmi kiadványa 
Felelős kiadó: Králik József polgármester 

Szerkesztő: Végh József mkl 
 


