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Penci  Hírek 
2014. évi 5. szám     november 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Megalakult az önkormányzat 
 

2014. október 22-én megtartotta alakuló ülését Penc Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete. Az ülésen dr. Petrik Ottó, a Helyi Választási Bizottság elnöke nyújtott tájékoztatót a 
választás eredményéről. Ezt követően a képviselő-testület tagjai, valamint Králik József 
polgármester is letették az esküt, s átvették a megbízólevelüket. Megválasztották Penc Község 
Önkormányzatának alpolgármesterét is. A polgármester javaslatára a testület titkos szavazás 
során, egyhangú döntéssel úgy határozott, hogy Zérczi József képviselő lássa el ezt a 
feladatot. A polgármesteri és alpolgármesteri tiszteletdíj megszavazását követően sort került 
az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság megválasztására. A 
testületi ülés a polgármesteri program ismertetésével, s az egyebek napirendi ponttal zárult. 
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A 2014. október 12-én 

lezajlott önkormányzati 
választás penci eredményei:  

 

 
 

Polgármester választás 

Sorszám A jelölt neve Jelölő 
szervezet(ek) 

Kapott 
érvényes 
szavazat 

 % Polgármester 

 1  Králik József Független jelölt  450    65.31 % 
 

 2  
Dubay Marianna 
Beáta 

Független jelölt  239  34.69 % 
 

Képviselő választás 

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

Képviselő 

 1  
Szpiszárné Laczkovich 
Éva 

Független jelölt  304  
 

 2  Dudás István Független jelölt  142   

 3  Kádár-Gál Ferenc Független jelölt  185   

 4  Pálinkás Tamás Független jelölt  89   

 5  Babinszki László Független jelölt  239   

 6  Zérczi József Független jelölt  342  
 

 7  Dubay Marianna Beáta Független jelölt  278  
 

 8  Zima Péter Független jelölt  210   

 9  Járai Árpád Független jelölt  180   

 10  Piszár István Független jelölt  301  
 

 11  Jónás Róbert József Független jelölt  322  
 

 12  Kovács Gábor Független jelölt  350  
 

 13  Oravecz Gergely Független jelölt  277  
 

 

A választás eredményes 
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A Szent István tér átadása 
 

Szeptember közepén, egy verőfényes őszi 
délutánon került sor a faluközpontban, a 
Szent István tér átadására. A park sétáútját 
már korábban is gyakorta látogatták a 
kisgyerekes családok, a szülők 
beszélgettek a szökőkút mellett, az 
apróságok pedig kerékpároztak a 
kanyargós úton, s kipróbálták a játszótér 
minden lehetőségét. A fiatalok számára is 
egy találkozási pont lett a tér, hiszen itt 
mindenki elérheti az internetes 
lehetőségeket. A tér egyébként közösségi 
alkalmakra is helyszínóül szolgálhat. Ezt 
bizonyxítja az az egyhónapos sorozat, 
amikoris a labdarúgó világbajnokság 
mérkőzéseinek drukkolhattunk. 

 Az ünnepségre jeles vendégek is 
érkeztek. Pencre érkezett Harrach Péter 
országgyűlési képvisleő úr, ki az 
avatóünnep alkalmából megosztotta velünk 

a szeretett királyunkról szóló gondolatait. 
A műsorban körfogták táncukkal Szent 
István szobrát az óvodások, legszebb dalait 
hozta el Simon Katalin előadóművész, s 
meglepetésként megérkezett a Rimóci 
Rezesbanda is. 
 Megáldotta a szobrot dr. Fischl 
Vilmos az Ökomenikus Egyháztanács 
főtitkára, majd felszentelte azt Szabó 
Mihály római katolikus káplán úr. Králik 
József polgármester köszöntőjében 
hangsúlyozta, hogy nagyon sokan 
segítettek abban, hogy ez a szép park 
megvalósuljon. A park maga egy pályázati 
lehetőség révén jöhetett létre. nem volt 
könnyű a szoborhoz szükséges három 
méter magas és egy méter átmérőjű 
tölgyfarönköt találni, de a penci gyökereire 
büszke, ma Tesmagon élő Németh Tibor 
ingyen ajándékozta „falujának” a rönkfát a 
szobor elkészítéséhez. A szobor 
faragásának költségeit az Amerikában élő 
Evva Lajos támogatásábnak köszönhetjük. 
A szobrász, Koltay László igazán szép 
munkát végzett.  A park tervezése Szabó 
János és Szabó Gábor munkáját dícséri, a 
kivitelezést Bhrlik László és muntaársai 
végezték. Rádler Tamás a villanyszerelési 
munkálatokat, Maruszki Sándor a 

kertépítést 
vállalta 
magára.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Szüreti felvonulás 2014 
 
A szüreti szokások mai formájukban a 
szüreti felvonuláshoz, menethez és a 
bálhoz vagy mulatsághoz kötődnek. Az 
országszerte egységes és egységesített –  

 
19. – 20. század fordulóján miniszteri 
rendelettel szabályozott szokások 
elsősorban a korábbi uradalmi 
szőlőmunkások szokásainak mozzanatait 
vették mintául. E szokások a szőlőszedés 
utolsó napjához, a végzéshez, a 
végzésnaphoz kapcsolódtak, az eddig 
ismert adatok szerint meglehetős 
egyöntetűséget mutattak: az uraság 
karjának fürtös hajtással való megkötözése, 
a favázra aggatott fürtökből álló szüreti 
koszorú (szőlőkoszorú, piramis, gúla) 
elkészítése, a koszorúvivők vízzel történő 
leöntése. (E tekintetben a szokás hasonló 
volt az aratást végző szokásokhoz.).  A 
gazda házánál este trakta volt, amit a 
végzéstánc, és a mulatság zárt. 

Közvetlenül a szüret után gyakori 
volt az ifjúság szüreti bállal végződő 
felvonulása. A menet vezetői, a vőfélyek 
voltak. A felvonulás alakoskodásra is 
lehetőséget nyújtott. Ezek a felvonulások 

ugyanis eredetileg farsangkor voltak, de 
áttolódtak a szüret befejezését követő 
időpontra. A penci szüretek Jakus Lajos 
bácsi visszaemlékezése szerint, a jó bor 
érdekében mindig csak október 23. után 
kezdődhettek. 
E hagyomány folytatói Pencen a Gerengay 

Vilma Hagyományőrző Egyesület tagjai. A 
menet a névadó egykori házától indult, 
hogy végigvonulva a település utcáig, 
mindenhová elvigyenek egy kis 
vidámságot, színes forgatagot. A 
felvonulást követően a vendégségbe érkező 
alsópetényi, ecseri, keszegi és acsai folklór 
együtteseknek és a penci óvodásoknak s 
természetesen a házigazdáknak tapsolhatott 
a közönség. A tombolahúzás során szinte 
mindenkinek jutott a nyeremények közül, s 
azt estet, a végig kitartók tánccal zárták. 
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Múzeumok Őszi Fesztiválja 
 

Múzeumunk, a penci Jakus Lajos 
Múzeumi Kiállítóhely is csatlakozott az 
országos felhíváshoz, s néhány 
programmal várta tervezi a Múzeumok 
Őszi Fesztiválja programsorozatában a 
vendégeit. 

 
A 

helyi sorozat 
szeptember 
29-én indult, 
mikoris a 
múzeum 
előterében 
megnyílt a 
száz éves a 

penci óvodáról szóló fotókiállítás. A 
program másnap a kultúrházban 
folytatódott, mely alkalommal egy 
filmvetítés során Szeleczky Zitára 
emlékeztünk. Sikere volt annak a nyílt 
napnak, mely ingyenes látogatási 
lehetőséget és tárlatvezetést kínált a 
múzeumban. 

Október 10-én Jakus Lajosra, a 
múzeum névadójára emlékeztünk halála 
tízedik évfordulóján. Levetítettük a róla 
szóló filmet, s bemutattuk az 
emlékezetének ajánlott, a Szemelvények 
Penc történetéből című könyvet.   

A sorozat záró eseményeként ismét 
egy Szeleczky Zita film vetítésére került 
sor a kultúrházban. Ez alkalommal az 
1938-ban forgatott Pillanatnyi pénzzavar 
című vígjátékot láthatta az érdeklődő 
közönség. A penci Haltenberger kastély 
egykori úrnőjének partnere e filmben 
Kabos Gyula volt. 

 

Itthon vagy – Magyarország 
szeretlek! 

 

Egy sikeres pályázat révén Penc község is 
csatlakozott az országos akcióhoz, s így 
október 27-én egy sor gyermekprogramra 
került sor a tornacsarnokban. Az érkező 
gyermekeket tánc- és daltanítás, táncház, 
valamint kézműves foglalkozások várták. 
Az ügyes kezűek bőrdíszműves és a 
nemezelő technikákkal ismerkedhettek 
meg. Néhányan vállalkoztak arra is, hogy 
részt vegyenek az aszfaltrajzversenyen. 
Egy névre szólóan dedikált könyv volt a 
jutalmuk. A délelőtt legfőbb programja a 
Maszk Bábszínház előadása volt. A 
társulat a "Mátyás király bolondos 
bolondja" című darabját mutatta be. Az 
apróságok lelkesen tapsolták be a 
marionett bábúkat és élő szereplőket is 
felvonultató előadást. 
 

 Míg a gyermekek a 
tornacsarnokban szorgoskodtak, a felnőttek 
részére a rendkívüli nyitva tartás alatt egy 
ingyenes látogatásra volt lehetőség a penci 
múzeumban. Érdekességek Penc 
történetéből címmel Végh József 
helytörténész tartott előadást. 
 A délutáni programhoz a Gerengay 
Vilma Hagyományőrző Egyesület 
csatlakozott a szüreti felvonulással. A 
színes forgatag eseményeiről külön is 
tudósítottunk. A program a korábbi 
évekhez képest a Szent Mihály napi 
népszokások bemutatásával és a 
tűzgyújtással gazdagodott. 
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Retro búcsú Pencen 
 

A falunapra nem tudott kitelepülni az esős 
idő miatt az a mutatványos, aki ígérte, 
hogy közreműködik a program 
gazdagításában.  Az elmaradt programot 
pótolták október 4-én szombaton és 5-én 
vasárnap. 

A Kisiskola parkjában minden 
látványosság és szolgáltatás - ugrálóvár, 
céllövölde, körhinta. körforgó - 200 Ft-os, 
jelképes áron volt igénybe vehető. A jó idő 
hozzá is járult, hogy sokan kihasználják a 
kedvező szórakozási alkalmat. 
 

Száz éves penci óvoda 
Kiállítás a múzeumban 
 

A penci múzeum előterében mindig valami 
ideiglenes kiállítás látható. Jelenleg egy új 
válogatás képei szemlélhetők meg, amely a 
száz éves penci óvodát köszönti. Pencen 
ugyanis 1914. április 15-én nyílt meg az 
első óvoda Jakobsz Károlyné, Rákóczi 
Etelka óvónő 
vezetésével. 
A kiállított 
képeken a 
hőskortól 
napjainkig 
szerepelnek 
az elmúlt 
évek 
óvodásai, s 
egy kis 
szerencsével 
talán a 
múzeum 
látogatója is 
megtalálhatja 
önmagát. 
 
 

Könyvajánló 
 

Pencen köztudott, hogy a településünk az 
elmúlt század közepéig Nógrád megyéhez 
tartozott. Az idősebbek még nógrádiként 
látták meg a napvilágot, s csak később 
váltak Pest megyeiekké. Talán ezért is 
forgathatják érdeklődéssel Végh József új 
könyvét, mely „A hadak nyugat-nógrádi 
útjain” címmel jelent meg a közelmúltban. 
A helytörténeti események egyébként sem 
állnak meg a közigazgatási határok 
mentén. A könyv célja, hogy sok apró 
helytörténeti esemény felsorolásával 
felvázoljon egy olyan történeti ívet, amely 
az őskortól napjainkig húzódik. Abból a 
szemszögből meséli el a „nagy történelem” 
eseményeit, ahogyan azokat a térségben 
élő emberek megélték. 
 Térségünk mindig is felvonulási 
útvonalként szolgált a hadak számára. 
Valamennyiszer végigvonultak a tatár, 
török német, 
orosz vagy 
akár a magyar 
seregek, 
mindig 
végigsarcolták 
az egész 
vidéket. 
Századok 
nehéz sorsáról, 
örömeiről és 
bánatairól szól 
ez a könyv. 
Megvásárolható a múzeumban. 
 

Tudta-e? 
Száz éves a penci szeszfőzde is 

 

A penci származású, ma Érden élő Bobák 
János versben örökítette meg a penci 
szeszfőzdék történetét. Mert, hogy 
valamikor kettő is működött a faluban. A 
régi pálinkafőzőház a Téglaházra vezető út 
és a Varga völgyi bekötő útnál a sarkon 
állt, s előtte egy gémeskút is magasodott. 
Az épület a második világháború során 
romossá, használhatatlanná vált. 
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A legapróbbak sportversenye 
Penci óvodások is részt 
vesznek a Bozsik-programban 
 
A Bozsik-program 2002-ben indult, ám 
egy évvel később anyagi gondok miatt 
félbeszakadt. A Bozsik-program második 
ütemének indítására 2004 októberében 
került sor - akkor az OTP és a MOL 550 
millióval szállt be -, egy évvel később az 
Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) az 
„Európa legértékesebb utánpótlás-nevelési 
programja" címmel tüntette ki. 2006 
februárjában a támogatók visszalépése 
miatt azonban időszakosan megszűnt. 
Csányi Sándor tavalyi hivatalba lépését 
követően ismét életre hívták a programot. 

Az OTP Bank, valamint a MOL is 
támogatja az újra indított Bozsik-
programot, amelynek éves költségvetése 
összesen 1.16 milliárd forint. Ebből 400 
millió az állami támogatás, a fennmaradó 
összeget pedig a két cég állja. 

 

A program meghatározó eleme a 
szövetség stratégiájának egyik alappillérét 
képező, a Magyar Tehetség Útja Európa 
Élvonalába utánpótlás-fejlesztési 
koncepciónak. A megállapodás értelmében 
a két vállalat a programot, azon belül pedig 
célzottan a gyermeklabdarúgás BOZSIK - 
Gyermek Intézményi Programját, valamint 
az utánpótlás korosztályos válogatottakat 
támogatja. A program elnevezése 
mostantól hivatalosan OTP-MOL Bozsik-
program. Az új programban jelentős 
változás, hogy a 3-tól 21 éves korig 
foglalkozik a fiatalokkal. 

„A Bozsik program fő célkitűzései 
a tömegesítés, a tehetségkutatás és a 
tehetségek fejlesztése. Ennek elérése 

érdekében a szövetség egységes, átlátható 
rendszert épít, amely naprakész, hiteles és 
ellenőrizhető formában regisztrálja a 
programban résztvevő labdarúgókat. A 
verseny és képzési rendszer kialakítása 
megfelel az UEFA és a FIFA szakmai 
követelményének" – nyilatkozta Nyilasi 
Tibor, az MLSZ sportigazgatója. 

 
Részletek a Nemzeti Sportban megjelent 
írásból 
Fotó: Dudás Dorottya 
 

Küldjön egy képet! 
 
A penci múzeum, a településünk 
történetéhez fűződő régi képek gyűjtését 
határozta el. 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, 1954-ben készült, s 
a penci táncosokat ábrázoló képet Petrik 
Sándornétól kaptuk. A táncot betanította 
Margit tanító néni, azaz Varga Margit. 
 

 
 
Köszönjük szépen a képet! 
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Az 1956-os forradalom 
ünnepén 
 

Hagyományosan a múzeumkertben 
gyülekeztek azok, akik elfogadták az 
önkormányzat meghívását, hogy 
emlékezzünk közösen az 1956-os 
forradalom eseményeire, áldozataira és 
sikereire. 

 Az időjárás azonban kissé 
megzavarta az ünnep tervezett menetét, a 
szitáló eső miatt így a múzeumban került 
sor az általános iskola hetedik 
osztályosainak műsorösszeállítására.         

A gyerekek immár rutinosan adták elő 
programjukat, hiszen már az azt megelőző 
napon az iskolai ünnepen is szerepetek 
vele. A műsort összeállította Králikné 
Marsek Adrienn tanárnő. A megemlékezést 
Végh József, a múzeum vezetője tartotta, 
majd az önkormányzat, az intézmények és 
a civil szervezetek megkoszorúzták a 
forradalom emlékezetét hirdető kopjafát. 

 

A 90 esztendős Alföldi János 
köszöntése 

 

A közelmúltban adta át Králik József 
polgármester és Dr. Babinka Magdolna 
jegyző Alföldi Jánosnak a kilencvenedik 
születésnapja alkalmából Orbán Viktor 
miniszterelnöknek az gratulációját. A 
díszoklevél mellé egy kilencvenezer 
forintos meglepetésösszeg is járult. 
 Az idős penci polgár még a 
Haltenberger uradalomban is szolgált. 
Egész élete tevékenyen, sok munkával telt 
el. Hála Istennek még ma is jó egészségnek 
örvend, amit kívánunk is neki a további 
életéhez. 

 
 
 

 
 
 

Oklevél, Orbán Viktor miniszterelnök 
gratulációjával 
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Egy aranykezű penci festő 
Látogatóban Lantai Csabánál 

 
Lantai Csaba 1963-ban 
született, s azóta is 
Pencen él. Iskoláit is itt 
kezdte, majd Vácra 
került a Kilián 
Szakmunkásképzőbe. 
Szobafestőnek tanult. 
A középiskolában volt 
egy művésztanár, egy 

iparművész, aki a szakma ábrázoló és 
művészeti fogásaira is megtanította. 
Dolgozott is szobafestőként. A dunakeszi 
házgyárban volt az utolsó szobafestői 
munkahelye. A katonaság után már 
biztonsági őrként helyezkedett el. Már a 
rendszerváltás előtt polgári fegyveres őr 
volt a Vízműnél. Jelenleg a penci 
obszervatóriumban dolgozik biztonsági 
őrként. Immár hatodik éve ott teljesít 
szolgálatot. 

Gyerekkora óta rajzolgat. 
Hobbiból örökített meg 
mindenfélét. Húsz éves 
korában kezdett el 
tudatosan képeket festeni. 
Szívesen másolta a perui 
származású amerikai 
festő, Boris Valejjo 

képeit. Egy részük ma is a lakásuk falain 
látható. Sokáig nem volt ideje festeni, 

rajzolni. Mintegy hat évvel ezelőtt fogott 
ismét ceruzát a kezébe. A neten talált 
szakmai segítséget. Komolyan véve a 
„tanuljunk meg rajzolni” tanfolyamot, 
lépésről-lépésre végig megoldott minden 
feladatot, s ezáltal képezte magát. 
Klasszikus autodidakta alkotó, aki a saját 
erejéből halad előre az általa kijelölt 

szakmai úton. Sok 
művészeti fogást 
elsajátított e szakmai 
táv-tanfolyam 
segítségével. Sok 
képet elajándékozott. 
Jónéhány közülük 
immár megrendelésre 
készült. 
Manapság főleg 
portrékat készít. 

Többnyire fénykép alapján dolgozik. Maga 
elé veszi a számítógép monitorján 
kinagyított képet, s 
ez alapján rajzol, 
végzi az 
árnyékolásokat. 
Volt, hogy menet 
közben 
végigfotózta a 
folyamatot, hogy 
bemutathassa, hogy 

miként 
készül a kép. 
 Legutóbb ő készítette el 
az iskola nyolcadikosainak 
tablóképét, minden búcsúzó diák 
arcvonásainak megörökítésével. 
Mindenki megkapta az eredeti 
képet ajándékba. 
Lantai Csaba apró műtermében a 
falakon sorakoznak grafikái, 
festményei. A Jakus Lajos 
Múzeum azt tervezi, hogy 
december hónapban megrendezi 
az alkotójuk önálló kiállítását. 
 

V.J. 
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A világháborús emlékmű újraszentelése 

 

Az arra járók már régóta figyelemmel 
kísérhették a munkálatokat a penci 
világháborús emlékműnél. Az első 
világháború kitörésének századik 
évfordulója alkalmából ugyanis egy 
pályázatot írt ki az Első 
Világháborús 
Centenáriumi 
Emlékbizottság. 
Penc Község 
Önkormányzata 
eredményesen szerepelt a 
pályázaton, ám az elnyert 
összeg lényegesen 
kevesebb volt, mint 
amennyibe a felújítás az 
előzetes tervek szerint 
került volna. Emiatt volt 
nagy szerepe az 
összefogásnak, a sok segítségnek. Az 
önkormányzat mozgósította tartalékait, s 
felhasználta a más munkálatokból 

megmaradt 
építőanyagot is. 
Az építő 
munkálatok 
nagy részét a 
közmunkás-
csapat végezte 
el Terman 
László 
irányítása 
mellett. A 
statikai 
szakvéleményt 
Kovács Ferenc 
építőmérnök 
adta, a műköves 
felújítási 

munkálatokat Miskédi György bánki 
műköves mester végezte el.  
 
A felújítás arra is alkalmat adott, hogy az 
újabb helytörténeti kutatások során 
előkerült, ám az emlékműre korábban fel 
nem került hősök és áldozatok neveivel 
kiegészítsük a táblákat. Így történet ez a 

második világháborús hősök esetében is, 
hiszen a ő neveiket  tartalmazó tábla is 
rákerült korábban az emlékmű hátoldalára. 
Egy kiegészítő tábla pedig a holocaust 
penci áldozatainak teljes listáját sorolja fel. 

A megújult 
emlékműnek a 
parkosítás és 
térkövezés 
révén így 
most már 
nincs „eleje” 
és hátulja”. 
Az egyik 
oldal az első, 
a második a 
második 
világégésre 

emlékezik. Az emlékmű felújítás által az 
egész Erzsébet tér megszépült. 

Penci Hírek 
Penc Község Önkormányzatának 

 alkalmi kiadványa 
Felelős kiadó: Králik József polgármester 
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