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Strandbejárat „új ruhában”
2020. április 30-án befejeződtek azok a fejlesztések, amelyek a szlovákiamagyarország interreg megnevezésű program keretében a „Fenntartható
és virtuális turizmusfejlesztés a nógrád-Hont határmenti régióban” elnevezésű pályázat megvalósításához kapcsolódnak. megújult a strand bejárata is, új, formabontó elemekkel gazdagodott a látkép.
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Szokatlan, világszerte népszerű, ám Magyarországon még kevéssé ismert anyag
felhasználásával épült meg a strand bejáratánál álló épület, ami turisztikai információs pontként is funkcionál majd.
Mint minden újdonság, úgy ez is megosztja
az embereket, van, akinek nagyon tetszik,
és van, aki inkább ragaszkodna a megszokott látványhoz. Ez természetes. Hagyománytisztelet és újdonságkeresés együttes jelenléte és elfogadása teszi élővé és
dinamizálja a közösséget, az életet.
Érdemes néhány szót ejteni erről az
anyagról, hiszen nem pillanatnyi szeszély
befolyásolta döntés alapján született.
A tradíciók és a természetközeliség megőrzése mellett szükség van néha az újításra is a látvány megteremtésében. A corten lemez – ez a neve ennek a rozsdásnak
tűnő anyagnak – együtt alakul, formálódik
az idővel, a természet folyamatai – annak
minden kiszámíthatatlanágával, befolyásolhatatlanságával – rajzolják meg a felület
mintáit. Így kapunk egy élő, változó, szinte
lélegző felületet. A természetes rozsdásodás folyamata ezen az anyagon a bomlás
és pusztulás helyett az állandó születés
eszközévé válik.

Miközben tartós és időtálló – hiszen nem
kell folyamatosan karbantartani, festeni egyben természetes a színeiben, az időtlenségében, a természettel együttműködve önmaga által formált struktúrájában.
Így képez hidat múlt és jelen, tradíció és
megújulás, ember és természet között.
Bánktól nem idegen a formabontó, kreatív
művészi látásmód, hiszen Laluja András
gondolatai szinte erről szólnak:
„Elképzeléseimet nem csupán felhők alá,
házak közé készítem. A helyszínnel való
ismerkedés hatására kezd el motoszkálni
bennem: mit és hogyan lehet megvalósítani.
Egy mű ugyanis elválaszthatatlan a helyétől, környezetétől. Egy szobornak feladata
van: felvidítja, megríkatja az embereket. Megette a fene, ha belesimulnak a tájba. Ha eltűnik, elvész, ha észre sem veszik. Akkor már
nem is szobor csak egy megtűrt idegen test.”
Hosszú út, sok munka, nehéz döntések állnak mögöttünk. Célunk az volt, hogy Bánk
turisztikai kínálatát, infrastruktúráját az
adott pillanatban rendelkezésre álló lehetőségeink és erőforrásaink felhasználásával korszerűbbé, modernebbé, a XXI. század turistája számára hívogatóbbá, egyben
fenntarthatóbbá is tegyük.
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Kedves Bánkiak, Bánkon nyaralók!
Nehéz hetek állnak mögöttünk. A koronavírus járvány ellen és a védekezés érdekében hozott korlátozó intézkedések olyan
kihívás elé állítottak bennünket, amelyre a mi
generációnk életében még nem volt példa.
A szakértők által elvégzett reprezentatív
vizsgálatok azt mutatják, hogy jól vizsgázott az ország, polgármesterként pedig azt
gondolom, hogy jól vizsgázott Bánk. Bánkon pedig az itt élő embereket, családokat
értem. Hiszen hiába születnek központi
rendelkezések, jogszabályok vagy ajánlások, ha az emberek nem működnek együtt.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
mindenkinek, aki fegyelmezetten, a józan
ész és az emberség értékei mentén vett
részt Bánk mindennapjaiban, megértette
és elfogadta a korlátainkat és a lehetőségeinket, támogatta a közösséget.
Gyakran nagyon kevés és bizonytalan információk ismeretében gyorsan kellett döntéseket hozni. Az elsődleges szempont mindig és mindenekelőtt az emberek élete és
egészsége volt és lesz. Mert az nagyon
valószínű, hogy nincs még vége.
Most van egy kis időnk lazítani, feltöltődni,
dolgozni, újraindítani az életet. Ez az időszak egyúttal lehetőség is arra, hogy viszszapillantsunk, és értékeljük, mi az, amit jól
tettünk, és mi az, amit még jobban tudunk
csinálni.
Szeretném kiemelni a közösségi összefogás és segítőkészség fontosságát, amelyet megtapasztalhattunk. Külön köszönet
az „utcabizalmiknak”, akik önkéntes felajánlásként segítették azokat az időseket, akiket családjuk nem tudott támogatni. Ők név
szerint: Berényi Zsuzsa, Csizmár Gábor,
Hugyecz Enikő, Kaliczka Flóra, Menyhárt

Borbála, Szabados Andrea, Veres Bernadett.
Kitartásról és rugalmasságról tett tanúbizonyságot mindenki, aki a munkája, hivatása miatt nem maradhatott otthon, vagy
a változások miatt más munkakört kellett
ellátnia: bolti eladók, az önkormányzat
munkatársai, egészségügyi dolgozók, az
infrastruktúra fenntartásában dolgozók.
És természetesen a szülők, akik munkájuk
mellett otthon oktatták a gyermekeiket.
Talán a lélektani hatások, a felszín alatti impulzusok kezelése volt a legnehezebb az
elmúlt hetekben. A bezártság, elszigeteltség, a napirend felbomlása, a jövőtől való
félelem és bizonytalanság nehezen feldolgozható élmények. A megértésre, az amúgy
emberi eszközökkel kontrollálhatatlan helyzet kontrollálására való törekvés könnyen
felerősödik ilyenkor, az emberek hajlamosak lesznek olyan képekbe, érdekekbe, valósnak vélt tényekbe kapaszkodni, és azokat felerősíteni, amelyek inkább gátolják,
semmint segítik a közös megküzdést.
A jelenség érthető, azonban tanulhatunk
belőle és általa. Ne engedjük, hogy a félelmeink irányítsák a mondanivalónkat, tetteinket! Őrizzük meg a jövőben is a racionalitás, tolerancia és empátia szempontjait,
ezzel segítve másokat is abban, hogy őket
se ragadja el a bizonytalanság vagy a pánik!
Szívből remélem, hogy a megkönnyebbülés és fellélegzés időszaka sokáig fog tartani és vissza tudunk térni megszokott életünkhöz. Újra szabadon sétálhatunk, strandolhatunk, fogadhatjuk a Bánkra érkező
vendégeket, dolgozhatunk, utazhatunk.
Kívánok mindenkinek szép nyarat, feltöltődést, erőgyűjtést!
Torma Andrea, polgármester
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Tájékoztatás önkormányzati döntésekről
az önkormányzaT ElmúlT
időszakBan
(2020. március – május)
HozoTT dönTésEi:
Magyarország Kormánya az életés vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést
okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében 2020. március 11-től Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46.§ (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének feladat- és hatáskörét
a polgármester gyakorolja.
Ezen jogszabályi rendelkezés értelmében veszélyhelyzetben a képviselő-testület ülésének összehívására nincs lehetőség, a képviselőtestület valamennyi hatáskörét – a
jogszabályban megjelölt kivétellel –
a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.
Arra természetesen mód van, hogy
a polgármester a döntést megelőzően kikérje a képviselő-testület
véleményét.
Mindezek alapján az elmúlt időszakban (a veszélyhelyzet idején) a Polgármester – a képviselő-testület
tagjaival történt egyeztetés alapján
– a következő döntéseket hozta:
• A Polgármester 2020. március
17-től – járványvédelmi okokból – a
Bánki Törpe Óvodában rendkívüli
szüntet rendelt el. Az óvodai ellátás
2020. május 25-től újra indult.
A rendkívüli szünet idején az óvoda
április 30-tól azon gyermekek számára, akiknek szülei ezt igényelték,
napközbeni gyermekfelügyeletet

biztosított. Az ügyelet biztosítása
mellett az óvodai intézmény dolgozói részt vettek a szociális étkeztetési ellátásban, az ellátottak részére
házhoz szállították az ételt.
• Kiírásra került a Bánki Tórpe
Óvoda óvodavezetői feladatainak
ellátására vonatkozó pályázati felhívás. A pályázat benyújtási határideje 2020. június 1. A pályázati felhívás a jogszabályi előírások szerint
a kormányzati személyügyi központ internetes oldalán közzétételre került.
• A képviselő-testület korábbi döntését megerősítve, a Bánki-tó cégnévként történő használata iránti
kérelemhez az önkormányzat nem
járult hozzá.
• Döntés született a Dózsa György
utcában és a Virág utcában történő
veszélyes és beteg fák kivágására
vonatkozóan.
• A Leveleki Üdülő részére az elöregedett és elhasználódott, a vendégek által is kifogásolt ágyneműk és
konyharuhák helyett újak kerültek
beszerzésre.
• Sor került a Bánk 938 helyrajzi
számú, a Kazinczy utca végén lévő
terület (melyen jelenleg a teniszpálya található) művelési ág változására. A módosítással a földrészlet
megnevezése sportpálya lett, egyrészt a jelenlegi funkciója, másrészt
az esetleges jövőbeni sportcélú
fejlesztések megvalósítása érdekében.
• A Bánki-tó 2020. évi vízkezelésére vonatkozó ajánlatok közül az
önkormányzat számára kedvezőbb,
a tó vízminőségérnek javítását, az
iszapmennyiség csökkentését, a
vízminőség javítását célzó biológiai

kezelések elvégzésére Dr. Hegyi
Árpád PhD halászati szakmérnök
kapott megbízást. Az árkalkuláció
szerint a tó ﬁzikai és kémiai vizsgálatai alapján 2020-ban várhatóan
minimum 4 alkalommal kerül sor a
vízkezelésére.
• Elfogadásra került a II. Rákóczi
Ferenc Horgászegyesület 2019. évi
tevékenységéről szóló beszámoló,
valamint a 2019. évi önkormányzati
támogatással (500.000 Ft) történő
elszámolás és beszámoló.
• Az Önkormányzat a Polgárőr
Egyesület részére 60.000 Ft kamatmentes kölcsönt nyújtott működési célú kiadások (nyári ruházat,
eszközbeszerzés) ﬁnanszírozására.
A kölcsön visszaﬁzetésének biztosítéka az Egyesület bankszámláján
rendelkezésre álló pénzeszköz.
A kölcsön visszaﬁzetésének határideje: az Egyesületnél bekövetkezett vezetői-személyi változások
átvezetését követően a bankszámla feletti rendelkezési jogosultság
megnyíltát követően 15 napon belül.
• A Képviselő-testület a februári
ülésén döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő, Tóparti sétányon található szálláshely elnevezése Levelei Üdülő-re változik. A névadó
Leveleki Eszter legközelebbi élő
hozzátartozója, mint a név használatáról rendelkezni jogosult kérésére
az Üdülő elnevezése Leveleki Eszter
Üdülő névre módosításra került. A
szálláshely megnevezése Leveleki
Eszter Üdülő. A szálláshelyre és a
névadóra vonatkozó részletes információk az Üdülő honlapján találhatók: levelekiudulo.hu.
• Elfogadásra került a Bánki Evangélikus Egyházközség 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló,
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valamint a 2019. évi önkormányzati
támogatással (400.000 Ft) történő
elszámolás és beszámoló.
• A falugyűlés és közmeghallgatás
időpontjának kitűzéséről szóló képviselő-testületi határozat -miszerint
a falugyűlés és közmeghallgatás
időpontja 2020. május 22 és 2020.
május 24 – a járványvédelmi rendelkezésekre való tekintettel hatályon kívül helyezésre került, a falugyűlés és közmeghallgatás későbbi
időpontban kerül megtartásra, melyről az önkormányzat külön értesítést tesz közzé. Természetesen a
közérdekű kérdések, javaslatok továbbra is eljuttathatók az önkormányzat elérhetőségeire.
• Elfogadásra került az önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ellátásairól, valamint a szociális ellátásairól szóló
beszámoló.
• Önkormányzati rendeletekkel a
kijárási korlátozással összefüggő
rendkívüli intézkedések kerültek
bevezetésre Bánk területén azokon
a hétvégéken, amikor jogszabályi
felhatalmazás erre lehetőséget adott
a Polgármester részére: a használat
elől lezárásra kerültek a gépjárműparkolók, a tóhoz vezető sétány,
a tóparti sétány, a fedett Bánkipatak, a strand és a víziszínpad
területe.
• Megalkotásra került a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
szóló önkormányzati rendelet.
• A veszélyhelyzet következtében
kialakult költségvetési helyzet (bevételek csökkenése, védekezéssel
kapcsolatos rendkívüli kiadások felmerülése) racionalizálása – az önkormányzati költségvetési stabilitás és a kötelező önkormányzati
feladatok biztonságos ellátása – érdekében sor került a települési képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet

hatályon kívül helyezésére, így
2020. április 24-től az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjban nem részesülnek.
• Döntések születtek rendkívüli települési támogatás rászorulók részére történő nyújtásáról: 5 fő részére összesen 135.000 Ft támogatás került kiﬁzetésre, és 1 fő 1 m3
tüzifa juttatásban részesült.
TájékozTaTás
FEjlEszTésEinkről:
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kálatok önkormányzati saját forrásból valósulnak meg, melynek teljes
költsége 8,4 millió Ft.
• Az önkormányzat 136 millió Ft
támogatásban részesült a strand
felújítására benyújtott pályázaton.
Köszönet Balla Mihály országgyűlési képviselőnek és a Nógrád
Megyei Önkormányzat közgyűlésének a projekt támogatásáért!
• Készül a Petőﬁ út 57. számú ingatlanra tervezett bánki termelői
piac kialakításának pályázata, mely
a közeljövőben benyújtásra kerül.

• Befejeződött az Szlovákia-Magyarország Interreg Együttműködési Program keretében megvalósuló jelentős építési beruházás,
mely keretében megújult a központi
parkoló, a tóhoz vezető sétány,
járda és új buszmegálló, valamint új
strand bejárat épült. Az építési beruházás teljes értéke megközelítőleg bruttó 205 millió Ft, melyhez önkormányzatunk közel 70 millió Ft önerővel (saját forrással) járult
hozzá. Ezzel a fejlesztéssel Bánk
központi helyszínei impozáns arculatot kaptak.

• A Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújtottunk be:
– Közösség ház kialakítása a Dózsa
György utca elején található, jelenleg raktárként használt épületből;
Igényelt támogatás összege megközelítőleg 15 millió forint.

A pályázat keretében a partner
(RTDM) közreműködésével folyamatban lévő további fejlesztések:
multifunkciós terminálok kihelyezése, melyeken keresztül a vendégek tájékozódhatnak az aktuális
programokról, látnivalókról, turisztikai szolgáltatásokról, interaktív tanösvény kialakítása, környék bejárására szolgáló jármű, ami az ismert
gumikerekes kisvonathoz hasonló
szolgáltatást nyújt, valamint virtuális valóságon alapuló okostelefonalkalmazás, amelynek segítségével
a környék nevezetességeit, természeti adottságait, állat- és növényvilágát lehet megismerni.

– A közterületi játszótér eszközeinek bővítése; igényelt támogatási
összeg megközelítőleg 1 millió forint.
– Közterületi seprőgép beszerzése.

• Elkészült a Tóparti sétányra vezető, Lokos-patakot átívelő gyalogos híd, valamint folyamatban van a
Bánki-patak feletti híd szélesítése
és felújítása. A híd-fejlesztési mun-

• A Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújtott be a Bánki
Evangélikus Egyházközség a parókia szigetelésére, valamint napelemes rendszer kiépítésére.
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Múltidézők
lejegyezte
Szabados Andrea

2. RÉSZ

„Ha végre itt a nyár és meleg az idő
az ember strandra jár, mert azért van itt ő...”
sorozatunk következő témája a Bánki-tó természeti szépségeire szerveződött vendéglátás kialakulása és annak fejlődése.
az idézetnek választott sor először 1960-ban csendült fel a „Pancsoló
kislány” című dalban. a dal születése óta eltelt hatvan esztendő ma már
történelem, ahogy Bánk vendéglátóhellyé alakulása és a bánki strand
elindulásának eseményei is azok.
múltidézőink ezúttal ivanics jánosné Velki Erzsike néni, laukó józsefné
Puchovszki évi néni, sulyan andrásné Hugyecz marika néni és Vincze
gyuri bácsi voltak. élményekben gazdag életükből merítve adtak betekintést az 1930-as évektől napjainkig.

a Vincze család 1939.
(balról jobbra):
Vincze istván,
Vinczéné Veronika,
gyuri bácsi,
irén és sándor
a felvétel a befagyott
bánki tó jegén készült,
háttérben a mai
kalandpark területe .
az 1940-ben készült
képen a strandfürdő
a kabinsorral,
és a vendéglővel.

Talán nem tévedek nagyot, ha azt állítom,
hogy a bánki turizmus (ahogy ma mondanánk) valamikor az 1930-as évek elején a
Vincze család Bánkra kerülésével kapott
nagy lendületet.
A jó üzleti érzékkel megáldott Vincze István
és hitvese Veronika, két gyermekükkel
Irénnel és Sándorral, a szomszédos Tereskéről Bánkra költöztek. A harmadik gyermek Gyuri bácsi (1935-ben) már itt született. Első üzleti vállalkozásukként vettek
egy házat (a mai vízügyi üdülő helyén álló
telken), amiben a falu első kocsmáját alakították ki és indították el.
Alig telt el egy év, és Gyuri bácsi szülei a
földbirtokos Csernoviczkitől a tó parton, a
mai víziszinpad és attól balra eső területen
telket vásároltak. Kivágatták a területükre

eső nádast, homokot hozattak a partra,
fából készült öltözőkabinokat építettek és
egy vízpartra nyúló, nagy teraszos vendéglátóhelyet alakítottak ki. Itt nem csak frissítőket kínáltak, de étkezni is lehetett.
Az 1932-es év jeles eseménye volt a bánki
strand megnyitása. A szezont akkor május
elsejétől szeptember elsejéig számították,
igazodva az idelátogató nyaralóvendégek
szokásaihoz.
1935-ben a földesúri jelentésben már arról
írtak, hogy a Bánki-tóhoz látogatók száma
a nyári hónapokra megkétszereződött, ami
sok munkát és örömet adott a Vincze családnak és a falusiaknak egyaránt.
Erzsike néni és Marika néni mesélték, hogy
alig várták a gyerekek a vonattal érkező
nyaralókat, hogy egy-egy pengőért cserébe a szálláshelyükre vihessék a csomagjaikat. A strand és az étterem nem csak a
településen található szálláshelyek vendégeinek és a kirándulóknak volt a pihenőhelye, hanem a bánkiak kedvelt találkahelye
is volt. Szombaton és vasárnap az étterem
teraszán a rétsági Cimó cigányzenekara
játszott. Sok barátság és szerelem kötetett a tóparti óriás fűzfák árnyékában.
Gyuri bácsi mesélte, hogy gyakran jártak hozzájuk a környékbeli bárók, grófok is mulatni.
Sulyan Marika néni és Erzsike néni mesélték, hogy szombat és vasárnap este elmentek a Vinczéékhez táncolni vagy zenét
hallgatni. Vasárnap templom után, délután
pedig sétálgattak a strandon és környékén.
Az itt napozó nyaralók többször kérték,
hogy együtt fényképezkedhessenek a
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gyönyörű bánki népviseletbe öltözött lányokkal és legényekkel.
Az időben néhány évet visszaugorva említést kell tennünk az egyazon tulajdonoshoz tartozó Tengerszem panzióról (az első
ezen a néven) és a Bástya kioszkról, (amit
a helyiek Horváth vedéglőnek hívtak). Ezek
a vendéglátó helyek az 1920-as évek
végén épültek. A korabeli fotókon jól látható, hogy a tavat ma körbekerülő sétányhoz képest, mennyivel keskenyebb út vezetett az akkori strandig és onnan a vasútállomásig. Gyuri bácsi elmondása szerint,
mivel semmilyen járművel nem lehetett
közlekedni rajta, ők ladikon szállították az
árut a strand melletti éttermükbe.
Mivel a Tengerszem panzióban nem volt
konyha, az itt megszállt vendégeket is a
Vincze család kosztoltatta.
A Panzió épülete, ami az ötvenes években
Bánk második ovodájának adott otthont, a
Tóparti sétány sarkán még ma is áll. A sétányon tovább haladva a panzió felett lévő
telken állt a Bástya kioszk, ami a fotókon
látható félig fedett teraszával népszerű
szórakozóhelye volt Bánknak. Ez a ma már
magántulajdonban lévő épület is áll még, s
bár régi bástyája és fedett terasza részben
visszabontásra került, a terméskővel kirakott homlokzata felismerhető.
A strand megnyitása következtében a
Bánkon nyaralni vágyók részéről megsokszorozódott a szálláshelyek iránti igény.
Akiknek nem jutott szoba a panzióban,
azokat a helyi lakosság szállásolta el, étkezést is biztosítva a számukra. Szép környezet és gasztronómiai örömök várták a turistákat, nem csoda, hogy sok ismert művész és a családjaik hosszú évtizedeken
keresztül visszajáró vendégei lettek a településnek. Laukó Évi néni mesélte, hogy
többször nyaralt náluk Szirtes Ádám és
Komlós Juci, de nyaranta megfordult a faluban Bodrogi Gyula és Törőcsik Mari is a
családjával.
1945 után kormányzati döntésre elkezdték
a Petőﬁ út és tó közötti telkek kisajátítását.
Az addig a tóba folyó patakot elvezették,
lefedték és az új patakmeder és a tópart
közötti területet a bányászatból visszamaradt ún. meddővel feltöltötték. A strandot
áttelepítették a ma is ismert helyére, és
egy rétsági szövetkezet kezelésébe adták. Az elsők között kiszanált telken épült

meg a Bárka vendéglő (a mai Bowling
Pizzéria épülete).
A háború után a gyárban dolgozók gyerekeinek üdültetésére nagy volt az igény,
ezért a Vincze család egy négy hálószobás
fogadót építetett (a mai Tó-Hotel bal oldali
szárnyának a helyén). A fogadóban júniustól szeptemberig nyaralhattak a romhányi
kerámia gyár dolgozóinak a gyermekei, de
Leveleki Eszter gyermektáborozóit is a
Vincze család kosztoltatta, ahogy az ötvenes évektól az úttörő pajtásokra is ők főztek.
Az 1960-as években államosították a
Petőﬁ út végében lévő területet és Kempinget létesítettek rajta. 1969-ben megnyílt a Tó-Motel (a mai Tó-Hotel ,,elődje”)
majd utána sorra épültek fel a vállalati üdülők a tó parton (a vízügyi üdülő, a bányász
üdülő (utóbbi ma magántulajdon).
Sok minden történt a strand 1932-es megnyitása óta, a Bánki-tó környezete a településsel együtt folyamatosan változik.
Az elbeszélőket hallgatva és a régi fotográﬁákat nézegetve jó féle melegség önötte
el a szívemet. Bánk mennyire szerencsés,
hogy a múltban olyan embereket tudhatott
a magáénak, akik a vendéglátás üttörői lettek és akiknek az egész falu az örökösévé
vállhatott, osztozva mindazokban az ajándékokban, amit Bánk tud nyújtani az idelátógató embereknek. Közöttünk élő leszármazottaik szorgalmukkal és vendégszeretetükkel ma is azon dolgoznak, hogy méltóak legyenek erre az örökségre.
(folytatása következik)
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a Tengerszem penzió
az 1940-ben készült
felvételen

a Bástya kioszk vagy
ahogyan a helyiek hívták
a Horváth vendéglő
a tó felől fotózva

a z 1970-es években
készült fotón
a Tó motel,
a Vízügyi üdülő
és a Bányász üdülő

múltidéző

Bánk

,,Üdvözlet Bánkról” – korabeli képeslap

Pár évvel a nyitás után készült felvételen
a strand az 1934 nyarán feladott képeslapon

a felvétel a Bástya kioszk teraszáról örökítette meg a fürdőzőket

lányok és asszonyok a fűzfák árnyékából
hallgatják a teraszon játszó cigányzenekart

szombat és vasárnap zsúfolásig megtelt a terasz a szórakozni vágyó emberekkel

Bástya kioszk a 1930-as években

a Vincze vendéglő a betonozott terasszal, ahol hétvégén élő zene mellett szórakozott a nép

a korabeli képeslapon a kilátás a strandra néz
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Júniusban
nyit a strand Bánkon
köszönhetően a májusi, az új tipusú koronavírus járvány miatti korlátozó
intézkedéseket enyhítő kormányzati rendeleteknek, a nyári szezonra
kinyithatjuk a strandot Bánkon.
jó hír ez a vendégeknek, strandolóknak, és jó hír a bánki vállalkozóknak is.
Természetesen a járvány veszély nem múlt
el teljesen, így a strand működtetése során
ﬁgyelembe kell vennünk a társadalmi távolságtartással és a biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos előírásokat, ajánlásokat.
Ennek megfelelően a strand területét – különös tekintettel a gyakran használt, kézzel
gyakran érintett felületekre – folyamatosan
takarítani, fertőtleníteni fogjuk a nyitvatartás
ideje alatt is.
A látogatók – egy háztartásban élők – számára fontos előírás a minimum 1,5-2 méter
távolság megtartása a többi strandolótól,
családtól. Annak érdekében, hogy ezt a szabályt be lehessen tartani, a strandon egy
időben tartózkodók létszámát 500 főben
maximáltuk. A korábbi látogatottsági adatok
alapján 15-20 olyan nap várható, amikor a
látogatók száma meghaladhatja ezt a határt.
Azt természetesen nem szeretnénk, ha bárkit csalódás érne, mert az orra előtt kell lezárni a megtelt strandot, különösen, ha családdal, gyerekekkel érkeznek hozzánk. Ezért
kialakítottunk egy alkalmazást, amely Bánk
honlapján és Facebook oldalain elérhető, és
amelynek a segítségével – és persze a látogatók segítségével – megpróbáljuk előre jelezni a strand telítettségét. Ha például valakinek eszébe jut, hogy másnap strandolna
egyet a családjával, akkor ezen a felületen

2méter
Vigyázzunk egymásra!

meg tudja nézni, hogy mikor érdemes elindulnia – és természetesen jelezheti, hogy ő
akkor ott szeretne lenni.
Fontos kihangsúlyozni, hogy ez nem egy regisztrációs felület, itt senki nem adja meg az
adatait, a jelzése nem garancia arra, hogy
biztosan lesz elegendő hely a strandon,
hogy bejusson. Ez a felület lehetőséget nyújt
arra, hogy egymás számára információt biztosítsanak arról, hogy előre láthatóan menynyire lesz telített a strand, így segítsék egymást abban, hogy tervezni tudják a strandolást. A felület használata megkívánja az egymás iránti felelős gondolkodást, belátást,
megértést. Most sajnos nem működik az,
ami tavaly és azelőtt működött – hogy bármikor el lehet ugrani Bánkra strandolni, mert
senki nem garantálja, hogy lesz elég hely.
Ez a helyzet próbára teszi az együttműködési képességünket, le kell mondanunk saját
„szabadságunk” egy részéről azért, hogy
mások szabadsága is csak részben csorbuljon, ne teljesen. A közösségi gondolkodás,
a nem korlátlan erőforrások megosztása, a
közösség szempontjainak preferenciája az
egyénnel szemben most fontos szerepet
kap az életünkben.
Reméljük, hogy sikerül a maximális biztonság mellett a lehető legnagyobb mértékű
szabadságot és élményt nyújtanunk.
Köhögés, tüsszentés, zsebkendő használat után,
ételkészítés és étkezés előtt és után,
csecsemő vagy kisgyermek etetése,
szoptatása előtt és után,
illemhely használatát és pelenka cserét követően

alapos kézmosás javasolt!
A KÉZHIGIÉNÉ A KÖZÖSSÉGBEN IS A COVID-19 FERTŐZÉS MEGELŐZÉSÉNEK
EGYIK LEGFONTOSABB ESZKÖZE!
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Itt voltunk együtt…
a rovat az eddigi gyakorlat szerint több bánki kulturális esemény, közösségi program beszámolójaként működött, az elmúlt időszakból azonban
csak elmaradt rendezvényekről mesélhetnénk.
Ilyen volt a gyereknap is, melyre nagyon készültünk, de sem az időjárás, sem a körülmények nem engedték annak méltó megtartását. El nem felejtve őket, a legfontosabbakat,
június 6-án szombaton egy apró ajándékkal
leptük meg a kicsiket: élményjátszóteret
szerveztünk a strandra.
Számos játék közül mindenki megtalálhatta
a maga kedvére valót: óriás jenga, amőba,
malom, dominó, twister, ki nevet a végén,
marokkó, ugró iskola, labdafogó várta a nagyobb gyerekeket, az apróbbak pedig hatalmas buborékfújókkal múlatták az időt. A leg-

népszerűbb eszköznek a Big House ugrálóvár bizonyult, ami a program egész ideje alatt
telt házzal működött. A kalandvágyók arcfestésen vettek részt, ahol megelevenedett
képzeletük révén szuperhősök, hercegnők
és kedvenceik bőrébe bújhattak. Emellett
szebbnél szebb csillámtetoválások születtek
karjaikon.
Bízunk benne, ad még a nyár alkalmat arra,
hogy többször együtt lehessünk, és ha egy
rövid időre is, de feledhessük az elmúlt hónapok nehézségeit! Ígérjük, rajtunk nem fog
Rusvay Kata
múlni!

ízElíTő a köVETkEző
HónaPok
ProgramjaiBól
június 27. szombat 16 óra,
víziszínpad
Térzene - a Vác civitas
szimfonikus zenekar
rézfúvósainak előadásában
a belépés díjtalan!
július 3. péntek 21 óra
mozgó mozi –
premier ﬁlmvetítés.
részletek hamarosan!
a belépőjegy ára: 1.500 Ft,
a helyszínen
megvásárolható.
július 31. péntek 21 óra
(Esőnap: augusztus 1.
szombat 21 óra)
dumaszínház
megyünk a levesbe! –
Hadházi lászló önálló estje,
meghívott vendég:
musimbe dávid dennis
stand up comedy előadás.
a belépőjegy ára: 4.990 Ft
aug. 20. csütörtök 20 óra
állami ünnepi
megemlékezés.
opera, operett gála
a belépés díjtalan!
aug. 21. péntek 17 óra
családi délután –
iszkiri zenekar
kézműves foglalkozás,
játszóház.
21 óra
ocho macho koncert
a belépés díjtalan!
a programot a nemzeti
kulturális alap könnyűzene
kollégiuma támogatja.
aug. 29. szombat 17 óra
nógrád megyei
nemzetiségi Találkozó.
a belépés díjtalan.
a műsorváltozás jogát
fenntartjuk!
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megemlékezés egy 99 évvel ezelőtti eseményről

Jövőre bányásznapot
tervezünk Bánkon
Szenthe István
írása

A bánki Szent Borbála kutatóaknánál folyó
munkálatok Bánk bányász múltjára emlékeztetnek.
2014 tavaszán a bánki labdarúgópálya
mellett elfolyó Jenői-patak medre beszakadt, a patak vize pedig elfolyt a mélybe
anélkül, hogy az üreg feltöltődött volna vízzel. Az addig a területen soha elő nem fordult esemény az érdeklődés előterébe került. Megalapozott aggodalomra szolgált,
hogy vajon milyen hatalmas méretű üreget
rejthet a föld mélye, amit a jelentős hozamú patak több nap alatt sem tudott feltölteni. A történtek okán felmerült az a
jogos kérdés: másutt is bekövetkezhet-e
hasonló beszakadás?
A bekövetkezett természeti jelenség egy
víznyelő kialakulása volt, így várható, hogy
barlangüreggel függ össze. A térség földtani felépítésének és jelenségeinek ismeretében egy addig ismeretlen víznyelő barlang megtalálására kínált lehetőséget a beomlás. Fentiek okán barlangkutatók kezdtek neki a mélybe eltűnt víz útját követve a
földalatti világot felkutatni.
Az előkutatásokkal megalapozott munka a
beszakadás közepén egy függőleges akna
lemélyítésével kezdődött, majd ennek tal-

páról egy vízszintes szakaszon haladt a víz
útjának követése. Az eközben elért 23 méteres mélységben ismét függőleges szakasz következett. Jelenleg 28 méteres
mélységben tart a kutatás.
A kutatások megkezdése óta eltelt 5 év
alatt ipari érdekességgé vált a Szent Borbáláról, a bányászok védőszentjéről elnevezett kutatóakna. A kézierővel végzett
munkával régi bányászati műszaki megoldások kerültek kivitelezésre. A kutatóakna
biztosítása, lejárata, felépítése megtekinthető, bejárható, egyedülálló érdekességgé
vált, ráirányította a ﬁgyelmet Bánk bányászati múltjára.
A Szent Borbála-kutatóaknával kapcsolatos munkálatok része volt a térség alakulására és földtani viszonyaira vonatkozó
adatok, ismeretek felkutatása és értékelése. A Magyar Állami Földtani Intézet geológusa, Dr. Jantsky Béla által írt jelentésből
tudható, hogy a területen a tűzálló agyag
intenzív és céltudatos bányászata csak
1922-ben kezdődött meg Bánk vasútállomástól Romhány felé kb. 700 méterre a
hegyoldalban. A földalatti terekben fejtett
agyag leszállítása a meredek hegyoldalból
a völgybe, a vasúthoz, egy meredek sínpályán, azaz siklón történt, amint ez az 1928as állapotokat rögzítő térképről kiolvasható.
A bányatelepet bemutató 1951-es térkép
üzemelő, élő termelési helyet jelez.
A bánki térség tűzálló agyaga kitűnő minőségével jó piaci értékesíthetőséggel bírhatott, mert sorban nyíltak meg a térségben
a bányák, elsősorban Felsőpetény határában. A föld kincsei azonban nem kimeríthetetlenek, így a hegy mélyében rejlő
tűzálló agyag mennyisége is egyszer elfogyott. A térség utolsó földalatti műszaka
2005. december 31-én hozott még nyersanyagot a felszínre; ezt követően csak a
berendezéseket leszerelő, kiépítő bányabezárás történt.
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A Bánk-Felsőpetény-Romhány térség tűzálló agyag bányászatának fénykora ugyan
már messze mögöttünk van, de bizonyára
vannak még köztünk olyanok, akik még
mesélni tudnának a bánki lakosú Láger
Albert vállalkozóról, aki a térség agyagkutatásának nagy alakja, mondhatni hőse volt
valamikor az 1940-es években.
Két év múlva lesz 100 éve, hogy a térségben megkezdődött a tűzálló agyag bányászata. Tegyünk azért, hogy ne vesszenek
el a múlt bányászatának emlékei, kapjon
méltó megemlékezést az egykor végzett
földalatti munka. Legyen 2021-ben az országos bányásznap Bánkon. Ahhoz azonban, hogy ez a rendezvény méltó legyen a
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100 éves múltra, szükség van mindazok
segítségére, akik annak idején a tűzálló
agyag bányászatban dolgoztak, vagy felmenőjük dolgozott. Várjuk visszaemlékezéseiket, fényképeiket, emléktárgyaikat, melyek az egykori bányászathoz kötődnek.
A 2021-re tervezett országos bányásznap
célja Bánk bányász múltjának bemutatása.
Célunk eléréséhez várjuk a szomszédos,
egykor bányászatban érintett községekben, így Romhányban, Felsőpetényben élő
„öreg bányászok” jelentkezését is.
A programba való jelentkezéseiket, ötleteiket a Bánki Önkormányzati Hvatalba várjuk.
Búcsuzóul bányász köszöntéssel:
Jó szerencsét!

j ó m a dá r – n yá r i s z o m s z é da i n k
azT szajkózza...

a légi akroBaTák

A szajkó, népies nevén mátyásmadár feltűnően színes tollazatú. A bükk és tölgyerdők lakója volt, de mivel élettere egyre
szűkül, újabban gyakran feltűnik kertjeinkben. Étrendje többnyire rovarokból
és a lomberdőket pusztító hernyókból
áll, de ha talál ételmaradékot azt is elfogyasztja. Élethűen utánozza az állatok
hangját, de képesek az emberi hangot is
leutánozni, némelyik igencsak élethűen
,,beszél”. A magyar nyelvben a ,,szajkózza” kifejezés is a hangutánzó képességére vezethető vissza.

Minden évben izgalommal várjuk a
fecskék érkezését. Szerencsére idén
is elfoglalták megszokott fészküket és
százával repkednek a bánki patak környékén. A fecske kecses kis madár, a
levegőben szinte akrobatikus mutatványokra képes. Táplálékot is repülés
közben szerez, nyitott csőrrel repül,
és a rovarokat a levegőben kapja el.
Fészkét védett helyekre építi, a ﬁókák
felnevelésében a hím is részt vesz.
Bánkra a füsti fecske és a molnár
VZ
fecske is visszajáró vendég.
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Egy elmaradt bajnokavatás margójára...

Veretlenül az első
helyen fejezte be
a Bánk sE az
2019/2020-as
idényt.

Az MLSZ Nógrád megyei Igazgatósága úgy
zárta le a 2019/20-as évi megyei labdarúgó bajnokságot, hogy nem lesz hivatalos
végeredmény, így nem lesznek bajnokok,
érmesek, feljutók, és kiesők sem.
Így a BÁNK SE csapata nem védhette meg
a bajnoki címét, de a zárótáblázat alapján
az 1. helyen végzett, megelőzve Nőtincs és
Szűgy csapatát.
Sportegyesületünk labdarúgócsapata a 8.
aranyérmét, az 1948-as fenállása óta 10.
bajnoki győzelmet ünnepelhette volna
2020-ban.

A „jubileumi” bajnokavatás meghiúsulásával a megyei osztályváltás is megkérdőjeleződik.
A magasabb osztályba jutás alapfeltételeit
az egyesület vezetősége ugyan megteremtette, viszont az idei év negatív hatásait
tekintve, a másodosztályban biztos lábakon álló egyesületnek az ismeretlen vizekre való evezés a jelen helyzetben nem
biztos, hogy ésszerű lépés lenne.
A bajnoki osztályok erősségét tekintve a
jövőt még kérdőjelek övezik, a válaszok
várhatóan az elkövetkezendő napokbanhetekben fognak napvilágra kerülni.
Ami biztos, hogy a veszélyhelyzeti korlátozások részleges feloldása következtében,
a megyei egyesületeink augusztus közepétől újra a megszokott módon mérkőzhetnek meg a riválisaikkal.
A bánki futbalmeccsek színvonalát a
sportra kiéhezett játékosok és szurkolók
együtt emelhetik feljebb a megyei szintereken. Csapatunk a jövőben is elsősorban
az eredményeségre törekszik, és településünk jó hírét kívánja elvinni Nógrád megye
sportéletébe.
„Egy közösség ereje, mindig az egy irányba
Csizmár Gábor
haladásán múlik!”

Horgászegyesületi hírek
Az év eddigi hónapjaiban horgászegyesületünk működését is
befolyásolták az új tipusú koronavírus miatt hozott veszélyhelyzeti rendelkezések.
Az önkormányzattal együttműködve igyekeztünk a lehetőségekhez mérten biztosítani a horgászati lehetőségeket, a vendéghorgászok csekély létszámban látogattak el Bánkra.
A korlátozások miatt a tervezett horgászversenyek ezidáig elmaradtak, de reményeink szerint hamarosan sor kerülhetnek rájuk.
Mi sem bizonyítja jobban, hogy egyesületünk bizakodva tekint
a jövőbe, mint az, hogy május 26-án 15q három nyaras pontyot
telepítettünk a tóba.
Azok a horgászok, akik az elmúlt hónapokban hódoltak szenvedélyüknek, méretes, 4-5-6 kg-os pontyokat, illetve 8-10-12
kg-os harcsákat zsákmányoltak.
Eredményes horgászatot kívánok!
Horváth István, Elnök
II. Rákóczi Ferenc Horgászegyesület Bánk
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Akire büszkék vagyunk:

Hugyecz Zsóﬁa
a művészi teremkerékpározás népszerűsítője
Hugyecz Zsóﬁa hat éves korában Romhányban egy teremkerékpáros bemutatón, az ott előadott biciklis trükkök láttán
határozta el, hogy egy nap ő is hasonló
ügyességel szeretne biciklizni.
A most 22 éves bánki lány mert nagyot álmodni, elszántsága és kitartása meghozta
a remélt sporteredményeket! Zsóﬁa tíz
éve erősíti a Romhány SE Művészi Teremkerékpáros csapatát, amellett a sportág
válogatott kerettagja is.
Legfontosabb sporteredményei között
tudhat egy Európa-bajnoki 8. helyezést és
egy világbajnoki 5. helyezést is.
Zsóﬁa nagyon szeret utazgatni, kirándulni,
és a terembiciklizésnek köszönhetően a
világ számos országába ellátogathatott
már. A sportnak köszönhetően a szomszédos országok, Ausztria, Szlovákia és
Ukrajna mellett eljuthatott Belgiumba,
Csehországba, Németországba és Svájcba
is. Nemrég Magyarország legnagyobb közösségi oldalán meghírdetett közönségszavazat alapján a Mapei Kft. három sport-

nagykövete közé választotta be Zsóﬁát.
A cég által szponzorált biciklis és futóversenyeken való rendszeres megjelenése
mellett a közösségi oldal felületein az
emberek sportolásra való ösztönzése és
motiválása is a feladatai közé tartozik.
Ahogy a többi sportág művelői, ő is nagyszerűnek tartja saját sportágát, ezért
sajnálattal tölti el, hogy a művészi teremkerékpározás hazánkban még nem igazán
elterjedt.
Végezetül Zsóﬁa szavait idézem:
„Egy nagy család vagyunk, nemcsak a
klubbom szintjén, hanem az egész világon!
A versenyeken is barátként és nem ellenfelekként tekintünk egymásra. A sport fegyelmre és alázatosságra tanított engem.
A sportágam által már rengeteg gyönyörű
helyre juthattam el és sok fantasztikus
embert ismerhettem meg!”
További sok sikert kívánunk Zsóﬁának!
Csizmár Gábor

Hé tvé gé n majd felmegyü nk a hegyekbe ...
Immár harmadik éve várja kalandos túrára a gyerekeket a Cserhát-Börzsöny-Dunakanyar néven ismert,
bánki központtal rendelkező kerékpáros vándor tábor.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is közel 650 gyermek és kisérőik vesznek részt a 6 napos biciklitúrán,
ami Somoskőújfaluból indulva, Ipolytarnóc, Hollókő,
Bánk és Királyrét érintésével Esztergomban ér véget.
Az ország minden pontjáról érkező nyári táborozók dimbes-dombos erdők övezte útvonalon, csodálatos természetközeli élményekben gazdag hetet tölthetnek el.
Ahogy az a tábor nevéből is sejthető, egy hét alatt több
mint 250 kilométert „tekernek le” a túrázók, az áthaladó útvonalakon pedig pihenésképpen helyi nevezetességekkel ismerkedhetnek meg.
A szervezők szándéka szerint a sportolás mellett az ismeretterjesztés is célja a programnak.
A diákok a túra végére átfogó képet kaphatnak hazánk
ezen tájegységéről, megismerve annak természeti kin-

cseit, az ott élő emberek kultúráját, gasztronómiáját,
ezzel is hozzájárulva régiónk és szeretett településünk
népszerűsítéséhez.
Csizmár Gábor
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Indul a turisztikai szezon
a turizmus az egyik olyan területe a gazdaságnak, amelyet alaposan
átalakított a koronavírus járvány, és valószínűleg ennek nincs még vége.
sem a járványnak, sem a változásokhoz való alkalmazkodásnak.
reméljük – és az előrejelzések is ebbe az irányba mutatnak –, hogy erősödni fog a belföldi turizmus, ami Bánk számára kifejezetten kedvező is lehet.
különösen, ha ﬁgyelembe vesszük, hogy Bánk leginkább természetközeliségével, csendességével és vendégszeretetével hívogatja a turistákat.
A rendezvények szervezésének a vírus terjedéséhez alkalmazkodó, állandóan változó
szabályozása azonban felborította a Bánki
Nyár rendezvénysorozat terveit. Elmarad a
Bánki-tó Fesztivál, elmaradnak a koncertek, újra kell szervezni a színházi előadást
és a mozit. Át kell gondolni, milyen kínálattal tudjuk várni a Bánkra érkezőket, mi az,
ami összhangban van a jogszabályokkal és
Bánk imázsával is.
Megkerestünk olyan ﬁatal, kevésbé ismert
művészeket, társulatokat, akik kisebb volumenű, akár spontán szerveződő, vagy
mozgó, színvonalas bemutatókat, előadásokat, játékokat tudnak kínálni, ezzel színesítve a bánki nyár napjait. Miután szabadtéri rendezvényeket a távolságtartás szabályainak betartásával lehet szervezni,

szeretnénk néhány színházi előadást,
mozit meghirdetni. A szervezésre kevés idő
maradt, a korábbiakhoz hasonlóan most is
szinte egyik napról a másikra kell alkalmazkodnunk a lehetőségekhez, ezért azt kérjük az érdeklődőktől, hogy folyamatosan
kövessék ﬁgyelemmel Bánk honlapját, hivatalos és turisztikai Facebook oldalát is,
ezeken a felületeken tesszük közzé a legfrissebb információkat, aktuális híreket,
programkínálatot.
Idén a Szent-Borbála kutatóakna is elfoglalja méltó helyét Bánk turisztikai kínálatában: előzetes bejelentkezés szerint lesz látogatható, izgalmas programlehetőséget
kínálva családoknak, kalandvágyó érdeklődőknek egyaránt.
Almádi Krisztina

kalandra lE!
idén nyáron is várja a kalandvágyó
látogatókat a szent-Borbála kutatóakna Bánkon.
a kutatóakna megtekintése a föld
mélységének rejtélyei és a technika
iránt érdeklődő, sportos, kalandra
vágyó személyek számára ajánlható.
Hasonló más bemutató – egyben kutató hely – magyarországon nincs,
hasonló hely legközelebb ausztriában, salzburg térségében található.
A váratlanul kialakult víznyelő helyén
ma is kutatás folyik, egy feltételezett
langyos vízű barlangi tó feltárásának
reményében.
Maga a kutatóakna egy függőleges
bejárati aknával kezdődik, mely 23
méter mély, belőle egy járóosztálynak
nevezett, 2-3 m hosszú szakaszból
álló ferde létrasor vezet lefelé. A ferdén
álló létrák az egyes szinteket kötik
össze, és beesés elleni védőpalánkkal
vannak elválasztva az akna többi részétől. A bejárati akna alatt egy 5 m
hosszú vízszintes táró következik,

melynek oldalából ismét egy függőleges akna indul lefelé, a jelenlegi 29
méteres mélységig.
A kutatóakna bejárása lehetőséget
nyújt egy olyan bánya megismerésére, működésének kipróbálására,
amelyet aranyásókról készült ﬁlmekben láthatunk csak. Egyben betekintés a Föld mélyébe, a természet nem
ismert rétegeinek a megismerésére.
A kutatóaknába való leszállás előtt az
akna feletti épületben az alapvető bányászati és egészségvédelmi ismeretek oktatására kerül sor.
A csak vezetővel bejárható kutatási
hely 150 cm-nél magasabb személyek
számára lett kialakítva, így felnőttek és
gyerekek egyaránt kényelmesen elférnek benne.
A kutatóakna léghőmérséklete 7-10°C,
tehát fontos a megfelelő öltözet a látogatáshoz! Hosszúszárú nadrág, hoszszú ujjú felsőrész viselése ajánlott!
Fontos, hogy olyan ruhában vegyenek
részt a programban, amit nem sajnálnak, ha piszkos lesz! Megfelelő világí-

tást és védősisakot a helyszínen biztosítanak.
Alkohol és tudatmódosító szer hatása
alatt álló személy az aknába nem
szállhat le!
A bejárás időtartama érdeklődéstől függően 1-3 óra, az egyszerre leszálló csapat létszáma max. 5 fő. Fényképezni,
ﬁlmezni a leszállás során szabad.
A kutatóaknát civilek működtetik, szakmai lelkesedésből, társadalmi munkában. Belépőjegyet nem szednek, de
helyben adományokat elfogadnak,
amelyet a további kutatások ﬁnanszírozására fordítanak.
A bejáráshoz előzetes jelentkezés
szükséges néhány nappal a tervezett
program előtt. Ezt az alábbi címen, illetve telefonszámon tehetik meg, ahol
egyben a látogatással kapcsolatos
esetleges kérdéseiket is feltehetik:
Potyecz Enikő: 06 30 653 58 79;
szentborbalakutatoakna@gmail.com
vagy a bánki önkormányzatnál:
35/ 342-804; 35/342-806
hivatal@bank-falu.hu

