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Az újság előző kiadásában számoltunk be
arról, hogy 2019-ben – az Önök visszajel-
zései alapján – milyen új turisztikai irányt
határoztunk meg Bánk számára.
Bizonyára emlékeznek, hogy a „lassú uta-
zás”, a „slow travel” mozgalmához csat -
lakozva szeretnénk azokat a vendégeket
megszólítani, akik számára fontos a csend
és a természetközeliség, és akiknek a
helyi vendégszeretet igényes programle-
hetőségekkel fűszerezve az elsődleges
vonzerő.
Az elmúlt hónapokban sokat dolgoztunk. 
Két forgatócsoport is járt Bánkon. A Duna
TV Család- barát című műsorában, a feb-
ruár 3-i adásban szerepelt a Szent-Borbála
Kutatóakna (megtekinthető Bánk turiszti-
kai Facebook oldalán is, melynek címe: Fü-
rödj a pillanatban - Bánkon).
Februárban pedig az ATV Hazahúzó című
műsorát forgatták Bánkon, illetve a kör-
nyékén.  Ez a műsor az ATV, az ATV Spirit,
valamint a Hír TV adásában lesz majd lát-
ható. Érdemes figyelemmel követni!
Márciusban már elérhető lesz a megújult
honlap, ahol összegyűjtöttük és felfrissí-
tettük a Bánkon és Bánk környékén talál-
ható látványosságokat, állandó program -

lehetőségeket. Igyekeztük megkeresni a
szolgáltatókat, és csak olyan információkat
feltölteni az új honlap turisztikai oldalára,
amelyek hitelesek és a vendégek valóban
azt találják ott, amit kínálnak. Ez a munka
tavasszal még folytatódik, célunk a külön-
böző vendégcsoportokat (pl. családosok,
fiatalok, idősebbek) külön-külön is meg-
szólítani.
A honlap a bánkiak számára a korábban
megszokott szolgáltatásokat új köntösben
nyújtja. Ugyanakkor érdemes helyi lakos-
ként is áttanulmányozni a turisztikai me-
nüpontokat – különösen, ha valaki vendég-
látással foglalkozik –, mert az adatgyűjtés
során azt tapasztaltuk, hogy még az itt
élőknek sincs pontos információja a közel-
ben található nevezetességekről, megláto-
gatható programokról. 
Hiszen ne felejtsük el, hogy a leghatéko-
nyabb információforrás mindig az a kedves
és segítőkész szállásadó, eladó, felszolgáló
vagy jegyárus, akivel személyesen is talál-
kozik a vendég. Amit helyiként Bánkról
mondunk, ahogyan a saját otthonunkhoz,
környezetünkhöz viszonyulunk, az jelentős
hatással van a turistákra, az ide látogató
vendégekre is.                          Almádi Krisztinaegymaskozt@bank-falu.hu
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M E G H Í V Ó
magyarország  helyi  önkormány -
zatairól szóló 2011. évi cLXXXiX.
tv.  54.§-a  alapján  Bánk  község
önkormányzatának képviselőtes -
 tülete közmeghallgatást és  falu-
gyűlést tart a lakosság részére.

Időpont:
2020. május 22. (péntek) 18.00 óra

Helyszín:
Bánk Község Önkor mány zata
Nagyterme
(2653 Bánk, Hősök tere 11.)

A közmeghallgatás során a lakos-
ság és a helyi szervezetek közér-
dekű kérdéseket és javaslatokat
tehetnek.

A Képviselő-testület az alábbi főbb
tárgykörökben, kérdésekben várja
a lakosság észrevételeit, javaslatait:
1. Tájékoztatás az Önkormányzat

2019. évi gazdálkodásáról
2. Tájékozta tás az Önkormányzat

2020. évi költségvetéséről
3. Egyéb, a lakosság részéről érkező

közérdekű javaslatok és kérdések

M E G H Í V Ó
Bánk község önkormányzatának
képviselő-testülete falugyűlést és
közmeghallgatást tart a bánki üdü-
lőtulajdonosok részére

Időpont:
2020. május 24.
(vasárnap) 10.00 óra

Helyszín:
Bánk Község Önkor mány zata
Nagyterme
(2653 Bánk, Hősök tere 11.)

Témák:
1. Tájékoztatás az Önkormányzat

2019. évi gazdálkodásáról
2. Tájékoztatás az Önkormányzat

2020. évi költségvetéséről
3. Egyéb, az ingatlan-tulajdonosok

részéről érkező közérdekű
javaslatok és kérdések

M E G H Í V Ó
Bánki szlovák nemzetiségi önkor-
mányzat közmeghallgatást tart. 

Időpont:
2020. május 22.
(péntek) 19.00 óra

Helyszín:
Bánk Község Önkor mány zata
Nagyterme
(2653 Bánk, Hősök tere 11.)

Témák:
1. Tájékoztatás az Önkormányzat

2019. évi gazdálkodásáról
2. Tájékoztatás az Önkormányzat

2020. évi költségvetéséről
3. Egyéb, a lakosság részéről

érkező közérdekű
javaslatok és kérdések
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A 2019. december 28-i
képviselő-testületi ülés
margójára
Bánk polgármestereként – a helyiek érdekeinek
képviselete, a falu vagyonának gyarapítása és
gazdálkodásának, működésének felügyelete mel-
lett – fontos feladatom tekintettel lenni az itt élők
véleményére, ismertségére, mások által való meg-
ítélésre, szubjektív véleményére és jól-létére. 
A 2019. december 28-i képviselő-testületi üléssel
kapcsolatban egy beadvány érkezett hozzám,
mely szerint közösségünk egy tagja úgy szerepel
a jegyzőkönyvben, hogy az negatívan befolyásolja
az ő megítélését. 
A képviselő-testületi jegyzőkönyvek nyilvános-
ságra hozatala a demokratikus működés egyik
alapvető előírása, ennek törvényes és a jogszabá-
lyoknak megfelelő módját az önkormányzat mun-
káját felügyelő hatóságok ellenőrzik.
Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy
megfeleljünk minden felénk – a képviselő-testület
felé – támasztott elvárásnak, így a 2020 február
20-i testületi ülésen megtettem a jogszabályok
keretei között lehetséges helyesbítést.
A jegyzőkönyvek bárki számára elérhetők és ol-
vashatók Bánk hivatalos honlapján, ezért én
nem szeretnék kitérni részletekre, utólag nem is
lehet kideríteni, kinek, mi volt a szándéka, mit tett
és mit nem.

Ha bárki úgy érzi, hogy bántódás érte, ha a legjobb
szándékunk ellenére is úgy gondolja, hogy a sze-
mélyéről nem a megfelelő módon kommunikál-
tunk, akkor ezért én a képviselőtársaim nevében
is vállalom a felelősséget, és elnézését kérem
annak, aki érintettnek érzi magát.
Sokat hangsúlyoztam – és változatlanul fontos-
nak tartom – az őszinte és nyílt kommunikációt,
az együttműködést, faluért történő közös erő -
feszítéseket, hiszen csak így érhetünk el eredmé-
nyeket. Éppen ezért az ajtónk mindig nyitva áll, jó
szívvel fogadjuk a visszajelzéseket- legyenek azok
pozitívak vagy negatívak -, az ötleteket, javaslato-
kat, véleményeket. Ha valakinek a szándékairól,
igényeiről nem tudunk, akkor nem tudjuk figye-
lembe venni azokat. A célunk nem lehet versengés
helyi érdekekkel, vállalkozásokkal. Nem engedhet-
jük, hogy át nem beszélt, közösen nem egyezte-
tett egyedi törekvések szaggassák szét a közös-
séget. 

Bánki-tó csak egy van,
Bánk csak egy van,
ez a mi otthonunk.

Vigyázzunk rá együtt!

Torma Andrea,
polgármester
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Tájékoztatás önkormányzati döntésekről

a képvisELő-TEsTüLET ELmúLT
időszakBan
(2019. dEcEmBEr – 2020. FEBruár)
HozoTT dönTésEi:

• A képviselő-testület döntött arról, hogy
az önkormányzat tulajdonában álló Petőfi út
57. számú ingatlanon (Fábri néni volt háza)
pályázati támogatás igénybevételével ter-
melői piacot alakít ki. A pályázati projekt mű-
szaki tartalma: a meglévő épület felújítása,
melyben 2 db üzlethelyiség, raktár, iroda,
WC-mosdó, takarítószer tároló, valamint
gépház kerül kialakításra, valamint az épület
kiegészítéseként 84 m2-es fedett piaci áru-
sítótér épül.
• A képviselő-testület a jövőbeni önkor-
mányzati fejlesztésekhez, illetve az önkor-
mányzati területek, mint fejlesztési lehető-
ségek növelésének szándékával, rövid tá -
von pedig raktározási funkcióra, a Bánk
Petőfi út 27. szám alatti ingatlant (Bálint
Mari néni volt háza) 3.800.000 Ft vételáron
megvásárolta. Az ingatlan rendbetétele
megkezdődött: sor került az ingatlan bal-
esetveszélyességnek megszüntetésére, a
veszélyes épület-részek elbontásra kerül-
tek, a tavasz folyamán pedig elkészül az
ingatlan kerítése is.
• A képviselő-testület a település meglévő
bank-falu.hu weblapjának tartalom, szerke-
zet és képi megjelenés szempontjából tör-
ténő megújítását határozta el. E feladatra
kiválasztásra és megbízásra került az ösz-
szességében legkedvezőbb ajánlatot be-
nyújtó cég. A megbízott vállalkozó feladata
új weboldali felépítés és új webdizájn kiala-
kítása Bánk közelmúltban kidolgozott arcu-
lati kézikönyvével összhangban (logó, szí-
nek, stb), valamint az önkormányzati honla-
pokra vonatkozó jogszabályi előírásoknak
és ajánlásoknak megfelelően, a Bánkkal
kapcsolatos információk hatékonyabb meg -
jelenítése érdekében.
• A Mentsük Meg Bánkot Alapítvány a Bánki-
tó vízminőségének megóvására 40.000 Ft
vissza nem térítendő támogatást ajánlott fel
az önkormányzat részére, mely alapítványi
támogatást a képviselő-testület elfogadott
és átvett.
• A képviselő-testület megtárgyalta a
Juhász Gyula utca és a Hősök tere sarkán
lévő faház további bérbeadását, és úgy
döntött, hogy a faház a jelenlegi funkcióra
(használtruha kereskedés) kizárólag a biz-
tonságos és jogszermű üzemeléshez szük-
séges feltételek teljesítése esetén adható
bérbe. A képviselő-testület ezt a döntését

a későbbiekben – az érintett kérésére – fe-
lülvizsgálta és módosította. A módosított
döntés értelmében a faház korábbi bérlője
2020. december 31-ig türelmi időt kap, és e
határidőig szükséges a faházat kiüríteni, és
kiürített állapotban az önkormányzat
részére átadni. A faház engedély nélküli
kereskedelmi tevékenység folytatására
nem használható.
• A képviselő-testületnek nem volt ellenve-
tése a Petőfi út 132. szám előtti állami köz-
úti terület további 1 évre (2020. december
31-ig történő) kereskedelmi célú (fagyizó
üzemeltetése) bérbeadása ellen, viszont a
képviselő-testület kinyilvánította, hogy a
területre vonatkozó, a Magyar Közút Non-
profit Zrt-vel fennálló bérleti szerződést
2020. december 31-ét követő további meg-
hosszabbítását nem támogatja, tekintettel
arra, hogy az önkormányzat a vendéglátó
egységet üzemeltető részére közbizton-
sági, közlekedési és településképi szem-
pontoknak megfelelőbb másik üzlethelyisé-
get ajánlott fel a fagyizó üzmeltetésére.
• A képviselő-testület támogatta az ivóvíz-
és szennyvízhálózatra történő rácsatlako-
zásra irányuló lakossági kérelmet és hozzá-
járult a közterület igénybevételével történő
rácsatlakozáshoz.
• A képviselő-testület módosította a no-
vemberi ülésen hozott döntését, és az ön-
kormányzati kiadású Egymás közt című
helyi lap őszi és téli időszakban megjelen-
tetésre kerülő példányszámát, valamint a
2020. évi bánki naptár példányszámát 250
db-ról 270 db-ra emelte.
• A képviselő-testület ismételten megtár-
gyalta a műanyag korcsolyapálya üzemel-
tetésére irányuló képviselői indítványt, és
egyhangúan úgy döntött, hogy a nagyon
magas anyagi szükséglet, valamint a sok bi-
zonytalansági tényező miatt a 2019/2020.
évi téli szezonban az önkormányzat nem
kíván műanyag korcsolyapályát bérelni és
üzemeltetni Bánkon.
• A képviselő-testület támogatta Csizmár
Gábor alpolgármester aktív turizmussal
kapcsolatos elképzeléseit és terveit, mely-
nek értelmében egy kb. 1,5 km hosszúságú
túra- és tornapálya, egyben tanösvény ke-
rülne kialakításra a település külterületén, a
tó melletti nagyparkoló és a focipálya kö-
zötti terület igénybevételével. A képviselő-
testület felhatalmazta Csizmár Gábor alpol-
gármestert az elképzelés további kidolgo-
zására, tárgyalások folytatására, és hogy a
projekt pontos kidolgozását döntés céljából
a képviselő-testület elé terjessze.

• A képviselők tájékoztatást kaptak a jog-
szabályban előírt kötelező képviselői kép-
zés teljesítéséről, melynek határideje 2020.
február 29.
• A képviselő-testület – alpolgármesteri ja-
vaslatra – a polgármestert 1 havi tisztelet -
díjának megfelelő összegű (199.500 Ft)
jutalomban részesítette, tekintettel arra,
hogy addigi munkáját a képviselő-testület
kiválónak értékelte.
 • A Bánk Szlovák Nemzetiségi Önkormány-
zattal fennálló együttműködési megállapo-
dás felülvizsgálatra és a jogszabályi válto-
zásnak megfelelő módosításra került.
• A képviselő-testület fakivágások tekinte-
tében döntött: kivágásra kerülnek az óvoda
területén és az óvoda előtti közterületen
lévő beteg, sérült fák, valamint a Kazinczy
utcai és a Benczúr Miklós utcai közterüle-
ten lévő fák.
• A képviselő-testület megtárgyalta a Tó
körüli sétányon lévő közvilágítási lámpabú-
rák korszerűsítésére (ledes égők) érkezett
ajánlatot, mellyel kapcsolatban a képviselő-
testület úgy döntött, hogy 2020. évben
erre a fejlesztésre nem kíván anyagi forrást
fordítani, a felújítást 2020. évben nem va-
lósítja meg az önkormányzat, viszont a fej-
lesztés megvalósításának lehetőségét a
következő években ismét megvizsgálja.
• A Tóparti Üdülőházban jogszabály által
kötelezően előírt tűzjelző rendszert szüksé-
ges kiépíteni. A tűzjelző rendszer kiviteli ter-
veinek elkészítésére beérkezett ajánlatok
közül elfogadásra került a legkedvezőbb
ajánlat (180.000 Ft + áfa), valamint a képvi-
selő-testület felhatalmazta a polgármestert
az engedélyezett terv alapján történő leg-
kedvezőbb kivitelezés megrendelésére és a
rendszer kiépítésére vonatkozó szerződés-
kötésre. 
• Döntés született arról, hogy a Tóparti
Üdülőház részére honlap készüljön. A beér-
kezett ajánlat elfogadásra kerül, a honlap el-
készítésének díja 147.000 Ft.
• A beérkezett árajánlat alapján megren -
delésre került a Tóparti sétányt és a Nagy-
parkolót a Lókos-patak felett összekötő
gyalogos- és kerékpáros híd, valamint a
focipályánál lévő sérült közúti híd felújí-
tása kiviteli terveinek elkészítése. A 2 kiviteli
terv elkészítésének tervezői munkadíja
530.000 Ft + áfa.
• Felülvizsgálatra kerültek a Bánk területén
lévő közkifolyók (közkutak). A felülvizsgálat
eredményeként a képviselő-testület úgy
döntött, hogy a Juhász Gyula utca 73. szám
előtti üzemen kívüli közkút kerüljön üzembe
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helyezésre, a Zöldfa utca 1. szám előtti
használaton kívüli közkút megszüntethető.
• A képviselő-testület elfogadta az Önkor-
mányzat és a Borsosberényi Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2020. évi költségvetését.
• Módosításra került a szociális ellátásokról
szóló rendelet: a jövőben a három vagy több
gyermekes családok abban az esetben jo-
gosultak szociális célú tüzifára, amennyiben
a család egy főre jutó havi nettó jövedelme
nem haladja meg a 80.000 Ft-ot.
• Az Önkormányzat pályázatot nyújt be a
Nemzeti Ovi-Sport Program pályázati felhí-
vására. A Program keretében az óvoda te-
rületén megépülhet egy 6 x 12 méter nagy-
ságú műfüves fedett sportpálya, amely
hozzájárul az óvodás kisgyermekek  mozgá -
sá hoz, képességeinek fejlesztéséhez, spor-
tolásához, utánpótlás-neveléshez, lehető-
séget teremt arra, hogy a gyermekek a sza-
badban, aktívan mozogjanak. A Program ke-
retében az óvónők Ovi-Sport Tanfolyamot
végeznek, mely során elsajátítják a gyer me -
kek sportágspecifikus oktatásához szük -
séges alapkövetelményeket. A kép viselő-
testület vállalta a sportpálya pályázathoz
szükséges 4,5 millió forint önerő biz to sí tását.
• Meghatározásra került az óvodai beirat-
kozás és a nyári szünet ideje. Az óvoda ál-
talános felvételi (jelentkezési) időpontja:
2020. május 5. 8.00 órától 12.00 óráig, va-
lamint 2020. május 6. 13.00 órától 16.00
óráig. Az óvodai nyári szünet ideje 2020.
augusztus 1-től 2020. augusztus 30-ig tart.
• Elfogadásra került az Önkormányzat
2020. évi közbeszerzési terve, mely nem
tartalmaz 2020-ban lefolytatandó közbe-
szerzési eljárást.
• Kitűzésre került a falugyűlés és közmeg-
hallgatás időpontja.
• A képviselő-testület elfogadta a bánki
Sportegyesület 2019. évi tevékenységéről
szóló beszámolót, valamint a 2019. évi ön-
kormányzati támogatással történő elszámo -
lást, és döntött arról, hogy az Önkormány-
zat 2020. évre 2 millió Ft működési célú
támogatást nyújt a Sportegyesület részére.
• A képviselő-testület döntött arról, hogy a
bánki állandó lakóhellyel rendelkező és élet-
vitelszerűen Bánkon élő személyek ingye-
nesen látogathatják a Bánki Nyár önkor-
mányzati megvalósításban megrendezésre
kerülő rendezvényeit.
• Az önkormányzati tulajdonú, Petőfi út 27.
szám alatti ingatlan szomszédos magán -
tulajdonban lévő ingatlannal közös telek -
határra a szomszéd ingatlan-tulajdonossal
közösen kerül megépítésre a kerítés, mely-

hez az Önkormányzat saját költségvetése
terhére megvásárolja a kerítéshez szüksé-
ges vasanyagot.
• Módosításra került a könyvtár feladat-
 ellátási megállapodás, mely értelmében az
önkormányzat a közművelődési feladatellá-
tásra kapott állami támogatás 30%-ának
megfelelő összegű támogatást nyújt a
könyvtári feladatot ellátó BVKF Nonprofit
Kft. részére. Eddig ez az összeg az állami
támogatás 65 %-a volt, így ez a módosítás
azt eredményezi, hogy ezen állami támoga-
tásból 630 ezer Ft-tal több marad az önkor-
mányzatnál saját felhasználásra. 
• A képviselő-testület jóváhagyta a Petőfi
út és az elkészült járda megosztásáról szóló
telekalakítási és változási vázrajzot, vala-
mint kinyilatkozta, hogy az Önkormányzat
a járda tulajdonjogát átveszi és ezzel vállalja
a járda kezelését.
• A képviselő-testület döntést hozott a Hősök
tere és a Dózsa György utca sarkán lévő 240
helyrajzi számú ingatlan rendeltetésének
módosításáról: a korábbi gazdasági épület
és udvar rendeltetés Bánki Közösségi Ház
és udvar rendeltetésre módosul.
• Döntés született az óvodai faültetésre
vonatkozóan: a képviselő-testület megbízta
a polgármestert, hogy kérje ki egy szakem-
ber tanácsát az ültetésre javasolt fa fajtá-
jára és mennyiségére vonatkozóan, majd
lehe tőség szerint próbáljuk meg adomány-
ból vagy felajánlásból megszerezni az ülte-
tésre kerülő fát.
• Az Önkormányzat tulajdonában és üze-
meltetésében lévő szálláshely új elnevezést
kapott, a szálláshely elnevezése (Tóparti
Üdülőházról) Leveleki Üdülő megnevezésre
változik.
• A képviselő-testület Lomen János emlé-
kére és tiszteletére díszkő készíttetéséről
döntött.
• Zárt ülés keretében döntések születtek
szociális célú tüzifa és rendkívüli települési
támogatás rászorulók részére történő nyúj-
tásáról: 16 fő részesült összesen 21 m3

tüzifa juttatásban, és 5 fő részére összesen
90.000 Ft támogatás került kifizetésre. 

TájékozTaTás kiEmELT
FEjLEszTésEinkrőL

• Befejezéséhez közeledik az Interreg Szlo-
vákia-Magyarország Együttműködési Prog-
ram keretében megvalósuló jelentős építési
fejlesztés, mely keretében megújult a köz-
ponti parkoló, a tóhoz vezető sétány, járda

és új buszmegálló, valamint új strand bejárat
épül. Az építési beruházás teljes értéke meg -
közelítőleg bruttó 205 millió Ft, melyhez ön-
kormányzatunk közel 70 millió Ft ön erővel
(saját forrással) járult hozzá. Bízunk benne,
hogy a megvalósult fejlesztés mind a bán-
kiak, mind a Bánkra látogató vendégek meg -
elégedésére szolgál, hiszen ezzel egy színvo -
nalas, esztétikus településközpont alakul ki.
• Bánk Község Önkormányzata, mint támo-
gatást igénylő részéről a Területi Operatív
Program keretében meghirdetett, a társa-
dalmi és környezeti szempontból fenntart-
ható turizmusfejlesztés című pályázati fel-
hívás alapján a Bánki-Tó Strand felújítására
(Bánk üdülőfalu turisztikai potenciáljának
erősítése címmel) megközelítőleg 136,4 mil-
lió Ft költséggel és támogatási igényléssel
támogatási kérelem került benyújtásra. Bí-
zunk a pályázat sikerében, melynek ered-
ményeként megújulhat a bánki strand!
• A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán
1.000.000 Ft támogatást nyertünk a 2020.
augusztus 21-én megrendezésre kerülő
Ocho Macho koncerthez.
• Helyi identitás erősítése pályázaton –
melyen Önkormányzatunk 10 partnerrel
együttműködésben vesz részt – Bánk 12
millió Ft támogatásban részesült. Ebből a
támogatásból valósul meg a 2020. június
27-én megrendezésre kerülő első Bánki
Nyárnyitó rendezvény, mely ingyenesen lá-
togatható, és sokszínű színvonalas prog-
rammal várunk mindenkit.
• A Nemzeti Ovi-Sport Program keretében
benyújtásra került az óvodai fedett műfü-
ves kispálya létesítésére irányuló pályáza-
tunk. A pályázati projekt megvalósításához
várjuk cégek társasági adó felajánlását!
• A Tóparti sétányon lévő nyilvános WC fel-
újítása megtörtént, a felújítási munkálatok
befejeződtek, melynek eredményeként egy
kulturált nyilvános WC áll a sétálók és a ren-
dezvényeken résztvevő látogatók rendel -
kezésére.
• A tájház rekonstrukciós, állagmegóvási és
felújítási munkálatai 2019-ben megkezdőd-
tek, és tavasszal folytatódnak.
• A Tóarti Üdülőház 2 szobája és fürdőszo-
bája felújításra került.
• A Petőfi úti járda építés I. ütemére (Petőfi
út 2-től a Benczúr utcáig) és a Tengerszem
Panzió megállóval szembeni, Rétság irá-
nyába menő új buszmegálló építésére elké-
szült az engedélyes terv. Az építés közleke-
dési hatóságnál történő engedélyezése fo-
lyamatban van. 
• Megújult Bánk Község honlapja!

Tájékoztatás önkormányzati döntésekről
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Múltidézők
sorozat indító írásunk a Bánkon élő emberek páratlanul gazdag és hiteles
élményekkel zsúfolt életéről szól. szeretnénk  bemutatni, megismertetni 
az  itt  élő  emberek  szokásait,  ünnepeik  ceremóniáját,  viseletük  érde -
kességeit,  eszközeiket,  a  hétköznapi  gondolkodás  valóságos  világát.
Betekintést enged a régmúltba visszanyúló eseményekbe, ugyanakkor
nem törekedik néprajzos tudományosságra.
az itt született és azóta is itt élő mesélőink emlékezetéből merítve elénk
tárul  a hétköznapok mozdulatlansága, az ünnepek ragyogása, a még el
nem feledett valaha volt életük eseményei.
az ő emlékezetük Bánk fiatal generációjának öröksége.

lejegyezte
Szabados Andrea

a múltidézők
(balról jobbra)

álló sor:
Ivanicsné Hugyecz Mária,

Ivanics Istvánné Mária (Ani),
Hugyecz Ferencné

Zsuzsanna,
Pintér Jánosné Anna,

Gyurcsó Istvánné Mária
Ivanics Jánosné Erzsi,

Sulyan Mária
Vincze György,

Pintér János

ülő sor:
Sulyan Andrásné Mária,

Laukó Józsefné Éva,
Janecskó Pálné Mária

az 1950-es
években készült képen

az óvoda második
épülete látható

a Tó utca és a tóparti
sétány sarkán.

vajon kik az  elötte
álló lányok?

Visszaemlékezéseiket nem az élet körfor-
gásába való csatlakozással - vagyis a szü-
letéssel - kezdem, hanem néhány év átug-
rásával az óvodás évekkel. Abban az idő-
ben kevés kistelepülés mondhatta el, hogy
saját óvodája volt. A gyermekek otthon
cseperedtek, a szülők, hogy nyugodtan vé-
gezhessék a munkájukat, a  nagyszülőkre
vagy idősebb gyermekeikre bízhatták a ki-
csinyek felügyeletét. Valószínúleg nagy
segítség lehett az óvoda megnyítása Bán-
kon. Korabeli óvodás már nincs mesélőim
között, de hivatalos forrásból tudjuk, hogy
a település első óvodáját 1926-ban, a ké-
sőbbi tanácsháza épületében (a mai Ten-
gerszem Panzió helyén) nyitották meg. Ak-
koriban a falu főutcáját Ipolyság útnak ne-
vezték, így az óvoda az Ipolyság úton volt.
A feljegyzések szerint 1932-ben már 43

gyermek felügyeletéről kellett gondoskod-
nia a Budapestről ide érkezett ovónőnek.
Sulyan Andrásné Marika néni elmondásá-
ból tudjuk, hogy 1938-ban, amikor ő óvo-
dás lett, a gyermekek reggel kilencre men-
tek és délután ötig voltak az óvodában.
Az intézmény inkább volt napközi, ahol
felügyelet mellett szabadon játszhattak.
A gyermekekhez magyar nyelven beszél-
tek, nem használták a szlovákot. A Varga
tanító úr felesége Kati néni, aki hegedűn
játszott,  szívesen muzsikált nekik és a
hangszer kisérete mellett egyszerű kis
dalokra is megtanította őket. Az ottlétért
fizetni nem kellett, „szervezett” étkeztetés
nem volt, mindenki azt ette és itta, amit
otthonról hozott, de volt olyan közelebb
lakó gyerek, aki hazament ebédelni. A be-
rendezés nem volt több néhány padnál,



HozzávaLÓk

Tésztához: 
- 40 dkg finomliszt
- 1 mokkás kanál só
- 1 evőkanál cukor
- 4 dl tej
- 1 egész tojás
- 1 dl étolaj
- 3 dkg élesztő

Töltelékhez:
- 75 dkg túró
- 3 db közepes méretű főtt

krumpli áttörve
- 1 csomag vaníliáscukor
- 3 tojás sárgája
- 30 dkg kristálycukor
- 10 dkg margarin
- 1 evőkanál tejföl

szórásnak:
- 1 teáskanál fahéj és

2 evőkanál cukor keveréke vagy
- 1 teáskanál apróra vágott kapor 

ELkészíTés
- 1 dl langyos tejben az evőkanál

cukorral felfuttatjuk az élesztőt
- a többi hozzávalót apránként

hozzákeverve lágy tésztává
dagasztjuk

- 1 órát kelesztjük
- kikenjük a nagy „gáztepsit” és a

kelt tésztát szétterítjük benne
- a töltelékhez valókat jól

eldolgozzuk és ráhalmozzuk
a tészta tetejére 

- megszórjuk a cukros fahéjjal
vagy a kaporral

- előmelegített sütőben
180 °C fokon kb. fél óra alatt
készre sütjük

Túróslepény – nem csak ünnepekre
a  régi  ízeket  kedvelő  embereket  szeretnénk  megörvendeztetni  ezzel  a  pintér
jánosné anna nénitől kapott recepttel, amit a  „bánki asszonyok” előszeretettel sü-
töttek. mondhatnánk, ez csak egy étel, ám ez is a bánkiak múltjának egy „morzsája”,
generációról generációra öröklött tudás,  amit ha nem őrzünk meg a  a szemünk előtt
tűnik a semmibe. Több étel mára egyszerűen azért kopik ki a szokásból, mert  az elké-
szítése „munkás” , de aki kóstolta már ezt a süteményt, igazolhatja, hogy nagyon
megéri a fáradtságot!

Óvodás csoportkép kb. 1938
felső álló sor : Varga Zsuzsanna (dadus), Petyánszki Mária, Bálint Mária,
Adamov Anna, Lomen Mária, Varga Gézáné Katika (óvónő), Janecskó Anna,
Csiska Mária, Simon Mária, Hugyecz Zsuzsanna, Velki Zsuzsanna, Lomen Mária
középső sor: Vitrík Benedek, Pleva Terézia, Csorba Zsuzsanna, Laczkovszki Mária,
Kökény Mária, Varga Géza, Dovecz Zsuzsanna, Sulyan Mária, Csorba Mária,
Janecskó Zsuzsanna, Lomen Pál
ülő sor: Hugyecz Mária, Ivanics András, Sulyan János, Dovecz Pál, Bálint András,
Petyánszki János, Molnár Endre, Csizmár János (György), Dzubnár Tibor,
ismeretlen kisfiú, Csizmár Mária

Óvodás csoportkép kb. 1955-ből
legfelső sor: Csizmár Marka néni (dadus), Apostal Aranka (ovónő),
Csorba Andrásné Zsuzsanna (szakácsnő)
felső (álló) sor: Maczó András, Gyurcsó István, Bognár Anna, Simon János,
Paulovits Zsuzsanna, Varga János, Turányi Ilona, Sulyán András, Csorba Éva,
Csizmár Anna, Velki István, Velki Mária, Hriagyel András, Dzubnár László,
Rebenda János
középső (ülő) sor: Rebenda Sándor, Ivanics István, Mák Mimi, Adamov Mária,
Zsiak Pál, Puhovszki Éva, Andrásik Ilona, Bognár Mária, Ivanics András
alsó (ülő) sor: Povazsán Anna, Puhovszki Anna, Jeskó Ilona, Gyurcsó András,
Velki Erzsébet, Bálint Mária, Lómen János, Ivanics János, Trenyik Mária,
Ivanics Mária, Janecskó András, Molnár Pál

amin pihenhettek vagy ebéd után eldőlve
szundíthattak a kicsinyek. 
A második világháború után a második
óvodaépület a valamikori Tengerszem pan-
zió épületében indult újra (a mai Tó utca és
a tóparti sétány sarkán).
Laukó Józsefné Éva néni az 1950-es évek-
ben volt ovódás. Ekkor az óvoda már a tó-
part „bejáratánál” lévő épületben volt (ami
a 6. oldalon lévő fotón látható). Nekik már
volt szakácsnénijük, aki már helyben fő-
zött, így meleg ételt kaptak a gyermekek.
Ha nem is a mai értelemben vett ovodape-
dagógiát alkalmazta, de Aranka óvonéni a
napirendbe már foglalkozásokat is beiktat-
tott, mert fontosnak tartotta megismer-
tetni a környezetismeretet vagy az egész-
ségtan részeként a testmozgást. Játékos
formában egyszerű számtanfeladatokat is
megtanított nekik. 
A 1970-es évektől a jelenlegi helyére köl-
tözött az intézmény. 
A bánki gyermekeknek a szokások mellé a
mindennapi betevőt előteremtő munka meg -
tanulását is odarakta a bölcsőjük melé az
élet. A főleg földművelésből, állattartásból
élő családok gyermekeinek is ki kellett ven -
niük a részüket a mindenapos feladatokból.
Délután az óvodából hazatérve várta őket
a házimunka. Életkoruknak megfelelően a
libalegeltetéstől a pásztorkodásig, az álla -
tok etetéséig a szülők számítottak a segít-
ségükre. A  felhőtlen gyermekkornak –   ha
volt is ilyen –  az iskolás évek vetettek véget.
Következő számunkban innen folytatjuk.

.



múltidéző
Bánk

még az 1950-es
években is az
asszonyok
szombatonként
közösen a bánki
tóban mosták
a szennyest.
a lábszár középig
érő vízbe állították
a mosószéket, amire
a vizes ruhaneműt
fektették, majd a
sulykolófával
kicsapkodták és a
vízre fektették.
Ezt ismételgették
amíg a ruha tiszta
nem lett. Hűvösebb
évszakokban, – hogy
a lábuk meg ne fadjon
a jeges tóban –
fazekakban forralt
vizet hoztak és azzal
locsolták maguk
körül a vizet.

a képen ivanics
jánosné látható

A templom irányából érkező lányok:
Torma Anna, Csizmár Erzsébet (Anna) és Adamov Mária.
A háttérben látható nádfedeles ház a mai Tó utca és
Bánkgyöngye panzió kertjének sarkán állt.

kb. 1955 – szombati nagymosás a Bánki tóban –
A képen Sulyan Andrásné Marika és Sztankovics Istvánné Marika. 

az 1957-ben készült fotón, az 1950-1954-es szül        
akkoriban szokás volt, hogy a  ballagás részekén            
a tó melletti óvodától, a régi kultúrházig (a mai já        

Hátsó sor balról jobbra:apostal aranka (ovónő),         
Torma andrásné zsuzsanna (az öröm kalácsot ta            
Felső sor balról jobbra: csorba györgy, kokavszk      
Tarcsi mária, ivanics mária, Torma andrás, szikor      
Torma jános, sulyan anna, csorba éva, rebenda         
Bakos andrás, paulovics pál
Alsó sor balról jobbra: puhovszki pál, (ismeretlen     
petrás László, Trenyik mária (menyasszony), Tar        
sulyan pál, csizmár istván, Bálint zsuzsanna, pu      



            etésű óvodások ballagási csoportképét láthatjuk.
             nt „lagzis menetnek” öltöztek be a gyerekek.

                  átszótér helyén) vonultak az óvodások.

        rebenda sándorné margit néni (dadus),
            artja a kezében), csizmár marka néni (dadus)

       ki irén, paulovics zsuzsanna,
            ra zsuzsanna, Laczkovszki zsuzsanna,
            a sándor, jeskó ilona, Lomen ilona,
     

       n gyermek), Benyó zsuzsanna,
          rcsi Tibor (vőlegény), (ismeretlen gyermek),
            uhovszki mihály, szabó györgy

a valamikori Tengerszem panzió (az első ezen a néven)
a tavat jobbra kerülve a Tó utca és a jelenlegi sétány sarkán
ma is áll az épület, ami az 1950-es években a második
óvodaépületnek otthont adott.

1932-ben készült képen meghitt pillanatot örökített meg
a fotós: a képen Hugyecz istvánné puhovszki zsuzsanna
és a három esztendős istvánka. annak idején a szobatisztaság
eléréséig a kisfiúkat is „szoknyácskába” öltöztették.
a ruhákat díszítő hímzések az édesanya keze munkája.

a fotó 1926-ban
készült, amikor
az első óvoda is

megnyílt Bánkon.
Lehet, hogy az

akkori óvodások
egyikét látjuk? 

a képen
Laczkovszkiné
csorba anna

és Laczkovszki
zsuzsanna 
hétköznapi
viseletben.
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December elején két alkalommal várhatták
a gyerekek a Mikulás érkezését, 6-án a Mo-
solyra Hangolók Együttes koncertjén, 7-én
pedig Molnár Orsi zenés, interaktív műsorán.
A legkisebbek nagy örömére, a hangos
énekszóra meg is jelent a Télapó, aki apró
ajándékokkal lepte meg közönségét. A prog-
ramokat a Bánki Szlovák Nemzetiségi Ön-
kormányzat kézműves foglalkozásai és pu-
szedli sütés színesítette. 

November végén első ízben készült el a falu
adventi koszorúja, mely a hivatal előtti téren,
a kis tó körül hirdette a karácsony közeled-
tét. Ezen az alkalmon mindenki megalkot-

hatta a maga koszorúját is a nemzetiségi ön-
kormányzat klubhelyiségében. 

December 1-jétől minden vasárnapi isten-
tiszteletet követően egy-egy gyertya gyúlt
a közös várakozás szellemében. Füke Sza-
bolcs lelkész köszöntötte a megjelenteket,
akik az első adventi gyertya meggyújtása és
az együtt éneklés után lángot vittek haza a
falu koszorújáról.  Ádvent utolsó vasárnapján
a résztvevők közösen feldíszítették a falu
karácsonyfáját.

December 7-én a parkolóban olyasminek le-
hettünk valamennyien a részesei, ami való-
ban szívet melengető, példaértékű esemény
volt. Helyi vállalkozók, lelkes bánki civilek
saját idejüket rászánva szerveztek karácso-
nyi vásárt, a vásári becsületkasszában ösz-
szegyűlt pénzt pedig a bánki óvodának aján-
lották fel. Fontos kiemelni, hogy az ötlet, a
kezdeményezés a bánkiak közösségéé, a
siker és az elismerés őket illeti.

Ezúton köszönjük mindenkinek, aki akár
szervezőként, akár résztvevőként támogatta
a vásárt!

Mire a kedves olvasó kezébe kerül ez a lap, bízom benne, hétágra süt
a nap Bánkon, kinyílnak a tavaszt hirdető virágok, végre ébredezni kezd
a természet, lehetőséget adva ezzel számos szabadtéri időtöltéshez!
Mégis engedjék meg, hogy néhány sor erejéig megidézzem az elmúlt telet,
hiszen az önkormányzat számos színes programmal igyekezett élvezhe-
tővé tenni ezt az időszakot is. 

Itt voltunk együtt…
Rusvay Kata

írása
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Programajánló
MADÁCH IMRE
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2600 Vác,
Dr. Csányi L. krt. 63.

április 1. szerda 19 óra
színházterem
Örkény István: Tóték
A belépőjegy 2700 Ft,
az előadás napján 3000 Ft.

április 16. csütörtök 19 óra
színházterem
Berecz András est
Angyalfütty
népzenei koncert
A belépőjegy 2500 Ft
az előadás napján 2800 Ft.

április 17. péntek 20 óra
Jeszenszky terem
Kelemen Kabátban
A belépőjegy 1900 Ft.

április 19. vasárnap 16 óra
színházterem 
„Mindig az a perc”
Faludi Szilvia zenés estje 
Örökzöldek, sanzonok,
operettek
A belépőjegy 1300 Ft
az előadás napján 1600 Ft.

április 25. szombat 11 óra
színházterem
Farkasházi Réka
és a Tintanyúl
ÉLETMESÉK
tavaszi lemezbemutató
koncert
A belépőjegy 2000 Ft.

április 25. szombat 19 óra
színházterem
„Örömzene” – Orosz Zoltán
harmonikaművész
és barátai
A belépőjegy  2700 Ft
az előadás napján 3000 Ft.

Május 1. péntek 9 órától 

M A J Á L I S
Helyszín: Strand. A belépés díjtalan!

• Főzőverseny
• Gyerekműsor, táncműsorok
• Jó ebédhez szól a nóta!

Faludi Szilvia énekes
és Schmidt Mátyás harmonikás
közös műsora 

• Öröm a zene!
Közreműködik: 
Blues Fathers, Hangszedők
Kottánkívüliek 

• Utcabál – Santa Fe Party Band 

Május 30. szombat 

G Y E R E K N A P  
Helyszín: Strand. A belépés díjtalan!

• 8.00 – 11.00 óra – Horgászverseny
gyerekeknek a Bánki Horgász
Egyesület szervezésében. 
A résztvevők értékes ajándékokban
részesülhetnek!
Nevezni 7.30 órától lehet a helyszínen.

• 10 óra - táncbemutató 
• 11 óra - Szeleburdi Meseszínház:

Csupa csoda mesék 
• 10-12 óra - lufihajtogató bohóc 
• 10-14 óra - Játékos Tudomány

Furfangos csudavilág
Interaktív kiállítás és játszóház

Tervezett programok

A tél vége felé, de még jócskán a hideg idő
közepette, február 8-án farsangi családi dél-
után hozta össze a település apraja-nagyját!
Télűző busók, a Vaga Banda gólyalábasai, a
helyszínen rögtönzött zenekar hangos tél-
temető produkciója, a kereplő, a kolomp és a
karikás ostor zaja és tüzes bemutató jelezte
a fagyos évszak leteltét.
Az átfázott közönség a műsort követően
átsétált az Önkormányzati Hivatal díszter-

mébe, ahol forró tea mellett a bánki asszo-
nyok házi süteményeit, fánkjait kóstolhatta
meg, miközben Schmidt Mátyás harmonika-
játéka fokozta a hangulatot. 

Remélem, örömmel fogadták az Önkor-
mányzat, a Bánki Szlovák Nemzetiségi Ön-
kormányzat,  a Bánki Evangélikus Egyház és
a bánki közösség programjait, és a jövőben
is számíthatunk további együttlétekre!
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Szenthe István
írása

A „Tengerszem”
rejtélyének megfejtése
mária Terézia magyarország királynője, német-római császárnő elren-
delte, hogy a birodalomról pontos és részletes térkép készüljön. a Bánkot
és térségét ábrázoló térképrész – ami 1782-1785 között belső hasz nálatra
készült és a „Habsburg Birodalom első katonai felmérése” nevet kapta –
részletességére nagy gondot fordítottak. megtudható a térképről, hogy
a településnek 25 portája volt, jellemzően 2 épülettel portánként, továbbá,
hogy  a  falu  központja  a  mai  központtal  megegyező  helyen  lehetett.
a  falu  szélétől  kb.1.5  km  hosszan romhány  felé  elhúzódó  tó  látható.
a térképen a kék színnel  jelzett tó neve olvasható:  „ocellum maris” –
magyarul „Tengerszem.” 

1782-1785 között
belső használatra
készült, Bánkot

és térségét
ábrázoló térkép

Ezen a közel 235 éves térképen látható a
hozzávetőleg 250 méter átmérőjű tó. Bár
ez a tó ugyanott terül el, mégsem ugyanaz,
mint amit napjainkban bánki tónak isme-
rünk. A térképet vizsgálva, a tó kígyó alakú
rajzolatát látva, elsőre az ábrázolást téve-
désnek gondolhatnánk. Az alaposabb szem -
revételezés után azonban látható, hogy az
utak (barnával jelezve) mind megkerülik
a kígyó alakú tavat, és feltűnik egy vízima-
lom jele is a tó alsó, Romhány felöli végén.

A tavat valamikor hatalmasra duzzasztot-
ták amire a vízimalom meghajtása miatt
volt szükség. A vízimalom jelét ezen a tér-
képen egy körből kiálló, a lapátszerkezetre
utaló, sugárirányban álló kis tüskékkel
jelölték. Ezt a jelölést láthatjuk Bánktól
délre (a térképen lefelé), a patak mellett,
melyet ma Jenői-pataknak hívnak.
Ezt a régi térképet annak idején a katona-
ság készítette a maga számára, így részle-
tességére gondot fordítottak. Megtudható
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a térképből, hogy 235 évvel ezelőtt 25 por-
tája volt a falunak, jellemzően 2 épülettel
portánként, és volt egy központnak nevez-
hető tere, jó közelítéssel, ahol ma is van.
Ennek az 1782-1785 közt folyt térképkészí-
tésnek, mely később a „Habsburg Biroda-
lom első katonai felmérése” nevet kapta,
volt egy csak írásbeli, az egyes települése-
ket egységes szempontok alapján, röviden
leíró része.  A leíratban ez állt:  „Néhány szo-
lid (jó anyagokból, gondosan) épített háza
van, és egynegyed óra járásra a községtől
egy malma. A falunál egy egynegyed óra
hosszú tó található.” Az egynegyed  óra
gyaloglás hozzávetőleg 1 km megtételére
elegendő, tehát ilyen hosszúságú volt a
kígyó alakú tó.
Figyelemre méltó érdekessége a térkép-
nek, hogy a falu felett egy összefüggő sző-
lőterületet tüntettek fel, kb. 25 hektár kiter-
jedésben, legalább öt présházzal. A szőlőte-
rület jele akkoriban még a művelési módnak
megfelelően az egyenes karóra feltekeredő
szőlővessző után egy nagy „I” betű volt, egy
rárajzolt nagy „S” betűvel. Bizonyára festői
látvány lehetett annak idején a présházak
előtti úrtól a tó felé, a falura lenézni, és rá-
csodálkozni e festői, a Naszály-hegy hatal-
mas tömegéig belátható tájra. 
Az, hogy pontosan mikor alakult ki az egy-
kori duzzasztott tó a ma ismert kerek tóvá,

a térképek alapján nem állapítható meg.
Az 1842-ben készült változaton már a ma
is ismert kerek tavunk látható. Tudnivaló,
hogy ez is helyszíni munkával felvett mun -
ka, a „Habsburg Birodalom második katonai
felmérése” néven számontartott térképe-
zés során készült. Ezen a térképen a neveik
feltüntetése mellett már két malom van je -
lölve: a tó alsó gátjánál a „Dolnj Mlin”-nek ne -
vezett vizimalom. Látható, hogy egy ma lom -
árok viszi a lapátkerekekre a vizet. A Jenői-
patak vízimalmát „Zhora M” névvel jelezték. 
Bánk egyedülállóságát a házai előtt fekvő
tava adta és adja ma is. Ahogy azt már fen-
tebb megjegyeztük, 1782-1785 között a tó
a malom működéséhez szükséges víz táro-
lására készült. A duzzasztást 1842-re meg-
szűntették, mivel azonban a gabona őrlé-
séhez kellettek a malmok, a malmok meg-
hajtásához a víz, ezért a „Dolnj Mlin”-hez
egy malomárok, műszaki nyelven egy
üzemvíz csatorna vezette a vizet. 
Az 1928-ban készült térkép szerint az
akkor már „Alsó malom”-ként feltüntetett
malomhoz már egy csúcsra járatható rend-
szeren folyt a víz. Ebben a rendszerben a
Bánki-tó a víztározó szerepét töltötte be.
Napjainkban a megváltozott viszonyok mel-
lett a Bánki-tó a turizmus és szabadidő el-
töltését szolgálja és hozzájárul a település
lakóinak megélhetéséhez.

1928-ban
készült Bánkot
és térségét
ábrázoló térkép
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Egyesületünk az évet a nád levágásával, el-
szállításával kezdte meg, melyben – az elő -
ző évekhez hasonlóan – jelentős segítséget
kaptunk az önkormányzattól. Horgászaink
az elmúlt években egyre kevesebben vették
ki részüket a tó környékének és a stégek
rendbetételének a munkálataiból, ezen a jö-
vőben változtatni szeretnék, ezért 2021-től
átalakításra kerül a társadalmi munka
rendszere.
Az év elejének fő feladata volt a fogási nap-
lók begyűjtése, feldolgozása, az új horgász-
jegyek értékesítésének megkezdése és az
egyesület közgyűlésének lebonyolítása.
Március elsején horgászegyesületünk meg-
tartotta közgyűlését, ahol a vezetés számot
adott a 2019. évben végzett munkájáról, az
egye sület anyagi helyzetéről és gazdál -
kodásáról.
A MOHOSZ központilag megemelte az ál-
lami jegyek árát 1000 Ft-tal és a fogási
naplók árát 100 Ft tal, így a horgászenge-
délyek ára  1100 Ft-tal emelkedne, de
egyesületünk a jelenlegi befizetésekből ki-
gazdálkodja ezt az áremelkedést, így tagdíj
emelést egyenlőre nem tervez.

a tagdíjak 2020 évre:
• felnőtt tagok esetében 45.000 Ft
• 70 év feletti tagok esetében 28.000 Ft
• ifjúsági tagok esetében 22.500 Ft
• gyermek horgászok esetében 2.300 Ft
• az új tagok estében 100.000 Ft halasítás
megfizetése.

Közgyűlésünk vendége volt a HENOSZ el-
nöke Paulovics László.
A közgyűlésünk fontos feladata volt to-
vábbá egy jelölő bizottság megválasztása,
ugyanis 2021-ben lejár a vezetőség man-
dátuma. A jelölőbizottságnak fontos sze-
repe lesz abban, hogy megismerjék a tag-
ság véleményét  a következő vezetőség
tagok jelölésére.

közelgő események:
• május 2-án  hor gászversenyt rendezünk
felnőtt és ifi kategó riában
• május 3-án JESZI emlékverseny
• május 30-án gyermek horgászverseny
a gyermeknapi rendezvények keretén belül

Tervezzük, hogy a megyei csapatverse-
nyen elindulunk.

2020-ban tovább folytatjuk a stégek fel-
újítását.
Mindenkit szeretettel várunk!

A bánki horgászattal kapcsolatos részletes
információk a bankihorgasz.hu oldalon ér-
hetők el.

Eredményes
horgászévet kívánunk!

Horváth István
elnök

Elkezdődött Bánkon a 2020-as
horgászidény a II. Rákóczi Ferenc
Horgászegyesületnél

A tavasszal együtt a madárcsicsergős reggelek
is megérkeznek. Bár az időjárás egyelőre még a
bolondját járatja velünk, márciusban már meg -
jelennek az első énekesmadarak a kertekben.
A téli madáretető lelkes látogatói vagy a távoli,
meleg országokból visszatérő fellépők nemcsak
hangjukkal, de látványukkal is színesítik a kertet.
A madarak jelzik a tavasz beköszöntét, azonban
a zord időben nem biztos, hogy elegendő táp lá -
lékot találnak. A gyönyörű koncertekért cserébe
az etetőkbe némi eleséget tehetünk.    Vass Zoltán

A széncinege az első
énekesmadár, aki jelzi
a tavasz megérkeztét

A feketerigók közül
a hímek kora reggel
és este trilláznak

A zöldike ott koncertezik
előszeretettel ahova
télen odaszokott

Jómadár – Tavaszi koncertsorozat

Tájékoztatjuk önöket,
hogy újra indul
a Bánki polgárőrség!

Az átadás-átvétel után
várhatóan májustól,
14 fővel folytatódhat
a Bánki Polgárőrség
egyesületi munkája.

A Bánki Önkormányzattal
és a rendőrséggel szoros
együttműködésben,
terveink között szerepel:
– Bánkon szervezett
programokban való
közreműködés
– folyamatos járörözés a
településen (gyalogosan,
autóval, és a megyében
elsőként robogóval)

várjuk a további
érdeklődők
jelentkezését is!

érdeklődni lehet
kaplonyi mihály
szervezőnél
06 70 258 5383 
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BÁNK SE tavaszi mérkőzései

A Bánki Sportegyesület a 2000-es évek
elején vette fel sportági listára a teniszt
és az asztaliteniszt, mint önálló szakosz-
tályokat. Az említett sportágak mindig is
népszerűségnek örvendtek a települé-
sen, volt idő, amikor több teniszpálya is
üzemelt Bánkon. Ezeknek a labdajáté-
koknak az a nagy előnye, hogy fiatalon
el lehet kezdeni, és szinte korhatár nél-
kül játszhatók, és mindvégig élvezetes
szórakozást nyújtanak.
Jelenleg a Benczúr utcai teniszpálya
üzemel, ahol az érettebb generáció spor-
tolóit rendszeresen láthatjuk játszani,
akik élvezik a tenisz adta örömöket. A já -
ték lehetősége azonban minden kor -
osztály számára adott, akik kedvet érez-
nek kipróbálni ezt a szórakoztató társas
sportot. Tavasztól-őszig – amennyiben
az időjárás is kegyes a játékhoz – a te-
niszpálya igénybe vehető a játékra,
melynek feltételeiről és módjáról a
Dózsa György utca 13. szám alatt lehet
érdeklődni, Ivanics András önkormány-
zati képviselőnél.
Ősztől-tavaszig az asztalitenisz (ping-
pong) kedvelőinek is lehetősége van az
Önkormányzat nagytermében a hét min -

den napján gyakorolni, vagy egy családi-
baráti versenyt tartani. A részletekről
Sulyan Máriától lehet információt kapni
az önkormányzati hivatalban, vagy a
Petőfi út 54. szám alatt.

15. Egyéni aszTaLiTEnisz
HáziBajnokság Bánkon

Decemberben került megrendezésre   –
a   Bánkon már hagyományos – aszta-
litenisz házibajnokság.
A tíz nevező jó hangulatban, helyenként
parádés labdamenetekben kűzdött a
győzelemért.

Tenisz tavasztól őszig,
asztalitenisz ősztől tavaszig

MNG Megyei II. osztály - felnőtt  2019/2020. tavasz

16. forduló 2020. 03. 08. vasárnap 15:00 KÁLLÓ SE- BÁNK SE
17. forduló 2020. 03. 14. szombat 15:00 BÁNK SE-SZENT IMRE DSE Bgyarmat
18. forduló 2020. 03. 22.  vasárnap 11:00 ÉPÍTŐK KC FORGÁCH SC- BÁNK SE
19. forduló 2020. 03. 28. szombat 15:00 BÁNK SE- VARSÁNY SE
20. forduló 2020. 04. 05. vasárnap 16:30 NAGYOROSZI HBB SE- BÁNK SE
21. forduló 2020. 04. 11. szombat BÁNK SE (SZABADNAP)
22. forduló 2020. 04. 18. szombat 16:30 ŐRHALOM SE- BÁNK SE
23. forduló 2020. 04. 25. szombat 16:30 BÁNK SE- TARI SZ. E.
24. forduló 2020. 05. 02. szombat 17:00 MIHÁLYGERGE SE- BÁNK SE
25. forduló 2020. 05. 09. szombat 17:00 BÁNK SE- BERCEL KSK
26. forduló 2020. 05. 17. vasárnap 17:00 ZAGYVARÓNAI SE- BÁNK SE
27. forduló 2020. 05. 24. vasárnap BÁNK SE (SZABADNAP)
28. forduló 2020. 05. 30. szombat 17:00 BÁNK SE- NŐTINCS SE
29. forduló 2020. 06. 06. szombat 17:00 SZÜGY SE- BÁNK SE
30. forduló 2020. 06. 14. vasárnap 17:00 BÁNK SE–MÁTRAVEREBÉLY-SZKÚT SE

A Szent Imre DSE hazai mérkőzéseinek a helyszíne: Balassagyarmat Vizy Zsigmond úti sportpálya.
Az Építők KC Forgách SC a hazai mérkőzéseit Salgótarjánban, a Forgách Antal úti pályán rendezi.

az asztalitenisz
bajknokság 
végeredménye:

1. Tőkei csaba
2. ivanics andrás
3. Fábri györgy
4. pál gábor

köszönET
Skrenyó János és
Skrenyóné F. Erzsébet
szeretnénk kifejezni
őszinte hálánkat és
köszönetünket azoknak,
akik fiúnk, Skrenyó Máté
váratlan megbetegedése
hallatán szinte már az
első napokban mellénk
álltak és érzelmi
bátorításukkal, valamint
anyagi támogatásukkal
együttérzésükről
biztosítottak bennünket.
Az önkormányzat, a
sportkör és a gyülekezet
tagjainak, valamint
magánemberek adako-
zása, Bálint Magdi kezde-
ményezése a „Bánkért
közösen” mozgósító
hatása fiúnk ügyében
meghatott bennünket,
hálakönnyeket csalt
a szemünkbe.
A falunk, Bánk lakosai-
nak szolidaritása erőt
adott családunknak
a megpróbáltatások
elviseléséhez, reményt
fiúnk gyógyulásához.

Hálával és köszönettel:
a Skrenyó család



adÓzás:

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a helyi adók
(építményadó, magánszemélyek kommunális adó   -
ja, gépjárműadó, helyi iparűzési adó) I. félévi össze-
gének befizetésének határideje:

2020. március 16.

A 2019. évre vonatkozó talaterhelési díj bevallá-
sának és megfizetésének határideje: 

2020. március 31. 

(A talajterhelési díj csak azokat a személyeket
érinti, akik a műszakilag rendelkezésre álló köz-
csatornára nem kötnek rá és helyi vízgazdálkodási
hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelye-
zést alkalmaznak. Tehát az üdülőterületen élőkre
a felhívás nem vonatkozik.)

HuLLadékszáLLíTás:

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. a hulladékszállítási
szolgáltatás átláthatósága és rendszerezése ér-
dekében „matricás” azonosító módszert alkalmaz.
Ez azt jelenti, hogy a közszolgáltatásra jogosult
ügyfelek matricával jelölik meg a hulladéktároló-
jukat, ami alapján a szállítást végző kollégák tud-
ják, hogy kik jogosultak a szolgáltatás igénybevé-
telére. Az ingatlanhasználók 2020 januárjában az
NHKV Zrt. által kibocsátott, 2019. utolsó negye-
déves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról
szóló számlával együtt 2020-ra érvényes éves
matricát kapnak/kaptak, amelyet 30 na pon belül
a gyűjtőedényre kötelesek felragasztani.

Bővebb információ:
https://www.zoldhid.hu/blog/ tajekoztato-
matricas-hulladekszallitasi-rendszerrol

szLovák nyELvi
okTaTás induL
a Bánki ÓvodáBan

A Bánki Törpe Óvodába járó
gyerekek, heti két alkalommal
ismerkedhetnek meg a szlovák
nyelv vel. 
Laukó Józsefné Évi néni taní-
tőnő szlovák nyelvi foglalkozá-
sokat tart a kicsiknek. 
A gyermekek a mondókákon
és énekeken keresztül tanul-
ják a Bánk örökségét képező
szlovák nyelvet.

BÁNKI NYÁR
2020

Vaga Banda 
Gólyalábasok

Iszkiri

László
Attila

Aurevoir. Csernik Szende
lábbábos 

további információkat a hamarosan megjelenő programfüzetünkben találhatnak

Bagossy Brothers
Company

Pedrofon Pál Dénes Ocho Macho

Neoton Família
Sztárjai 

Hadházi
László

2020. évtől a bánki állandó lakóhellyel rendelkező és élet -
vitelszerűen Bánkon élő személyek ingyenesen látogathatják
a  Bánki  nyár  önkormányzati megvalósítású  (a  bevétel  az
önkormányzatot illeti meg) rendezvényeit. 

arról,  hogy  melyek  ezek  a  rendezvények,  tájékoztatást
teszünk  közzé.  a  belépőjegy  a  helyszíni  jegyárusításnál
személyi  igazolvány  és  lakcímkártya  bemutatásával,  az
önkormányzati hivatal dolgozóinál vehető át.

önkormányzaTi  TájékozTaTás


