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Visszapillantás és jövőbe tekintés
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szokatlan turisztikai szezont zártunk 2020-ban. tavasszal még azt sem
tudtuk, egyáltalán kinyithat-e a strand, kimozdulhatnak-e az emberek a
karantén falai közül, lesz-e egyáltalán turizmus idén. a koronavírus járvány
visszahúzódásával és a belföldi turizmus ösztönzésével azonban mégiscsak
elindult a szezon.
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Az időjárás sem volt felhőtlen, hiába vártuk
nagyon a jó időt, hogy valamennyire kompenzálni tudjuk a járvány okozta gazdasági
válság miatti bevételkiesést és a koronavírus járvány elleni védekezés miatt szükséges többletköltségeket, volt néhány borús
hétvége, amikor nem volt sok látogatónk.
Augusztusban azonban a kánikula végre
a hétvégékre esett, így szinte megtelt a
strand. Olyannyira, hogy még sorok is kialakultak a pénztárnál, hiszen arra is nagyon vigyáznunk kellett, hogy be lehessen
tartani a strand területén a javasolt távolságot családok, vendégek között.
Végül a látogatói számok összesítése azt
mutatja, hogy idén is elértük a 27 ezres
számot, ami nagyon jó hír a falunak.
Az élet nem áll meg, a strandot tovább
fejlesztjük, hiszen van még mit felújítani,
fejleszteni.
Köszönhetően Balla Mihály országgyűlési
képviselőnek és a Nógrád Megyei Önkormányzat közgyűlésének, Bánk Község
Önkormányzata a Területi Operatív Program turizmusfejlesztési pályázatán 136
millió forint támogatást nyert a strand területének felújítására.
A projekt pályázati címe: ”Bánk üdülőfalu
turisztikai potenciáljának erősítése”.

Ebből az összegből az építési munkák és
eszközbeszerzések összege megközelítőleg nettó 117 millió Ft. A fejlesztés megvalósításának előkészületei folyamatban
vannak, jelenleg az építési kivitelezés elvégzésére vonatkozó közbeszerzés zajlik.
A felújítás elsősorban a strand területének
kertépítészeti megújítását tartalmazza, így:
• új burkolatot kap a gyalogos sétány,
• napozóágyakat telepítünk,
• megújul a zöldfelület, a gyep, fákat telepítünk, valamint a zöldfelület folyamatos
karbantartásához öntözőrendszert alakítunk ki,
• gyermek élménymedence épül,
• bővül a gyermek-játszóeszközök száma,
• megújul a napozótér és a vízbe vezető
lépcső is.
Az épületben öltözőszekrényeket alakítunk
ki, valamint az épület karbantartását, vízszigetelését célzó felújítási munkálatokra
is sor kerül.
Terveink szerint az építési munkálatok kivitelezése az ősz folyamán megkezdődhet,
és reményeink szerint a jövő évi nyári szezonra már felújított stranddal várhatjuk a
hozzánk érkező vendégeket.
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Híradás a bánki
Törpe Óvodáról
nem telt el a nyár izgalmak nélkül az óvodában sem
Idén nyár elején egy kérdőíves vizsgálat
során megkérdeztük a szülőket az óvodával kapcsolatos elégedettségükről. A megkérdezés eredményét, amely alapvetően
pozitív volt, meg is osztottuk az érintettekkel, illetve azóta közösen dolgoztunk azon,
hogy az óvoda még inkább a gyerekek
javára és a szülők elégedettségére üzemeljen. Hiszen fontos eleme a falu intézményrendszerének az óvoda, szeretnénk
azt szakmailag és emberileg egyaránt magas színvonalon működtetni.
Augusztus elejére azonban olyan munkaügyi helyzet állt elő az óvodában, aminek
a kezelése időt igényelt.
Az egyik óvónő 2020.08.10-ig GYES-en
volt, 08.11-től a Gyes alatt felhalmozódott
szabadságait vette ki, majd szeptember
1-től egy másik óvodában folytatta a munkáját. Vele – kérésére – közös megegyezéssel megszüntettük a munkaviszonyát.
Egy másik óvónéninek 2020. 08. 10-ig
szóló határozott idejű jogviszonya volt a
GYES-en lévő kolléganő helyettesítésére,
ez a szerződés lejárt, és mivel sem a munkáltató (óvodavezető), sem a helyettesített
kolléganő nem tudott biztos választ adni a
jövőjével kapcsolatban, ezért ő is egy
másik óvodában folytatta a munkáját.
Az óvodavezető 2020. július 20-tól betegállományban volt, vezetői megbízása július
31-én lejárt, az augusztus 1-től életbe lépő

új vezetői megbízást nem fogadta el, és
kérte jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését.
Szerencsére sikerült újra betöltenünk az
ő pozícióját, és szeptember 5-től új, szakmailag magasan képzett vezetője van a
Törpe Óvódának Valentné Konopás Erzsébet személyében, akit szeretettel köszöntünk Bánkon, és sok sikert kívánunk a
munkájához.
A még betöltetlen óvodapedagógusi állás
pályázati eljárása – a lapzárta időpontjában
– még folyamatban van, a határideje szeptember 10-e. Reméljük, hogy mire az Önök
kezébe kerül az újság, már ebben a pozícióban is új kollégát köszönthetünk majd.
Az egyik dajka sajnos hosszabb ideig
betegállományban volt augusztusban, a
helyettesítését megoldottunk, szeptember
3-tól újra munkába állt.
Az élet néha kihívások elé állít bennünket,
amikor – az amúgy mindennapos változások, életesemények – feltorlódnak. Ilyen
helyzet állt elő idén nyáron a Törpe Óvódában, de végül szeptemberre sikerült megoldanunk a nehézségeket, és együtt folytathatjuk a közös munkát a bánki gyerekekért.
Köszönöm minden óvodai munkatárs és
szülő bizalmát és kitartását!
Torma Andrea
polgármester

Fotópályázat
A Trianoni évforduló kapcsán a Nemzeti Művelődési Intézet
Nógrád Megyei Igazgatósága fotópályázatot hirdet
100 év, 100 fotó, 100 élet címmel.
részletekről itt olvashat bővebben:
https://nmi.hu/2020/08/27/100-ev-100-foto-100-elet/
több kategóriában lehet nevezni, a képek beküldési határideje: 2020. október 11.
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Tájékoztatás önkormányzati döntésekről
az önkormányzat elmúlt
időszakBan
(2020. június–augusztus)
Hozott döntései:
Magyarország Kormánya a 2020.
március 11-én a koronavírus járvány
miatt elrendelt veszélyhelyzetet
2020. június 18-ával megszüntette,
így ismét megnyílt a lehetőség a
képviselő-testület üléseinek összehívására.
• A képviselő-testület első döntéseként elfogadta és tudomásul
vette a Polgármester által – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényben meghatározott jogkörében eljárva –
a veszélyhelyzet időtartama alatt
hozott döntésekről szóló tájékoztatást.
• A veszélyhelyzetet követő első
képviselő-testületi ülésen megalkotásra kerültek az önkormányzat
gazdálkodásával összefüggő önkormányzati rendeletek:
– 2019. évi költségvetés módosítása
– 2019. évi költségvetés teljesítése
– elsősorban a veszélyhelyzethez
kapcsolódó kormányzati és helyi
intézkedések következtében a bevételi és kiadási oldalon is jelentkező gazdasági hatások miatt módosításra került az Önkormányzat
2020. évi költségvetése.
• A képviselő-testület – szintén a
júniusi ülésén – elfogadta:
– a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót,
– a 2019. évre vonatkozó éves
belső ellenőrzési jelentést,
– az Önkormányzat 2019-2024.
évekre szóló gazdasági programját

– Bánk község helyi középtávú
sportfejlesztési koncepcióját,
– a Bánki Törpe Óvoda működéséről
szóló beszámolót,
– a bánki könyvtár, és a Balassi Bálint Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének
2019. évi működéséről szóló beszámolót.
• Döntés született arról, hogy az
Önkormányzat pályázatot nyújt be
a Benczúr Miklós utca 938 helyrajzi
számú ingatlanon történő (ahol
jelenleg a teniszpálya található)
sportöltöző építésére, melyhez az
önkormányzat 6.666.642 Ft (a teljes bekerülési költség 25 %-a) önerő biztosítását vállalta.
• A képviselő-testület korábbi döntését módosítva a Bánki Törpe
Óvoda nyári szünet (zárva tartás)
idejét – ﬁgyelembe véve, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt az óvoda
működése hosszú ideig szünetelt 1 hét időtartamban határozta meg.
• A Bánki Törpe Óvoda óvodavezetői munkakör betöltésére kiírt pályázati eljárást a képviselő-testület
– tekintettel arra, hogy a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírásoknak megfelelő pályázat nem érkezett – eredménytelenné nyilvánította, és az óvodavezetői feladatok ellátásával Homolya Zsuzsanna óvónőt bízta meg
(melyet később az óvónő nem fogadott el)..
• Döntés született arról, hogy az
Önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére az óvodás gyermekeket nevelő szülő részére gyermekenként egyszeri 5.000 Ft települési
óvodáztatási támogatást, az iskolai
rendszerben tanulmányokat folytató tanulók szülei részére egyszeri

7.000 Ft iskolakezdési támogatást
nyújt az Önkormányzat, mely 2020.
szeptember 30-ig kérelmezhető az
Önkormányzat Hivatalában.
• A képviselő-testület hozzájárult
egy, az önkormányzat elidegenítési
és terhelési tilalmával terhelt Benczúr Miklós utcai ingatlan (beépítetlen terület) értékesítéséhez azzal a
feltétellel, hogy az új tulajdonost
beépítési kötelezettség terheli.
• A Petőﬁ út felső szakaszán tervezett járda megépítése érdekében
– pályázaton való részvétel céljából – a tervezett járda területének
önkormányzati tulajdonba kerüléséről, illetve az ehhez szükséges eljárás megindításáról döntött a képviselő-testület, ﬁgyelembe véve,
hogy a Magyar Falu Programban
– a korábbi pályázati felhívásoknál –
a járda építésre kiírt pályázaton való
részvétel feltétele volt, hogy csak
saját, önkormányzati tulajdonú területen történő járdaépítés anyagköltségére lehetett támogatási kérelmet benyújtani.
• Az Önkormányzat a tulajdonában
álló bánki labdarúgó sportpálya, valamint az öltöző és az eszközök
használatát a 2020/2021. évi bajnokságban, a megye I. osztályú bajnokságban szereplő Érsekvadkert
SE részére, a hazai mérkőzéseik megrendezéséhez ingyenesen használatba adja, azzal a feltétellel, hogy a
bánki lakosok a bánki mérkőzéseiket ingyenesen látogathatják.
• A nyári idegenforgalomhoz kapcsolódó parkolás szabályozása céljából a településközpont (Hősök tere) egyes részein a gépjármű parkolás korlátozásra került, a Bánkipatak fedett részén pedig motorkerékpár parkoló került kijelölésre.

2020/3 • egymás közt

5

Tájékoztatás önkormányzati döntésekről
• Az Önkormányzat a tóparti ingyenes wiﬁ szolgáltatáshoz a jeladó
egységek elhelyezéséhez szükséges helyszínek, épületrészek, építmények igénybevételét ingyenesen biztosítja, és viseli a jeladó
egységek üzemeltetésével járó költséget.
• A képviselő-testület – összhangban korábbi döntésével – az önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz
ellátó rendszert, mint viziközmű vagyont térítésmentesen átadja a
Magyar Állam tulajdonába.
• Az Önkormányzat – lakossági kérelemre – hozzájárult a Rózsafa
utca 56. számú ingatlan előtti közterületen álló 1 db szilvafa kivágásához, melyről saját költségvetése
terhére gondoskodik.
• A képviselő-testület megtárgyalta a strand felújítás kiviteli tervét, a felújítás részleteit.
• A képviselő-testület 2021. július
31-ig szóló megbízást adott Valentné Konopás Erzsébet óvodapedagógus részére az óvodavezetői feladatok ellátására.
• Az Önkormányzat – jövőbeni pályázati támogatás elnyerése reményében – elkészítteti a Petőﬁ út
melletti járdaépítés 2. szakaszának (a megépült új központi buszmegálló melletti járda folytatásaként a temetőig, illetve a 110 helyrajzi számú, a temetővel szemben a
tóhoz vezető kis utcáig terjedő útszakaszra) terveit, és a tervezésre
szerződést köt az összességében
kedvezőbb ajánlatot benyújtó tervezővel.
A tervezés díja 600.000 Ft, mely az
önkormányzat saját költségvetéséből kerül ﬁnanszírozásra.

• Döntések születtek pályázatok
benyújtásáról:
– A Bánki Szlovák Nemzetiségi Kiállítás (tájház) felújítására, 2.441.886
Ft önerő biztosításával. Pályázatunkra pozitív támogatói döntés született, a megítélt támogatás mértéke: 9.767.544 Ft.
– Helyi védelem alá került a Petőﬁ
út 27. alatti ingatlan, azzal a szándékkal, hogy a falu egy jellegzetes
néprajzi-építészeti értéke megvédésre kerüljön, melynek érdekében
az épület felújításához pályázat benyújtásáról és ehhez 4.992.023 Ft
önerő biztosításáról is döntött az
önkormányzat.
– A Magyar Falu Programban falugondnoki busz beszerzéséhez és az
Önkormányzati Hivatali épület felújítására.
– Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás
igénylése a település számára meghatározott maximális 50 m3 menynyiségű tüzifa beszerzéséhez, vállalva az ehhez szükséges önerőt.
• Döntések születtek a strand felújítás építési munkáinak elvégzésére vonatkozó közbeszerzési eljárással kapcsolatban:
– közbeszerzési szabályzat elfogadásáról,
– a közbeszerzési eljárás megindításáról,
– a bíráló bizottság tagjairól,
– az ajánlattételre felkérésre kerülő
szervezetekről,
– a fedezet összegéről.
• Döntések születtek rendkívüli
települési támogatás rászorulók
részére történő nyújtásáról: 4 fő részére összesen 60.000 Ft támogatás került kiﬁzetésre.

tájékoztatás
Fejlesztéseinkről
• A strand felújítására vonatkozó
építési közbeszerzési eljárás folyamatban van. A közbeszerzés során
6 építőipari szervezetet kértünk fel
ajánlat benyújtására. Amennyiben a
közbeszerzési eljárás eredményes
lesz, a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó vállalkozással sor kerülhet a
szerződéskötésre, majd ezt követően megkezdődhetnek a felújítási
munkálatok.
• Az Önkormányzat 2.335.000 Ft
pályázati támogatást nyert a Nemzeti Kulturális Alap Kollégiumánál a
jövő nyáron, helyi identitást erősítő,
ismeretterjesztő és élménytábor
megvalósítására. A tábor célja: Bánk
és környéke természeti kincseinek,
népszokásainak, helyi hagyományainak megismerése, továbbörökítése,
a szlovák-magyar népi motívumok
megismerése a tánc, a népmese, a
helyi legendák, mondák nyomán.
Célcsoport: 8-12 éves gyermekek.
• Benyújtásra került a Petőﬁ út 57.
számú ingatlanra tervezett bánki
termelői piac kialakításának pályázata, a pályázati eljárás folyamatban van.
• Pályázatot nyújtottunk be a tájház (elsősorban a tető) felújítására,
valamint a Petőﬁ út 27. számú ingatlan, mint helyi védelem alatt
álló népi lakóház felújítására. A két
felújítási pályázathoz összesen
7.433.909 Ft önerő biztosítását vállalta az önkormányzat.
• A Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújtottunk be:
– Falugondnoki busz beszerzésére.
– Az Önkormányzati Hivatal felújítására: tetőfelújítás és vízelvezetés.
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Múltidézők
lejegyezte
Szabados Andrea

3. RÉSZ

Volt egyszer egy iskola...
Visszaemlékezésünk harmadik részében egy történelmi összefoglaló után
turai zoltánné terikével és laukó józsefné évi nénivel – a teljesség igénye
nélkül– azokról az időkről beszélgettünk, amikor még Bánkon általános
iskola működött.

(balról-jobbra
Csóti jolán, Velki erzsébet,
puhovszki éva

(balról-jobbra)
maszlag éva,jeskó Bandi,
móra mária

1969. turai zoltánné
terike és laukó józsefné
évi tanító nénik
(háttérben a templomnál
található nagy hársfa)

Bánk község első iskolájáról illetve az
itt folyó tanítói munkáról már az 1700-as
évek végétől vannak írásos feljegyzések.
Az egyetlen tanteremből és szolgálati
lakásból álló iskolaépületet 1882-ben építették, ahol egészen1885-ig szlovák, majd
szlovák és magyar nyelven folyt az írás,
olvasás és számtan oktatása.
A XIX. század utolsó évtizedeiben Bánkon
az összes tanköteles gyermekek száma elérte sőt kicsivel meg is haladta a 100 főt.
Az iskolai oktatás igyekezet a hivatalos
tanév szüneteit a mezőgazdasági munkák
ütemezéséhez igazítani.
A szántáskor, kaszáláskor, aratáskor, szüretkor és vetéskor kiadott oktatási szünettekkel segítették a szülőket, hogy az otthon maradó gyermekek is kivehessék a részüket a megélhetést biztosító munkákból.
A XX. század elején volt, hogy Bánknak
egyszerre két iskolája is volt: az egyiket az
Evangélikus egyház, a másikat az állam
működtette.
Az első állami iskola a mai orvosi rendelőnek is helyet adó épületben volt. Itt volt a

mindenkori tanító(nő) szolgálati lakása is
(ma a helyi horgász egyesület és a Szlovák
kisebbségi önkormányzat helyiségei).
Ahogy azt már megjegyeztem, egy tanteremben kellett megoldani az összes évfolyam oktatását. Így adta magát, hogy egy
időben az alsós osztályosokkal és a felsősökkel felváltva foglalkozott a pedagógus.
A kiosztott feladatok elvégzése után a kisebbek csendesen várták a sorukat és
addig hallgatták a nagyobbak tananyagát,
a nagyok pedig évről-évre ismételhették a
már elsajátított anyagot.
Bánkon az iskola alapítástól a milleniumig
vagyis az 1900-as évig 14 tanító működéséről tudunk, akik között számos szakmailag is kiemelkedő pedagógus volt.
Előfordult, hogy a magánéletben is egy
párt alkotó pedagógusok éltek és dolgoztak a faluban. Ilyen volt Varga házaspár is,
akik a II. világháború kitörését megelőzően
az 1938-as években éltek és dolgoztak a
településünkön. Varga Géza tanítóként, felesége Katika pedig óvonőként végezték a
faluban a munkát.
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Nógrád megyében is, mint az egész országban, az 1945-ös csonka tanév súlyos
megpróbáltatást jelentett a közoktatásügynek. A háborús károk mellett általános
jelenség volt a tanerőhiány, s a tanulók
nagymértékű hiányzása (ruha-, lábbeli
hiány miatt, s mert a nagyobb gyerekeket
nem engedték a szülők iskolába, hogy segítsenek a mezőgazdasági munkákban).
Az 1950-es évektől a mai községháza
dísztermének helyén álló épületben kialakítottak egy tantermet, itt kezdte el iskolai
tanulmányait Laukó Józsefné született
Puhovszki Évi néni is, aki néhány évtized
múlva maga is belépett a bánki pedagógusok sorába.
Évi néni első tanára Csóti Józsefné Gizi
néni volt. 1957-ben Nagyorosziból idehelyezett Turai Zoltánné Terike néni érkezésével két tanítós lett a falu, ő vette át a
felső évfolyamok oktatását. Az akkor 23
éves tanítónő a vasútállomástól gyalog és
térdig sárosan érkezett az iskolához, ahol
Csótiné Gizike a kinézete miatt nem engedte még az épület lépcsőjére sem fellépni. Az első tanítási napokban, amikor
reggel a terembe lépett, pálinka szagot érzett, de nem tudta hova tenni azt, majd
megdöbbentő felfedézést tett: néhány tanuló pálinkával meglocsolt kenyeret hozott
elemózsiául...
Terike néni 1990-ben vonult nyugdíjba.
Bánkon végzett pedagógiai munkájának elismeréseként 2003-ban Bánk díszpolgárává avatták.
Laukó Évi néni szívesen emlékezett saját
kisiskolás éveire. A gyermekeket nem zavarta, hogy több évfolyamnak együtt kellett tanulniauk, sőt nagyon is hasznosnak
tartották, hogy a nagyobbak tananyagát is
hallgathatták, hiszen ennek később nagy
hasznát vették. A nagyobbak is proﬁtáltak
a kicsiket ﬁgyelve, mert újra és újra átismételték a korábban tanultakat. Volt arra is
példa, hogy a tanító egy-egy jól tanuló
gyermekre bízta a gyengébben „muzsikáló”
tanulók korrepetálását vagy, hogy a tanító
úr felesége „kikért” egy-egy jól tanuló lánykát, aki a tanítási időben a tanítóék háztartásában segédkezet “hiszen gyorsan bepótolja”. Évi néni mesélte, hogy a tanító úr
felesége mennyire dícsérte a főztjét...
1978-ban az iskolát átköltöztették, a mai
óvoda épületébe. A régi tanteremből szol-
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gálati lakás alakítottak ki, ahova a romhányi
csempegyárban dolgozó keramikus tervező házaspár költözött. Az új iskola épületben továbbra is összevont évfolyamokkal oktattak. Laukó Évi néni mellett Ivanics
Andrásné Éva tanította a gyermekeket.

1958. - a ii., iV. és az
V. évfolyamos kisdiákok
csoportképe.
a valamikori iskolaépület
ma az orvosi rendelőnek
ad otthont.

Laukó Évi néni nagy szeretettel és büszkeséggel beszél minden diákjáról, akik a Bánkon folyó pedagógiai munka és a település
jó hírét vitték tovább számos tanulmányi
versenyen vagy továbbtanuláskor a középiskolákba iratkozva.
A rendszerváltás utáni faluvezetés a kis
számú tanköteles gyermekszámra és gazdasági okokra való hivatkozással a falu általános iskoláját 2002-ben megszüntette.
Azóta a bánki gyermekek a környező települések oktatási intézményeibe – többnyire Rétságra – járnak iskolába.

Bánki iskolások (kb. 1955-56)
Felső sor (balról jobbra):
jeskó Bandi, Bakos anna,
móra mária, puhovszki éva,
Velki erzsébet, szécsi Ferenc
Középső sor (balról-jobbra):
Hugyecz anna, Varga mária,
Csóti mária, Hugyecz mária,
Csóti éva, simon zsuzsanna,
kökény anna
Alsó sor (balról-jobbra):
maczó mária, Bognár mária,
mák mimi, Csóti józsefné
gizike tanító néni, maszlag
éva, Csóti jolán, Bálint mária

Bánki iskolások (kb. 1953-54)
Felső sor (balról jobbra): rebenda jános, ivanics istván, Varga jános, Bálint pál,
ivanics andrás, zsiak pál, dudás jános, Velki istván
Középső sor (balról-jobbra): ivanics jános, Csizmár jános, lengyel györgy, Hriagyel jános,
mihály zsuzsanna, torma anna, ivanics pál, sulyan jános, maszlag Béla
Alsó sor (balról-jobbra): maczó anna, puhovszki krisztina, mák rózsi,
Blaskó jános tanító úr, turányi anna, Varga zsuzsanna, Csizmár anna

múltidéző

Bánk

1984-1985. tanév. tanárnők: laukó józsefné és turai zoltánné

az 1978-tól 2002-ig működő Bánki iskola (a fotó

ó 1989-ben készült)

2001-2002. az utolsó tanév...
Felső sor (balról jobbra): szabó anna, Hugyecz enikő, lukó józsefné évi tanító néni,
ivanics andrásné éva tanító néni, szabó máté, dunavölgyi gergő, tavaszi péter
Középső sor (balról-jobbra): kovács tamás, sulyan alexandra, jakubecz lilla, járja mária,
kovács márta, gulyás dávid
Fekvő sor (balról-jobbra): debreczeni tamás, járja ádám

1987-1988. tanév. tanárok: laukó józsefné, turai zoltánné, ivanics andrásné
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Itt voltunk együtt…
különleges, rendhagyó nyarat zártunk. a jól megszokott, kényelmes, laza
szabadidős tevékenységeinket sokkal fegyelmezettebben, körültekintőbben kellett végezni, még jobban ﬁgyelve magunkra és egymásra. a különböző előírások betartása mellet azonban mégis számos élményt nyújtott
az elmúlt időszak.
Nagy örömmel töltött el bennünket, hogy
megnyithatott a bánki strand, nemcsak a
helyiek, hanem az ide látogatók befogadásával is. A gyereknap utáni hétvége volt az
első alkalom, amikor összegyűlhettünk a
kicsik köszöntésére és egy kis önfeledt
fürdésre, játékra. Élményjátszótér, ugrálóvár, arcfestés, kézműves foglalkozás színesítette a gyerekek napját.

Július 31-én vendégünk volt Hadházi
László humorista, aki a „Megyünk a levesbe!” című stand-up előadásával feledtette a hétköznapok gondjait és garancia
volt a felhőtlen nevetésre.

Az eredetileg tervezett Bánki Nyár programjai sajnos hamar meghiúsultak, világossá vált, hogy a felelős cselekedet most
az, ha csak kisebb ívű műsorokkal szórakoztatjuk a helyieket és a vendégeket.
A Vác Civitas Szimfonikus Zenekar rézfúvósai több alkalommal hangulatos térzenével készültek a strandolók, sétálók és kirándulók kedvére.

A Köszönjük Magyarország! c. program
révén július 25-én egy egészen különleges
műsorban lehetett részünk. Kecskés Tímea
és Sándor Dávid, a Madách Színház művészei József Attila költészetét idézték meg
egy remek versszínház keretében. A program azért is állt közel a szívünkhöz, mert a
két színész helyi kötődésű, nyaranta sok
időt töltenek Bánkon. Jövőre visszavárjuk
őket, hiszen sok értéket őriznek még tarsolyukban.

sándor dávid és kecskés tímea
Vác Civitas
szimfonikus zenekar

Az ülőhelyes kültéri rendezvények szabadon megtarthatók voltak, így a Mozgó Mozi
Kft.-vel történt együttműködés révén 3
premier ﬁlm levetítésére is sor kerülhetett:
júliusban az Úriemberek, augusztusban a
Pont az a dal és a Dolittle várta a mozi-kedvelőket.

Az önkormányzat eleget tett a kormány
ajánlásának, miszerint az augusztus 20-i
Szent István-napi ünnepséget minél szűkebb keretek között tartsuk meg. Ennek
következtében az ünnepi megemlékezésre
on-line módon került sor: Torma Andrea
polgármester köszöntőjéről és a Bánkért
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a madáCH imre
műVelődési központ
programjai
2600 Vác,
dr. Csányi L. krt. 63.
október 2. péntek 18 óra,
színházterem
pál dénes - járom az utam...
táncdalok, sanzonok, sztorik
A belépőjegy ára: 1800 Ft,
az előadás napján: 2100 Ft

ocho macho zenekar

Elismerő Oklevelek átadásáról készült videófelvétel a község hivatalos honlapján és
Facebook oldalán volt megtekinthető.
Az év elején 1.000.000 Ft-os támogatást
nyertünk a Nemzeti Kulturális Alaptól az
Ocho Macho zenekar meghívására. A koncertre augusztus 21-én került sor, betartva
a zenés-táncos rendezvényekre vonatkozó
500 fős korlátot. A bulizós együttes igazi
fesztiválfeelinget teremtett, hogy el ne felejtsük, milyen is a derűs nyáresti hangulat.
Augusztus 29-én a hagyományőrzés került középpontba a víziszínpadon: a Nógrád
Megyei Nemzetiségi Találkozó 54., a Magyarországi Szlovákok Országos Fesztiválja pedig 24. alkalommal színesítette a

nyári rendezvények kavalkádját. A táncbemutatókon kívül a közönség megízlelhette
a szlovák gasztronómiai specialitásokat:
juhtúrós és káposztás sztrapacska, valamint kapusznyík (káposztás bukta).
Bízunk benne, a jövő évben elhárulnak az
akadályok, lazulnak a korlátozások és egy
teljesértékű, változatos programsorozatot
kínálhatunk Önöknek!
Addig is ősszel kisebb gyerekműsorokkal,
kézműves délutánnal, az idősek napjára
szervezett ünnepi koccintással készülünk.
Kérjük, ﬁgyeljék honlapunkat, Facebook oldalunkat!
www.bank-falu.hu
Facebook: Fürödj a pillanatban - Bánkon

október 10. szombat,
színházterem
Családi délelőtt
10-12 óra kézműves
foglalkozás
10-16 óra madárpókés bogárkiállítás
11 óra kiskalász zenekar
interaktív családi koncertje
A belépőjegy ára: 1500 Ft,
az előadás napján: 1800 Ft
október 10. szombat 19 óra,
színházterem
Becéző szavak
a szentendrei teátrum és az
orlai produkciós iroda közös
előadása
szereplők: Hernádi judit,
gyabronka józsef, Horváth
illés, Cseh judit
A belépőjegy ára: 4000 Ft,
az előadás napján: 4300 Ft
október 15. csütörtök 19 óra
színházterem
ember a falvédőről
a l’art pour l’art társulat
legújabb előadása
A belépőjegy ára: 3000 Ft,
az előadás napján: 3300 Ft
november 5. csüt. 19 óra
színházterem
a boldog hülye és az okos
depressziós
kepes andrás műsora
A belépőjegy ára: 2000 Ft,
az előadás napján: 2300 Ft
november 6. péntek 20 óra
jeszenszky terem
a Váci jazz klub bemutatja:
elsa Valle Winand gábor duó
A belépőjegy ára: 1300 Ft
2020. november 8. szombat
11 óra, színházterem
katáng
a 15 éves zenekar szülinapi
koncertje
A belépőjegy ára: 1200 Ft,
az előadás napján: 1800 Ft
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Emlékezés
Leveleki Eszterre
minden település számára fontos a múlt kiemelkedő emlékeinek megőrzése, nemcsak papíron összeírva, vagy az értéktárban felsorolva, hanem
élő jelenségként, a hétköznapok részeiként.
Bánk múltjában van egy olyan hagyaték,
amely máig ható üzenettel rendelkezik
saját elképzeléseink megvalósításáról,
alternatív gondolkodásról. Leveleki Eszter
40 éven át működtetett nyári tábort
Bánkon.
Tisztelegve Bánkon végzett munkássága,
pedagógiai és emberi önállósága, szellemi
bátorsága előtt, az önkormányzat tulajdonában lévő Tóparti Üdülőházat Leveleki
Üdülőháznak neveztük el. Ezt a névadást
ünnepeltük augusztus 20-án az egykori
Pipeclandi polgárokkal, hajdani táborozókkal együtt, akik korabeli ﬁlmet, fotókat közösen megtekintve elevenítették fel az
emlékeiket.
Azok számára, akik nem voltak részesei a
kalandnak, döbbenetes élmény megtapasztalni, hogy milyen sokat adott a táborozók személyiségéhez, jövőjéhez, tanulmányaihoz, felnőttkori sikereihez az itt eltöltött idő. A résztvevők a mai napig hálával
és szeretettel beszélnek a táborról, ahol
nem volt megkülönböztetés, ahol mindenki
sikerélményhez, megnyilvánulási lehetőséghez juthatott, ahol még a testvérek is
félretették a viszályaikat.

Itt példát mutattak nekik arról, hogy ki
lehet mondani dolgokat, meg lehet fogalmazni és átadni másoknak kényes üzeneteket, véleményeket. Ezen a helyen együtt
nyaraltak a kommunista vezetők gyermekei azon szülők gyerekeivel, akiket ugyanezek a kommunista vezetők börtönöztek
be vagy végeztek ki.
Ha létezhet hely integrációról és befogadásról, akkor Pipecland az volt.
Mi, bánkiak, nem is tudjuk, hogy milyen
sokan – a 40 éven át, 1938-tól 1978-ig nálunk nyaraló egykori gyerekek, akik ma már
valamennyien felnőttek – tartják második
otthonuknak Bánkot. Egy kicsit „bánkinak”
is érzik magukat, a Bánkhoz való kötődésük, emlékeik, a sok itt töltött vakáció
révén sokan talán jobban is ismerik az
erdők-mezők ösvényeit, rejtekhelyeit, tisztásait, mint mi magunk. A két közösség
– bánkiak és „bánkiak” – kapcsolata visszanyúlik időben a közös játékokig, focizásig.
A kapcsolat átível a jelenbe, hiszen Pipecland egykori polgárai számtalan dolgot tettek Bánkért, csendben, hírverés és ellentételezés elvárása nélkül.
És reméljük, folytatódik a jövőben is.

Pipecland
a néprajzi múzeum

ellenpedagógia a tóparton
című kiállításának anyagából
ellenpedagogia.neprajz.hu
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l a B da r ú gás
elkezdődött a pontvadászat a megyei
labdarúgásban!
az idei évben megye
első és másod osztályú,
valamint öregﬁúk
bajnoki meccseket is
láthatnak a szurkolók
a bánki sportpályán.
a megye első osztályban szereplő érsekvadkert se a saját
pályájuk felújítás miatt
Bánkon játssza a hazai
mérkőzéseit a hétvégéken, összehangolva
a Bánk se csapatának
játéknapjaival, valamint
a rétság-Bánk öregﬁuk
csapatának mérkőzései
hétfőnként kerülnek
megrendezésre szintén
Bánkon.

Jó szurkolást,
jó szórakozást
kívánunk!

Bánk se megyei ii. osztály felnőtt bajnokság mérkőzései:
BERCEL KSK – BÁNK SE
BÁNK SE – MÁTRAVEREBÉLY-SZENTKÚT SE
SZÜGY SE – BÁNK SE
BÁNK SE – SK KARANCSBERÉNY
BÁTONYTERENYEI TC – BÁNK SE
BÁNK SE – MIHÁLYGERGE SE
TARI SZABADIDŐS EGYESÜLET – BÁNK SE
BÁNK SE – BGY. SZENT IMRE DSE
ZAGYVARÓNAI SE – BÁNK SE
BÁNK SE – BERCEL KSK
MÁTRAVEREBÉLY-SZENTKÚT SE – BÁNK SE
BÁNK SE – SZÜGY SE
SK KARANCSBERÉNY – BÁNK SE
BÁNK SE – BÁTONYTERENYEI TC

2–2
2–0
3–2
2020. 09. 12. 16:00
2020. 09. 19. 16:00
2020. 09. 26. 16:00
2020. 10. 04. 15:00
2020. 10. 10. 15:00
2020. 10. 18. 15:00
2020. 10. 24. 13:30
2020. 10. 31. 13:30
2020. 11. 07. 13:30
2020. 11. 15. 13:30
2020. 11. 21. 13:00

Bercel KSK sportpálya
Bánk SE sportpálya
Szügy SE sportpálya
Bánk SE sportpálya
Nagybátonyi SC sportpálya
Bánk SE sportpálya
Tari sportpálya
Bánk SE sportpálya
Zagyvaróna SE sportpálya
Bánk SE sportpálya
Mátraverebély - Szentkút SE
Bánk SE sportpálya
Sportkör Karancsberény
Bánk SE sportpálya

érsekVadkert se megyei ii. osztály felnőtt bajnokság Bánkon rendezett mérkőzései:
ÉRSEKVADKERT SE – MÁTRATERENYE SE
ÉRSEKVADKERT SE – RIMÓC SE
ÉRSEKVADKERT SE – PÁSZTÓ SK
ÉRSEKVADKERT SE – SZÉCSÉNY VSE
ÉRSEKVADKERT SE – BERKENYE SE
ÉRSEKVADKERT SE – MOHORA SE
ÉRSEKVADKERT SE – DIÓSJENŐ SE

2-2
2020. 09. 13. 16:00
2020. 10. 03. 15:00
2020. 10. 18. 15:00
2020. 10. 31. 13:30
2020. 11. 15. 13:30
2020. 11. 22. 13:00

Bánk SE sportpálya
Bánk SE sportpálya
Bánk SE sportpálya
Bánk SE sportpálya
Bánk SE sportpálya
Bánk SE sportpálya
Bánk SE sportpálya

Horgászegyesületi hírek
Horgászegyesületünk a veszélyhelyzet miatt elmaradt horgászversenyét július 11-én pótolta a felnőtt és ifjúsági kategóriában, majd
12-én a gyermekek részére rendeztünk versenyt. A felnőtt versenyünket két kategóriában rendeztük meg,
versenyhorgász kategóriában Révai
Zoltán emlékverseny, és kétbotos vegyes halfogó kategóriában
Lomen János emlékverseny néven.
A Révai Zoltán emlékére alapított

vándorserleget Kovács Marcell, míg
a Lomen János emlékére alapított
vándorserleget Kovács Attila nyerte.
Ifjúsági kategóriában Péter Janka
lett a győztes, a másnap megrendezett gyermekversenyt Walter
Zsombor nyerte.
A Maconkán megrendezett megyei
csapatversenyen horgászegyesületünk csapata a középmezőnyben végzett, mig egy hét múlva
az egyéni kétfordulós versenyen

Diósjenőn Kovács Marcell horgásztársunk második helyezést ért el.
Gratulálunk a szép eredményhez!
A nyár sem maradt el munka nélkül,
felújítottunk a strandon és a motelek alatti részen 10 db stéget, és
megszélesítettük a strand bejáronál
lévő csónakkikötő stéget.
Szeptemberben Bánkon kerül megrendezésre a Megyei Horgász Szövetség éves elnöki-titkári értekezlete, és a vírushelyzet miatt korábban elmaradt tisztújító közgyűlése, majd másnap az elnököktitkárok horgászversenyen mérik
össze erőiket.
Eredményes horgászatot kívánok!
Horváth István
Elnök
II. Rákóczi Ferenc
Horgászegyesület, Bánk
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A tekerj a zöldbe programban a Magyar Kerékpár és Túra Szövetség, mint főszervező, és a
helyi Sportegyesület, mint lebonyolító vállal
szerepet. A gyalogtúrázást és a biciklizést, az
egészséges időtöltést szeretnénk népszerűsíteni a Cserhát, a Börzsöny és a Dunakanyar
közötti régióban.
A közeljövőben több kiránduló és biciklis útvonal kijelölésével szeretnénk hozzájárulni a helyi
lakosok és a Bánkra érkező turisták kiszolgálásához, valamint cél az is, hogy a Börzsöny és a
Dunakanyar, mint népszerű kirándulóhelyek
látogatóit is becsatoljuk a településünk és a
környék vérkeringésébe, gyalogosan és kerékpárral egyaránt. Szeretnénk, hogy a nyári időszakon kívül is tudjunk szabadidős programot
biztositani, és különféle túrázási lehetőséget

ajánlani a látogatóinknak. Az első lépés ehhez
a kezdeményezéshez két biciklitúra szervezése
lenne, melyek az ősz folyamán kerülnek lebonyolításra.
A programsorozat célja „családbarát”, rövid,
könnyű túrák szervezése, a kerékpározás népszerűsítése, annak érdekében, hogy megszólítsa és aktivizálja azokat, akik szeretnének kerékpározni és önállóan nem indulnak el, de szervezett túra keretében igen.
Az útvonalak kitűzésénél fontos szempont,
hogy a résztvevők kortól és erőnléttől függetlenül részt tudjanak venni a rendezvényeken.
A túrák hossza 25-35 km közötti szakasz lesz,
az útvonalat gyerekutánfutóval és gyereküléssel is meg lehet tenni, saját vagy a sportegyesület által biztosított kerékpárokkal.
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Az első ilyen túra
október 3-án kerül
megrendezésre,
melynek keretein belül
sor kerül a Petényi
bánya látogatására
szervezett vezetéssel,
és egy kisebb
Cserhát kör.
A következő, október
17-e túra a Dunakanyart és a Börzsönyt
célozza meg.
Várunk minél több
tekerni vágyót, egy
kellemes szombat
biciklis barangolásra!
a részvételt kérjük
előre jelezni a
06-20-335-72-87
telefonszámon,
ahol az érdeklődők
részletes információt
is kapnak az
útvonalakról.

j ó m a dá r

Na most menjek vagy maradjak?
Tette fel a kérdést az Európa Kiadó zenekar a 80-as években. Ugyanezt kérdezhetnék manapság a költöző madarak.
A globális felmelegedés hatásainak
egyikeként emlegetik, hogy egyre több
vándormadár itthon telel. Leginkább
a fehér gólyák „járnak élen” ebben a
folyamatban.
Már jó egy évtizeddel ezelőtt megﬁgyelték a nemzeti parkok ornitológusai,
hogy egyes költöző madárfajok egyedei inkább a maradást választják, és
nem követik társaikat a nagy vándorlásban. A változás nem csak Magyarországon ﬁgyelhető meg. A maradók
száma egyelőre még nem nevezhető
kiugrónak, de az évek során lassan, de
biztosan emelkedik. Leginkább a fehér
gólyákra jellemző ez a tendencia. Míg
eleinte a ritkaság számba menő itt
maradt példány alulfejlett, vagy sérült
volt, most már életerős szárnyasok is
maradnak.

A gólyák mellett a barátposzátát, a házi
rozsdafarkút, az örvösgalambot, a sárgarigót említik a leggyakoribb helyben
maradók között.
A gólyák esetében a maradást az teszi
lehetővé, hogy gyakorlatilag mindent
megesznek, amit el tudnak kapni, és le
tudnak nyelni. Így a meséből ismert
béka mellett kedves táplálékuk közé

tartoznak a téli álmot nem alvó apró
emlősök, mint például az egerek, pockok. Télen tehát a tarlón egerésznek,
és ha a tél enyhe, és a víz nem fagy be,
akkor halászni is tudnak.
Mivel az emberek kedvelik a gólyákat,
arra is számíthatnak a madarak, hogy
etetni fogják őket. Így aztán könnyen
elképzelhető, hogy ha egy fehér gólya
sikeresen áttelel, akkor a következő
évben is a maradás mellett dönt, hiszen több ezer kilométert repülő társaihoz képest sokkal jobb kondícióban
indul neki a költési szezonnak.
Érdekesség, hogy az itthon maradó
gólyák túlélési stratégiájának fontos
eleme, hogy ilyenkor nem a vadonban
éjszakáznak, hanem a lakott területeken, és rájöttek arra, hogy ha a kémény
szélére szállnak, akár éjszaka, akár
nappal, akkor az onnan felszálló levegővel tudnak melegedni.
Vass Zoltán
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Rendhagyó augusztus 20.
Idén – még mindig a koronavírus járvány
miatti korlátozások miatt – szokatlan módon ünnepeltük augusztus 20-át.
Az elmaradt közös ünneplés helyett csak
az on-line térben emlékeztünk.
Arra azonban kiemelt hangsúlyt fektettünk, hogy – ha szűk körben is – megköszönjük azok munkáját, akik a járvány alatt
példamutató módon önkéntes munkával
segítettek másokat.
Sokan közülük általában csendben, békében és megértésben élik az életüket, mások a hétköznapokban is meghatározó
tagjai a közösségnek. Az azonban közös
bennük, hogy amikor szükség van rájuk,
akkor cselekednek. Talán maguk sem tudják, hogy ők ilyenek, amíg nem történik valami baj, mert ekkor ők késztetést éreznek

arra, hogy szerepeiket félretéve segítsenek
másokon, a közösségen.
Idén a Bánkért elismerő oklevelet azok
kapták, akik a kijárási korlátozások idején
az otthonaikban rekedtek számára segítettek a mindennapi teendőik elvégzésében,
az „utcabizalmik”, és a polgárőrség tagjai,
akik társadalmi munkában vigyáztak a
rendre, dolgoztak a közösségért.
A kitüntettek:
Berényi Zsuzsanna, Csizmár Gábor,
Hugyecz Enikő, Kaliczka Flóra,
Menyhárt Borbála, Szabados Andrea,
Veres Bernadett,
Polgárőr Egyesület, Bánk
Köszönet nekik!

k i s H í r e k Bá n k r ó l
szeptemBer 20-án Valamennyien
teHetÜnk Valami jót
a környezetÜnkért!
Idén szeptember 20-án közösségi faültetés
lesz Bánkon. A temetőnél és óvodában fogunk fákat ültetni, szebbé, egészségesebbé
tenni a környezetet. A program ﬁnanszírozására az országfásítási programban nyertünk
forrást.
Sok szeretettel várunk minden lelkes, a természetért, az otthonunkért tenni akaró dolgos kezet!
Ültess fát!
Hogyha másért nem, lombot ád.
Árnyékában megpihenhetsz,
Gondot ő visel reád.
Jó tavasszal nyit virágot:
Messze érzed illatát,
Kis madárka száll reája:
Ingyen hallhatod dalát.
Ültess fát.
Jókai Mór: Ültess fát!
Free WiFi
Újabb jó hír azoknak, akik számára fontos a
folyamatos elérhetőség, on-line jelenlét és
információáramlás: a Bánki-tó körül immár
szabad WIFI (vezeték nélküli internet) érhető
el bárki számára. Ez a fejlesztés a falu turisztikai vonzerejét is növeli, hiszen sok utazó,
nyaraló számára fontos kritérium az utazási
cél megválasztásakor, hogy elérhető-e a világháló. Használják örömmel!
az egyik szemÜnk sír, a másik neVet
Bánk fejlesztésére – a település komfortosabbá, a turisztikai attrakciók vonzóbbá téte-

léhez – sajnos nem elég a saját forrásainkat,
bevételeinket felhasználni, nagy szükségünk
van külső források bevonására is.
Az önkormányzat munkatársaival minden lehetséges pályázaton indulunk, sokat dolgozunk azon, hogy szakmailag és pénzügyileg
is kiváló minőségű pályázati anyagokat állítsunk össze.
Ilyenből ﬁnanszíroztuk – ﬁnanszírozzuk a
strand felújítását is, a sok munka és idő
befektetése tehát megtérül a közösség
számára.
Sajnos, néha nem sikerül elnyernünk az igényelt forrásokat. Ilyen idén a Magyar Falu
Programba benyújtott pályázatunk. Ennek a
keretei között közösségi ház kialakítására,
közterületi játszótéri eszközök és közterületi
seprőgép beszerzésére pályáztunk.
A pályázatunk szakmailag és tartalmilag
megfelelő volt, azonban sok – hasonlóan
színvonalas – pályázat érkezett a programra,
és ehhez képest kevésnek bizonyult a szétosztható pénzösszeg, így nem fért bele minden sikeres pályázat a támogatási keretbe.
Így mi, más fontosabbnak ítélt fejlesztési cél
mögött tartaléklistára kerültünk.
Jövőre – amennyiben ezen támogatási célterületekre ismét nyílik pályázati lehetőség –
a pályázatunkat ismét benyújtjuk, bízva a sikerben.
Ugyanakkor örömünkre szolgál, hogy a Bánki
Evangélikus Egyházközség a parókia szigetelésére, valamint napelemes rendszer kiépítésére benyújtott pályázata (szintén a Magyar Falu Programban) támogatást nyert. Az
önkormányzat mindenben segíti, és lehetőségeihez mérten támogatja az Egyház vezetőségét a projekt sikeres megvalósításában.

