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Kedves Bánkiak,

2021 év eleje – a koronavírus járvány elleni vé-
dekezésen kívül – kevés izgalmat tartogatott.
A legjelentősebb feladatunk jellemzően ebben az
időszakban a falu költségvetésének elkészítése,
elszámolás az előző évről, és a következő idő-
szak pénzügyi tervezése.
Erről szeretnénk az alábbiakban – a teljesség
igénye nélkül –, a főbb célokat és számokat be-
mutatva beszámolni Önöknek. A költségvetés
teljes terjedelmében a bank-falu.hu oldalon ol-
vasható:  Helyi ügyek – Önkormányzat – Testü-
leti ülések menüpont, 2021. február 15. alpont.

kezdjük a 2020-as évvel

A költségvetési főösszeg 464,5 millió Ft volt –
tehát ennyi volt összesen a bevételünk és ki -
adásunk – amelyeknek szigorúan egyensúlyban
kell lenniük. Ez tartalmazza az előző évi pénzma-
radványt, valamint a „nagy” pályázat tételeit is,
amely a strand bejárat és parkoló felújítását
finanszírozta. (Interreg - SKHU) 
A bevételeink egy része az államtól kapott mű-
ködési támogatás.  Az eredeti költségvetésben
23,5 millió Ft volt a tervezett összeg, ez tényle-
gesen 17,5 millió lett. A csökkenés oka, hogy a
járvány elleni védekezés hozzájárulásaként kie-
sett a 2019-ben beszedett idegenforgalmi adó
után az állam által nyújtott támogatás (ennek
mértéke minden beszedett 1 adóforint után 1 Ft)
melyet 2020-ban kaptunk volna meg.
Az óvoda működtetésére 15 millió forintot kap-
tunk, szociális és gyermekjóléti feladatokra kb.
7 milliót, gyermekétkeztetési feladatokra kb.
3 milliót, múzeumi feladatokra és közművelődési
feladatokra megközelítőleg 5 milliót.
2020-ban április 26-tól nem lehetett idegen -
forgalmi adót beszedni a vendégektől. Az ezt
követő időszakban eltöltött vendégéjszakák
után járó adót, vagyis a kiesett adóbevételt az
állam megtérítette – ez kb. 3,5 millió forint. (Ennek
egy részét csak 2021-ben fogjuk megkapni.)
Az összes állami támogatás tehát megközelítő-
leg 51 millió forint volt. 
További bevételünk származott helyi adóból, ösz-
szesen 37 millió Ft. 
Az építményadóból 2020-ban 15 millió Ft bevé-
tel keletkezett, kommunális adóból 640 ezer Ft,
az április 26-ig beszedett idegenforgalmi adó be-
vétel 2,8 millió forint volt.
Az iparűzési adó összege érdekesen alakult, ere-
deti költségvetésünkben 18 millió bevételt ter-
veztünk, a járvány miatt a költségvetés módosí-
tásakor levettük 15 millióra, és végül a teljesítés
(ami ténylegesen befolyt befizetés) 18 millió lett,
köszönhetően a Bánkon tevékenységet végző
vállalkozásoknak, valamint a Boltív-Bau Kft. adó-
befizetésének is, aki az Interreg-SKHU projekt
építési munkáit végezte (és a strand építési
munkáit is végzi), és így a Bánkon végzett építő-
ipari tevékenysége után 1,3 millió Ft-ot megha-
ladó iparűzési adót fizetett.  Jól érzékelteti ez a
példa is, hogy a nálunk folyó beruházások, fel -
újítások közvetetten bevételt is jelentenek a falu
számára.
A gépjárműadó bevétel teljesen kiesett (2,6 millió
Ft), szintén a koronavírus járvány elleni védeke-
zés miatt. 

Meghatározó saját bevételünk az idegenforgalmi
adó. A járványügyi védekezés következtében az
idegenforgalom csökkenése, vagyis az elmaradó
vendégek és a Bánkon töltött éjszakák számá-
nak jelentős csökkenése okán az idegenforgalmi
adó bevételünkben 8 millió Ft kiesés keletkezett.
Az összes bevételkiesésünk így – a fentieket is
hozzászámolva – megközelítőleg 17 millió forint volt.
Saját szolgáltatásainkból 60 millió Ft bevételünk
keletkezett. Ezek közül jelentősebb tételek:  a
bérleti díj (strand büfé, kemping, Leveleki Üdülő
büfé, közterület használati díjak) nettó 2,3 millió
Ft volt, a strand bevétele 15 millió Ft, a Leveleki
Eszter Üdülő bevétele 10 millió Ft volt.
Itt azonban térjünk is át a kiadási oldalra, hiszen
extra költségeink is voltak a strandon: bér, járu-
lék, anyagköltség mellett higiéniai anyagok is
(megint csak a járvány miatti védekezés érdeké-
ben), valamint rezsi, és egyéb szolgáltatási díjak
megközelítőleg 9,3 millió Ft összegben. 
A Leveleki Eszter Üdülő működtetése és karban-
tartása 8 millió forintba került.
Az óvoda esetében azt mondhatjuk, hogy a bér
és járulék költségre elegendő volt az állami tá-
mogatás. Itt idén több karbantartási kiadásunk is
volt: ivóvíz bekötés és új villámhárító kiépítése.
A Magyar Falu Program finanszírozásában új ját-
szótéri eszközöket kaptak a gyerekek.
Az önkormányzati foglalkoztatottak juttatásaira,
járulékaira, költségtérítésre 22 millió forintot köl-
töttünk 2020-ban.
A külső személyi juttatások (pl. szezonálisan
megbízási szerződéssel foglalkoztatottak, vá-
lasztott tisztségviselők díjazása) 10,5 millió forin-
tot tettek ki. Ezen a területen igyekeztünk spó-
rolni, hiszen a 2020-as év kormányzati megszo-
rításait kompenzálnunk kellett.
Év közben még nem tudtuk, hogy valójában mek-
kora bevételkiesést jelentenek majd a koronaví-
rus miatti elvonások, ezét néhány „halasztható”
felújítást, eszközbeszerzést elnapoltunk, igye-
keztünk megtakarítani, ahol csak lehetetett.
Néhány ilyen „megtakarítás”:
• A tárgyévi forráskiesések miatt a jutalom
keretek elvonására is sor került, az Óvoda in-
téz mé nynél 300 ezer Ft, az Önkormányzatnál
450 ezer Ft volt az erre előirányzat összeg csök-
kentése.
• A módosítás a választott tisztségviselők jutta-
tásai előirányzatának 648 ezer Ft-tal történő
csökkentését tartalmazta, tekintettel a képvise-
lői és bizottsági tagok tiszteletdíjának megszű-
nésére. 
• Egyéb szolgáltatási kiadásoknál – elsősorban
a rendezvények elmaradása miatt – az előirány-
zat 3.300 ezer Ft-os csökkentése történt.
• Csökkentésre került a települési támogatás
keretösszege 500 ezer Ft-tal.
• Tekintettel a 2020. évi költségvetés szűkös
helyzetére, a Horgászegyesület és az Evangéli-
kus Egyház támogatási keretének törlésére és a
Sportegyesület támogatásának csökkentésére
is sor került, összesen 1 millió Ft-tal csökkent
a civil szervezeteknek nyújtott támogatás ösz-
szege.
• A Leveleki Üdülőben a tűzriasztó rendszer ki-
építését a következő évekre átütemeztük, ezzel
a kiadási előirányzat 4 millió Ft-tal csökkent.
• Óvodai kerítés építése szintén elhalasztásra
került, 1.270 ezer Ft.egymaskozt@bank-falu.hu
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• Csökkentettük a karácsonyi díszvilágítás be-
szerzésére tervezett összeget 635 ezer Ft-tal.
A járványügyi védekezéshez kapcsolódóan nem
tervezett készletbeszerzések (védőeszközök,
fertőtlenítő szerek) történtek, ezért az üzemel-
tetési anyagbeszerzés kiadási előirányzatának
300 ezer Ft-tal történő emelése történt.
Szinte észre sem vesszük – csak, ha nem műkö-
dik – a közvilágítást, pedig a kiadásaink közt je-
lentős tétel volt, 4,2 millió forintunkba került
2020-ban.
2020-ban a legnagyobb kiadásunk a Petőfi út
parkolójának felújítását a strandbejárat korsze-
rűsítését is magában foglaló turisztikai beruhá-
zás volt (Interreg-SKHU), ezt pályázati forrásból
és saját forrásból finanszíroztuk.
Saját forrásainkat felhasználva újítottuk fel a
Lókos-patak hídját, a temető kerítését, valamint
a Petőfi úton iszapfogót alakítottunk ki, hogy az
eső után átfolyó víz és sár ne veszélyeztesse a
közlekedést.

és most nézzük a 2021-re tervezett
költségvetés főbb tételeit

A bevételek megoszlása hasonló a 2020-as év
tételeihez: működési célú állami támogatásokból
kb. 52 millió forintra számítunk, adóbevételekből
31,4 millió forintra, működési bevételekből pedig
83,4 millió forintra. 
Működési költségeink közül jelentősebb tételek
lesznek a személyi juttatások és ezekkel kap-
csolatos járulékok és adók (kb. 53 millió forint),
dologi kiadások (a működtetéséhez szükséges
felszerelések, kommunikációs költségek, köz-
üzemi díjak, karbantartások, szakmai szolgál -
tatások) 108 millió forint összegben. 2,2 millió fo-
rintot terveztünk szociális támogatásokra,
8,7 millió forint pedig tartalékként jelentkezik,
melyek csak a meghatározott célokra használ-
hatók fel (pl. környezetvédelmi alap).
Érdekesebbek azok a terveink, amelyek fejlesz-
tésekről szólnak.
2021-ben folytatjuk a strand felújítását, a külső
tér és zöldfelületek megújítása mellett (ezt pá-
lyázati forrásból finanszírozzuk) saját forrásaink-
ból (3 millió forint) bővítjük és fejlesztjük az elekt-
romos hálózatot, így bírni fogja a megnövekedett
terhelést (a strandolók le tudnak majd zuha-
nyozni, mielőtt hazaindulnának), valamint a büfé
beázását is megszüntetjük. Ezek a változások
teszik lehetővé azt is, hogy a fagyizó a Tó-Hotel-
lel szemközti helyéről átkerül a strand régi bejá-
ratához, ahol ettől kezdve biztonságosan, és kel-
lemes körülmények közt lehet majd fagyizni.
Fontos tudni, hogy a pályázati összeget 6 millió
forinttal ki kell egészítenünk, mert a pályázat be-
nyújtása és a pályázati döntés között eltelt idő-
ben jelentősen megemelkedtek az árak – ezeket
magunknak kell kigazdálkodnunk.
A szlovák tájház felújítására is nyertünk pályázati
forrást, ehhez 2,5 millió forint önerőt kell biztosí-
tanunk.
Szintén pályáztunk egy termelői piac kialakítá-
sára is, erre a célra is 5,5 millió forint önerőt kü-
lönítettünk el. 
Az óvodás gyerekeink számára pedig szeretnénk
létesíteni egy speciális sportpályát, amely fedett,
műfüves, különleges sporteszközökkel ellátott
létesítmény lesz. Az Ovi-Sport Alapítványi pályá-

zatán szeretnénk elnyerni ezt a lehetőséget,
ezzel együtt is 5,2 millió forint önrészt kell biz-
tostanunk. Miután az Alapítvány a TAO támoga-
tásokból biztosítja ezt a lehetőséget, ezért ké-
rünk minden bánki vállalkozót, hogy a TAO befi-
zetéseit ennek a szervezetnek címezze, így na-
gyobb eséllyel indulunk a pályázatukon. Kevés
fontosabb cél van a gyermekeink egészséges
fejlődésénél, fontos, hogy megkapjanak minden
lehetséges támogatást és eszközt ehhez.
Idén tovább dolgozunk azon, hogy Bánk turiszti-
kai vonzerejét növeljük. A járvány miatt számos
bizonytalansággal nézünk szembe még mindig,
de igyekszünk felkészülni minden lehetőségre.
20 millió forintot terveztünk rendezvényekre –
10 millió forint pályázati támogatást is beleszá-
molva. A Bánki-nyár rendezvényein túl szeret-
nénk hagyományörző nyári napközis tábort
szervezni bánki és környékbeli gyerekeknek
(ennek finanszírozására is pályáztunk).
És persze vannak még terveink, amelyekhez ke-
ressük a forrásokat, vagy várunk már beadott
pályázatainkkal kapcsolatos döntésekre. Például
a Petőfi úton népi lakóházként szeretnénk felújí-
tani a Bálint Mari néni egykori házát, szeretnénk
sportöltözőt kialakítani a teniszpálya melletti te-
rületen, ugyanitt egy műfüves focipályát meg-
építeni. A Magyar Falu Program keretein belül a
Dózsa György utca elején található hombár (rak-
tár) épületéből közösségi házat (kultúrházat)
szeretnénk kialakítani, és időszerű a hivatal te-
tejének a felújítása is. Európai Uniós forrásból
pedig a Petőfi út járdájának felújítását, valamint
a Leveleki Üdülő energetikai korszerűsítését ter-
vezzük megvalósítani.
A hagyományaink, értékeink megőrzése is kie-
melkedő fontosságú – szintén pályázati forrás-
ból tervezünk egy könyv kiadását, amely Bánk
értékeit foglalja össze. Ezt minden bánki lakos in-
gyen kapná meg.
Minden karbantartási, felújítási vagy beruházási
projektünk esetében örömmel fogadjuk a helyi
vállalkozók hozzájárulását. Szívesen adunk meg-
bízást nekik, hiszen így helyben marad a munka-
lehetőség, és persze az adóbevétel is. Azt azon-
ban fontos kihangsúlyozni, hogy csak számla -
képes vállalkozásokkal szerződhet az önkor-
mányzat, sőt, a nagyobb pályázati projektek,
vagy nagyobb összegű megbízások esetében
közbeszerzéseken indulni képes vállalkozások
jöhetnek csak szóba, akik megfelelő referenci-
ákkal, árbevétellel, munkaerővel, eszközparkkal
rendelkeznek.
A világ körülöttünk gyorsan változik, ezt a
COVID-19 járvány különösen látványossá tette.
Az alkalmazkodás nagyon fontos feladatunk, ru-
galmasnak kell maradnunk, figyelni minden lehe-
tőségre, kihasználni minden esélyt. Ennek szel-
lemében igyekszünk folyamatosan minimalizálni
a működésünk költségeit, igénybe veszünk min-
den támogatást, amely elérhető a számunkra (pl.
a strandon a munkavállalók foglalkoztatása a
munkaügyi központ támogatásával történt).
De ez nem elég. Előre kell tekintenünk, fejlesz -
tenünk, beruháznunk kell annak érdekében,
hogy a jövőt is építsük, forrásokat keresünk,
hogy hasznot, pénzt és munkahelyeket teremtő
lehetőségekbe fektessük azokat.
Így egyensúlyozunk folyamatosan jelen és jövő,
alkalmazkodás és fejlődés között.
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Tájékoztatás önkormányzati döntésekről

az önkormányzaT ElmúlT
időszakBan HozoTT dönTésEi:

Magyarország Kormánya az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tö-
meges megbetegedést okozó SARS-
CoV-2 koronavírus világjárvány követ-
kezményeinek elhárítása, a magyar ál-
lampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében 2020. november
4-től Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosí-
tásáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.§ (4) bekezdése értelmében ve-
szélyhelyzetben a települési önkor-
mányzat képviselő-testületének fel-
adat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.

Ezen jogszabályi rendelkezés értelmé-
ben veszélyhelyzetben a képviselő-
testület ülésének összehívására nincs
lehetőség, a képviselő-testület vala-
mennyi hatáskörét – a jogszabályban
megjelölt kivétellel – a polgármester
gyakorolja, a képviselő-testületnek ve-
szélyhelyzetben nincs döntési jogköre.
Az elmúlt időszakban a Polgármester –
a képviselő-testület tagjaival történt
egyeztetés alapján – a következő dön-
téseket hozta:

• A Bánk 024/2 helyrajzi számú földút
tényleges használat szerinti nyomvo-
nala eltér a jogi határ szerinti nyomvo-
naltól, ezért - annak érdekében, hogy a
jogi állapot és a fennálló, valós helyzet
összhangban legyen - döntés született
a Bánk 024/1, 024/2 és 024/36 hely-
rajzi számú telekcsoport újraelosztásá-
ról. Az elkészült változási vázrajz sze-
rinti módosítások összesítéseként az
Önkormányzat tulajdonát képező föld-
terület 512 m2-rel csökken, mely ingat-
lanrészt – telekhatár rendezéssel létre-
jövő adásvétel útján – Magyar Endre
100.000 Ft ellenérték fejében megvá-
sárolt az Önkormányzattól. A Bánk kül-
terület 024/34 helyrajzi számú ingat-
lan tulajdonosa köteles a telekcsoport
újraelosztását követően létrejövő Bánk
külterület 024/36 helyrajzi számú in-
gatlan kerítését a jogi határvonalra
áthelyezni. A telekhatár módosítással
járó eljárás folyamatban van. A telekha-
tár módosítással járó valamennyi költ-

séget az érintett ingatlanok tulajdono-
sai – azaz Bánk Község Önkormány-
zata és Magyar Endre – egyenlő arány-
ban, 50-50 %-ban viselik.

• Járda építését támogató jövőbeni
pályázati lehetőségek kihasználása ér-
dekében elkészült a Bánk 100/1 hely-
rajzi számú, 2 ha 2581 m2 területű or-
szágos közút (Petőfi út) megosztásáról
szóló változási vázrajz. A főút megosz-
tása által két külön helyrajzi számú ingat -
lan alakul ki: Bánk 100/3 helyrajzi számú
2 ha 1518 m2 területű országos közút,
valamint a Petőfi út felső szakaszán
tervezett 1.063 m2 területű járda.

• A belterület 300 helyrajzi számon
(Juhász Gyula utca sarkán) található
faház használója kérte, hogy az önkor-
mányzat korábbi döntése - miszerint a
faházat 2020. december 31-ig hasz-
nálhatja ingyenesen, ezt követően a fa-
házat kiürített állapotban vissza kell
adni az önkormányzat részére – kerül-
jön meghosszabbításra. Ezen kérelem
alapján az ingatlan használatának idő-
tartama 2021. február 28. napjáig meg-
hosszabbításra került, azzal, hogy ezen
időtartam alatt az ingatlant használó
köteles a faházat kiüríteni, és 2021.
február 28-ig köteles az ingatlant kiü-
rített állapotban az önkormányzat ré-
szére átadni. A használó március 2. he-
tére ígérte az ingatlan önkormányzat
részére történő visszaadását.

• A jogszabályi előírásokhoz igazodva
módosításra került a Borsosberényi
Közös Önkormányzati Hivatal iratkeze-
lési szabályzata.

• A Tó Hotel Szolgáltató Kft. a tulajdo-
nában lévő Bánk 114 helyrajzi számú
ingatlanon lévő szállodaépület 2011. évi
bővítése során az Önkormányzat tulaj-
donában lévő Bánk 115 helyrajzi számú
strandfürdő megnevezésű ingatlan ter-
hére túlépítkezett. Annak érdekében,
hogy a jogi állapot és a fennálló, valós
helyzet összhangban legyen, a terület
határrendezésére vonatkozóan meg-
egyezés született a Tó Hotel Kft. és Bánk
Község Önkormányzata között. A meg-
állapodás értelmében az Önkormány-
zat eladja, a Tó Hotel Szolgáltató Kft.
pedig megvásárolja a túlépítéssel érin-
tett 243 m2 területet. Az ingatlanrész
eladási ára  2.828.500 Ft. Ezt az össze-

get igazságügyi ingatlan szakértő álla-
pította meg, ingatlanforgalmi érték-
becslésében. A Tó Hotel Kft. a vételárat
átutalta az Önkormányzat részére.
Ezzel a túlépítkezéssel érintett terület-
rész adásvétel jogcímén hozzácsato-
lásra kerül a Tó Hotel Kft. tulajdonát ké-
pező Bánk 114 helyrajzi számú ingat-
lanhoz, az Önkormányzat tulajdonát
képező strandfürdő területe pedig
243 m2-rel csökken. Ezen ügylet a
2011-ben kialakult tényleges állapot
utólagos rendezése, (az akkor igénybe
vett terület adásvétele) tehát nem je-
lent újabb terület-átcsatolást.

• A koronavírus-világjárvány nemzet-
gazdaságot érintő hatásának enyhí-
tése érdekében szükséges helyi adó
intézkedésről szóló, 2020. december
2-án hatályba lépett 535/2020. (XII. 1.)
Korm. rendelet, valamint a koronavírus-
világjárvány nemzetgazdaságot érintő
hatásának enyhítése érdekében szük-
séges gazdasági intézkedésről szóló,
2020. december 19-én hatályba lépett
603/2020. (XII.18.) Korm. rendelet ren-
delkezései alapján a helyi adók, vala-
mint az önkormányzati díjak módosítá-
sáról szóló, ezen Kormányrendeletek
hatályba lépése előtt megalkotott ön-
kormányzati rendelkezések (melyek
2021. január 1-től léptek volna ha-
tályba) nem lépnek hatályba. 

• Módosításra került a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz be-
gyűjtéséről szóló önkormányzati ren-
delet. A nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtését (un.
szippantott szennyvíz) továbbra is a
Kommunál-Szol Kft. végzi. A közszol-
gáltatás ellátására a Kommunál-Szol
Kft. és az Önkormányzat 10 évre szóló
szerződést kötött. (A Közszolgáltató el-
érhetősége megtalálható az önkor-
mányzat honlapján.) A módosítás értel-
mében a lakóingatlanok műtárgyaiból
a keletkezett kommunális szennyvíz
ürítési díja csökkent, az ürítési díj
3.500 Ft/m3 + áfa. A Közszolgáltató kö-
teles a közszolgáltatást a megrendelés
beérkezésétől számított 24 órán belül
elvégezni. Felhívjuk a figyelmet, hogy
zárt szennyvíztározó építése és hasz-
nálat esetén a vízzáróságot folyamato-
san biztosítani kell! A környezetvédelmi
hatóság ellenőrizheti a szennyvíz gyűj-
tésére és elszállítására vonatkozó sza-
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bályok betartását, ezért a szennyvíz-
szállításról kiállított számlát – a szolgál-
tatás igénybevételének igazolásául –
javasoljuk megőrizni.

• Az államháztartás számviteléről szóló
Kormányrendelet módosítása alapján a
2019. évi költségvetési maradvány kor-
rekcióját el kell végezni. A korrekciós
összeg az előírások szerint jegyző-
könyvben rögzítésre került, melyről – a
jogszabályi előírás alapján – a képvi-
selő-testület tájékoztatást kapott. A
költségvetési maradvány korrekciójára
a 2020. évi költségvetési rendelet mó-
dosításakor kerül sor, legkésőbb a
2020. éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig.

• Csatlós Kornél bánki lakos a „Bánk”
településnév használata iránti kérelem-
mel fordult az önkormányzathoz, mi-
szerint „Csatik Kyokushin Dojo Bánk”
néven helyi karate egyesületet kíván
alapítani, és az egyesület megnevezé-
sében szeretné a Bánk településnevet
használni. A kérelmező az egyesület
keretein belül karate oktatással, ver-
senyzők felkészítésével kíván foglal-
kozni. Az egyesületben felkészített ver-
senyzők – az Egyesület neve által -
Bánk települést képviselve vennének
részt hazai és nemzetközi versenye-
ken. Az Önkormányzat a „Csatik Kyo-
kushin Dojo Bánk” név használatához,
valamint a civil szervezet (egyesület)
ezen elnevezéssel történő bírósági nyil-
vántartásba vételéhez hozzájárult, a
következő kikötésekkel: A névhaszná-
lat nem állhat ellentétben Bánk község
értékeivel, Bánk község jó hírnevét nem
csorbíthatja, közerkölcsöt nem sérthet,
ellenkező esetben Bánk község Önkor-
mányzata közérdekből jogosult a név-
használathoz történő hozzájárulást
indokolás és mindennemű kártérítési
kötelezettség nélkül visszavonni és a
névhasználatot jogosult megtiltani.

• Elfogadásra került az Önkormányzat
2021. évi költségvetése. (A költségve-
tésről és a gazdálkodásról külön cikk-
ben bővebb tájékoztatás olvasható.)

• Jogszabályi előírások értelmében a
gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik élet-
évét betölti, a nevelési év kezdő napjá-
tól legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson vesz részt. Az óvoda
folyamatos felvételt biztosító intéz-
mény, ha a gyermekek az év folyamán
a 3. életévük betöltésével a felvételre

jogosulttá válnak, a szülő gyermeke
óvodai felvételét, átvételét bármikor
kérheti, ugyanakkor jogszabályi elő -
írások szerint a fenntartó önkormány-
zat meghatározza az óvoda általános
felvételi (jelentkezési) időpontját, vala-
mint az óvoda éves nyitva tartási rend-
jét. Ezen jogszabályi előírásnak megfe-
lelve – az óvodavezetővel egyeztetve –
meghatározásra került az óvodai be-
iratkozás és a nyári szünet időpontja.
Az óvodába történő felvétel időpontja:
2021. április 26-30. Az óvodai nyári
szünet 2021. július 26-tól 2021. au-
gusztus 19-ig tart.

• A Polgárőr Egyesület a 2021. évi mű-
ködési költségekhez való hozzájárulás
(támogatás) iránti kérelmet nyújtott be
az önkormányzathoz, 250.000 Ft támo -
gatást kérve. Sajnos az Önkormányzat
2021. évi szűkös anyagi lehetőségei miatt
a költségvetés nem biztosít előirányza-
tot a támogatás nyújtására, így az Ön-
kormányzat sajnos – a Polgárőr Egye-
sület közösségi célú tevékenységének
maximális elismerése mellett – az Egye -
sület kérelmét nem tudta támogatni.  

• Döntés született pályázatok benyúj-
tásáról:
– Az Önkormányzat pályázatot nyújt be
sportöltöző építésére. Az épületet a
teniszpálya melletti területre tervezzük.
A tervezett beruházás teljes költsége
26.666.567 Ft, ebből az igényelt támo-
gatás 19.999.925 Ft, a saját forrásból
vállalt önerő összege 6.666.642 Ft.
Terveink között szerepel a Benczúr
Miklós utca 938 helyrajzi számú terü-
leten – a meglévő teniszpálya mellé -
műfüves labdarúgó pálya építése,
azonban a műfüves pálya kialakítására
vonatkozó pályázat – az eddigiekben-
nem nyújtott lehetőséget az öltöző- és
kiszolgáló épület kialakítására, ezért
élve a Belügyminiszter által kiírt sport-
fejlesztési pályázati lehetőséggel, a te-
rületre új sportlétesítmény (öltöző és
kiszolgáló épület) létrehozására pályá-
zatot nyújt be az Önkormányzat.
– Bánk Község Önkormányzata az ag-
rárminiszternek, a Hungarikum Bizott-
ság elnökeként kihirdetett pályázatára
a nemzeti értékek és hungarikumok
gyűjtésének, népszerűsítésének, meg-
ismertetésének, megőrzésének és gon -
dozásának támogatására, a nemzeti ér-
tékek (ide értve a települési értéktár-
ban szereplő nemzeti értékeket is) be-
mutatása és népszerűsítése, ezen belül
nyomtatott kiadványok készítésére pá-
lyázatot nyújt be, a Bánki Értéktárba

felvett helyi értékek bemutatását, nép-
szerűsítését célzó kiadvány összeállí-
tására, kiadására és terjesztésére vo-
natkozóan. A pályázat tartalma: a Bánki
Értéktárban szereplő értékeket bemu-
tató kiadvány 900-1000 példányban
kerülne megjelentetésre, és az elké-
szült könyvből minden bánki háztartás,
valamint üdülőingatlan-tulajdonos in-
gatlanonként 1 darab tiszteletpéldányt
kap, ingyenesen. A projekt tervezett
összköltsége 1.555.000 Ft, melyre a
pályázat 100 %-os támogatást nyújt.
– Az Önkormányzat a Népi Építészeti
Program keretében pályázatot nyújt be
a Teleki László Alapítványhoz a Népi
Építészeti értékek megújulását támo-
gató szakmai előkészítésre igényelhető
támogatásra, a Petőfi út 27. szám alatti
népi lakóház felújítására vonatkozó
szakmai előkészítő dokumentációk el-
készítésére: faanyagvédelmi szakvéle-
mény, építéstörténeti dokumentáció és
értékleltár, statikai szakvélemény, mű-
szaki tervdokumentáció. A dokumentá-
ciók elkészítése a további, felújítást
célzó pályázat előfeltétele. Ezen szak-
mai anyagok elkészítésének összkölt-
sége 1.180.000 Ft + áfa. Az igényelhető
támogatás legfeljebb 80 %, így az igé-
nyelt támogatás 1.198.880 Ft, a vállalt
önerő (saját forrás) 299.720 Ft.

• Döntés született tüzifa rászorultak
részére történő juttatásáról: összesen
25 személy (háztartás) részére össze-
sen 51 m3 tüzifa került kiszállításra.

• Döntés született rendkívüli települési
támogatás rászorulók részére történő
nyújtásáról: 6 fő részére összesen
100.000 Ft támogatás került kifizetésre.

• Pályázatot nyújtottunk be:
– Petőfi út 27. alatti népi lakóház fel -
újítására vonatkozó szakmai előkészítő
dokumentációk elkészítésére,
– Sportöltöző építésére,
– Bánki Értéktárba felvett értékeket
bemutató könyv kiadására.

TájékozTaTás FolyamaTBan
lévő FEjlEszTésEinkről

• A strand felújítási munkálatai – ahogy
az időjárás engedi – folyamatosan zaj-
lanak. Várható befejezési határidő:
2021. június 12.
Köszönjük megértésüket és türelmüket!

• A Bánki Szlovák Tájház felújításának
munkálatai is tartanak. Várható befeje-
zési határidő: 2021. június 30.
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Bemutatjuk
a Bánki Törpe Óvodát

BÁNKI TÖRPE ÓVODABÁNKI TÖRPE ÓVODA

Kedves Szülők!

Az óvoda közelmúltban kinevezett vezetője-
ként szeretném néhány mondatban bemu-
tatni a Bánki Törpe Óvodát, hogyan telnek a
mindennapjaink a gyerekekkel, mire számít-
hatnak azok a családok, akik ránk bízzák
gyermekeiket.
Valentné Konopás Erzsébet vagyok, Érsek-
vadkerten élek férjemmel és 2 gyermekem-
mel. 24 éves óvodapedagógusi tapasztalattal
a hátam mögött 2020 szeptember 5-től ve-
zetem a Bánki Törpe Óvodát. Óvodapedagó-
gusi diplomám mellett nyelv– és beszéd -
fejlesztő pedagógusi végzettségem is van,
4 éve elvégeztem a neveléstudományi mes-
terképzést is. Jelenleg a Kodolányi János
Egyetem közoktatásvezetői szakára járok.
Munkámban nagyon fontosnak tartom a fo-
lyamatos ön- és továbbképzést. 
A község óvodája, a családi házaktól körül-
véve, a település nyugodt, csendes területén
található.
Meleg, szeretetteljes, családias légkör jel-
lemzi az életünket, fontos számunkra a csa-
ládokkal való együttműködés, együttnevelés,
a gyermeki jogok és alapvető szabadságok
tiszteletben tartása. Hálásak vagyunk azért,
hogy a nevelés és oktatás terheit és szépsé-
geit megosztják velünk a hozzánk járó gyer-
mekek szülei. E közös tevékenység alapja a
bizalom, az intézmény és a pedagógusok
szakmai hitele. Csak akkor lehet eredményes
a közös munka, ha bizalommal fordulunk
egymáshoz, merünk őszintén beszélni a
problémákról és képesek vagyunk segítséget
kérni és adni. Mindez gyermekeink érdeke.
Az óvoda zavartalan működéséhez fontos-
nak tartjuk a személyi feltételeken túl a meg-
felelő intézményi környezet és a tárgyi felté-
telek biztosítását is. Az óvoda külső és belső
környezete hívogató, esztétikus. Óvodánk
épületének, udvarának, kertjének kialakítása
a gyerekek biztonságát, kényelmét, egész-
ségük fejlődését, megőrzését biztosítja, ido-
mul a gyerekek igényeihez. A gyerekek által
használt felszerelések hozzáférhetőek és
biztonságosak, kielégítik a gyerekek mozgá-
sos játékigényét. Bővítésük folyamatos, me-
lyet az Önkormányzat az éves költségvetési
keretből valósít meg. Nagy örömünkre szol-
gál, ha az önkormányzati pályázat eredmé-
nyeként műfüves sportpályával bővül udva-
runk. A csoportszobánk tágas, világos, kor-

szerű fejlesztő eszközökkel és sokféle játék-
kal felszerelt, így minden gyermek megtalálja
az aktuális érdeklődésének megfelelő esz-
közt. Sok játékot készítünk mi is együtt a
gyermekekkel. Óvodásaink mozgásigényé-
nek kielégítésére tornaszoba áll rendelkezé-
sünkre, mozgásfejlesztő eszközeink számát
igyekszünk folyamatosan bővíteni. 
Óvodai életünkben nagy hangsúlyt fektetünk
a hagyományokra, elősegítve ezzel a gyer-
mekek életében az emberi és tárgyi környe-
zethez, családi, tárgyi értékekhez, a szülő-
földhöz fűződő pozitív kapcsolat kialakulását.
Lehetővé tesszük, hogy megismerkedjenek
szülőföldjük és a település néphagyománya-
ival, szokásaival, a családi, tárgyi kultúra ér-
tékeivel. Igyekszünk átadni ezek szeretetét,
megbecsülését. A gyermekeknek lehetősé-
gük van ismerkedni a szlovák nyelvvel, rövid
mondókákat, dalocskákat tanulnak, így őriz -
ve őseik kultúráját. 
Jó kapcsolatot ápolunk partnereinkkel: a
Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Rétsági Tagintézménye biztosítja gyermeke-
ink számára a logopédust, szomatopedagó-
gust, akik segítik a gyermekek képességé-
nek optimális fejlődését. A környező óvodák-
kal szintén törekszünk a jó kapcsolat fenn-
tartására. 
Kedves Szülők, most Önökhöz szólok, akik-
nek gyermeke betöltötte vagy a közeljövő-
ben tölti a 3. életévét. Nagy dolog ez mind a
gyermek, mind a család életében, hiszen a
gyer mek először nyit a világ felé, új élmények,
impulzusok érik. Nem könnyű a szülőknek,
akiknek el kell engedni legféltettebb kincsü-
ket, és egy intézmény gondjaira kell bízniuk
őt. Mi az óvodában azért vagyunk, hogy ezek
az életre szóló élmények később szép emlé-
kek legyenek gyermeknek, felnőttnek egya-
ránt. Szeretném biztatni Önöket, jöjjenek el,
ismerkedjenek meg az óvodával, az óvoda
dolgozóival, hogy nyugodt szívvel engedjék
majd gyermeküket óvodába. Szeretettel vár-
juk Önöket az óvodai beiratkozáskor!

Óvodai álTalános FElvéTEli
(jElEnTkEzési) időPonTok: 

2021. április 26-án 8.00 órától 12.00 óráig, 
2021. április 27-én 13.00 órától 16.00 óráig,
2021. április 28-án 8.00 órától 12.00 óráig, 
2021. április 29-én 13.00 órától 16.00 óráig, 
2021. április 30-án 8.00 órától 12.00 óráig. 

Bánki civil
szErvEzETEk
várják a
TámogaTásokaT:

személyi
jövedelemadó 1 %-a:

Polgárőr Egyesület
Bánk,
adószám:
18639814-1-12

sport Egyesület Bánk,
adószám:
18640553-1-12

személyi
jövedelemadó +1 %-a:

magyarországi
Evangélikus Egyház
technikai száma: 0035

Támogatás utalható:

Polgárőr Egyesület
részére
bankszámla szám:
oTP Bank
11741031-20025263

sport Egyesület
részére
bankszámla szám:
Takarékbank
64000060-10054756



A XXI. században hihetetlen dinamizmus és
változatosság jellemzi világszerte a társadal-
mak átalakulását. A kisközösségek és nagy-
családok felbomlanak, mindenki visszaszorul
egy kicsit a saját egyéni életébe, kevésbé
veszi észre a külvilágot, és a körülötte élő
embereket.
A jól ismert szomszédok elköltöznek, a fiata-
lok a nagyvárosban, vagy külföldön vállalnak
munkát, és ott alapítanak családot. Számos
kistelepülés küzd a kihalással, elvándorlással,
a lassú pusztulással. A városok pedig nőnek,
egyre több ember szorul össze, ezért aztán
egyre többen vágynak vissza a „gyökerek-
hez”, amit valamikor, talán generációkkal ko-
rábban hagyott hátra valamelyik szépapa
vagy ükanya. Hogy hol volt eredetileg ez a
„gyökér”, azt nem mindig tudják, de a közös-
séghez tartozás érzése, az élhető környezet
vonzása messziről hívogat.
Bánk szerencsés település. Varázslatos he-
lyen fekszik, elragadja mindenki szívét, aki
csak egyszer is járt már itt. Vonzerejének
köszönhetően a Bánkra költözők számának
növekedése miatt nő a lakosság létszáma,
a korábbi csökkenő tendencia megfordult.

És hányan vannak, akik itt nyaraltak, nagy-
mamánál, rokonoknál, itt táboroztak, és ide
kötődnek az emlékeikkel, gyermek- és fiatal-
kori barátságaikkal.
Bánknak is vannak elszármazottai és vissza-
térői, és vannak új felfedezői, akik úgy dön-
tenek, hogy itt telepednek le, nevelnek gye-
rekeket.
Van, aki generációk óta él itt, van, aki néhány éve.
Vannak „ősi” családjaink, akik múltja a csa-
ládnevükbe van kódolva – erről olvashatnak
egy izgalmas, elgondolkodtató cikket Szenthe
István „tollából”.
Van, aki állandóan itt él, és van, aki csak idő-
szakosan. Bármelyik kategóriába esik is va-
laki, az biztos, hogy a szívük mélyén mind-
annyian „Bánkiak”, akik szeretnek itt élni, együtt
tesznek a közösségért és a környezetért.
Egy közösség akkor képes nem csak életben
maradni, hanem fejlődni és gyarapodni is, ha
minél színesebb, minél befogadóbb. A friss
energia, nyitott szemlélet teszi valóban élővé
egy-egy település mindennapjait.
Tegyünk együtt mindannyian Bánk sokszínű -
ségéért, frissességéért, vendégszeretetéért!

Torma Andrea, polgármester

Tisztelt Adózók! Tisztelt Lakosság!

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfej-
lesztése és országos kiterjesztése (ASP
2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek kö-
szönhetően 2020. évtől az Önök számára
is elérhető az adó-, díj-és illetékfizetési kö-
telezettségek online lekérdezése és befi-
zetése.
A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra
kattintva az ügyfél a kiválasztott önkor-
mányzathoz tartozó adó-, díj- és illeték -
fizetési kötelezettségét (pl.: építményadó,
magánszemély kommunális adója, helyi
iparűzési adó) elektronikus úton teljesítheti,
az interneten keresztüli bankkártyás fize-
tés segítségével. Az Elektronikus Fizetési

szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ beje-
lentkezés (pl.: ügyfélkapus azonosító) szük-
séges, és egy tranzakcióval akár több adó-
számlán fennálló fizetési kötelezettség is
befizethető. (Részletes útmutató az önkor-
mányzat honlapján található: www.bank-
falu.hu, Helyi ügyek, Önkormányzati Hiva-
tal, Elektronikus ügyintézés menüpontban.)
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sike-
res fizetéseket követően a bankok által
küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs
ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen elő-
forduló Budapest városnév a Magyar
Államkincstár székhelyére utal, nem a ked-
vezményezett önkormányzatra, ez nem
jelent problémát.

Bánk Község Önkormányzata

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás – tájékoztató

Bánkinak lenni...
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G y Ü T T- M A R A D T

miért Bánk?
Megismerkedésünk óta éltünk és dolgoz-
tunk már külföldön és néhány helyen
Magyarországon is. Bánkra Budapestről
érkeztünk. Nem tudtuk megszokni és meg-
szeretni a városi életet, vidékre vágytunk.
A választásunkban Norbi munkája miatt
szempont volt, hogy vállalható távolságra
legyünk a fővárostól.  
Melinda: engem gyermekkori nyári stran-
dolások emlékei fűznek a Bánki-tóhoz, és
egy korábban Bánkon szolgáló, de Ipolyve-
cén is vendégeskedő evangélikus lelkészre
is szívesen emlékezem, aki ökomenikus
rendezvényeken nagy közösségformáló
hatással volt a fiatalokra, és sok jó emlékű
gyermektábort is szervezett.
Mindezek okán Bánkon is körülnéztünk, és
a Dózsa György utcában találtunk rá arra
az ingatlanra, ami az otthonunk lett. 
Hogyan fogadtak benneteket a helyiek?
sikerült-e beilleszkedni?
A szomszédaink barátságosan fogadtak,
sok kedves és segítőkész bánki lakossal
találkoztunk. Bánkra költözésünk után né-
hány hónapra érkezett Emma,
így főleg vele voltunk ez idáig
elfoglalva. 
Melinda: Várandósságom ide-
jén még arra gondoltam, hogy
lesz lehetőségem más kis -
mamákkal az ismerkedésre a
védőnői szolgálatnál tett
látoga tásaimkor, de sajnos a
pandémiás helyzet ezt nem
tette lehetővé.
Norbi: Én gyermekkorom óta
futballozom, korábban szülő-
falum, Őrhalom csapatában
játszottam. Amikor eldőlt, hogy
Bánkra költözünk, felvettem a

kapcsolatot a bánki csapattal, ahol öröm-
mel fogadtak.  A foci szeretetén kívül szá-
momra nagyon fontos, hogy az irodai mun-
kám ellensúlyozásaként aktív mozgásra is
legyen lehetőségem.
van-e bármi olyan, ami hiányzik a korábbi
életetekből és szívesen látnátok Bánkon?
Melinda: Gyermekkoromtól fogva részese
lehettem, hogy a szülőfalumban élők nagy
hagyományőrzők voltak. A néptánccso-
port, aminek én is tagja voltam, és ahova
Norbit is sikerült bevonni, rendszeresen fel-
lépett nem csak a helyi rendezvényeken,
hanem számos más meghívás alkalmával is.
Rendszeresek voltak a bálok, a társaságok
összejártak, pezsgő közösség életünk volt.
Amikor a munka miatt el kellett költöznünk,
még sokáig visszajártunk a próbákra, de el-
jött a pont, amikor ezt már a távolság miatt
nem tudtuk vállalni. Mindezek nagyon hiá-
nyoznak nekünk.
Társasági emberek vagyunk, ezért öröm-
mel fogadnánk, ha lenne módunk bekap-
csolódni választott otthonunk közösségi
életébe.

Boros család, Melinda és Norbert
a nógrádi ipolyvecéről származó melinda és az őrhalomból származó norbi
2020. januárjában költözött Bánkra, szeptemberben pedig megszületett
első gyermekük Emma. 
melinda  hivatását  tekintve  német  és  történelem  szakos  középiskolai
tanár, norbi közgazdász és pénzügyi területen dolgozik.

Míg sokan a falvakból
a nagyobb települési
centrumokba költöz-
nek, vannak, akik
az ellenkező utat
választják. 
Ezen gondolatok
mentén szeretnék
három Bánkra települt
családot bemutatni,
akik tudásukkal és
készségeikkel minden-
képpen gazdagabbá
teszik a falunkat. 
Ők a „gyütt-maradtak”,
akiktől megkérdeztem,
hogy mik a benyo -
másaik választott
lakóhelyükről, mik
a terveik, vannak-e
nehézségeik.
Van olyan település,
ahol a legalább három
nemzedékre vissza-
menőleg ott élő
tősgyökeres embe -
reket „tüké”-nek
nevezik (a szó maga
a szőlőtőkéből ered).
Ezt a kifejezést ugyan
Bánkon nem használ-
ják, de idevágónak
találtam, mert a
negyedik megszólaló
egy tősgyökeres
bánki család.
Az „újakkal” való meg-
ismertetésükön túl,
megkérdeztem őket
a Bánkra költözőkkel
kapcsolatos tapasz -
talataikról is.

Szabados Andrea



miért Bánk?
Ideköltözésünket megelőzően a faluról
csak annyit tudtunk, hogy itt rendezik meg
a Bánki-tó fesztivált. 
Családunk növekedése miatt kinőttük a
sződi házunkat, ezért elkezdtünk új lakó-
hely után kutatni. Az egyik ilyen ingatlan-
vadászat alkalmával történt, hogy csaló-
dottan autóztunk Romhányból hazafelé,
amikor Bánkon áthaladva, nézelődés köz-
ben, egy korábbi hirdetésből felismertük az
egyik eladó házat. „Megláttuk és megsze-
rettük” így napokon belül eldőlt, hogy itt
fogunk letelepedni.
Hogyan fogadtak benneteket a helyiek?
sikerült-e beilleszkedni?
Bánkra költözésünkkor, és az azóta eltelt
időszakban is jó benyomásokat szerez-
tünk, a környezetünkben élők kivétel nélkül
kedvesen fogadtak minket.
Közvetlen szomszédunkban lakik a Csizmár
család. Szabina és Gábor kortársaink, mind -
annyian harmincas éveink elején járunk,
közös hobbink a kerékpározás és a túrázás,
a gyermekeink pedig óvodástársak. 
A jó szomszédi kapcsolatokat leszámítva
érzünk némi csalódottságot amiatt, hogy
bár a fiaink immár két esztendeje a bánki
óvodába járnak, részt vettünk helyi rendez-
vényeken, közösségi munkában, ez idáig
még sem sikerült szorosabb kapcsolatot
kialakítani a bánki kisgyermekes csalá-
dokkal. Mindezek ellenére továbbra is sze-
retnénk tevőlegesen is részt vállalni a falu
életében. Hisszük, a közösségépítés raj-
tunk is múlik. 
van-e bármi olyan, ami hiányzik a korábbi
életetekből és szívesen látnátok Bánkon?
Anikó: Választott hivatásom okán, a köny-
vek és az olvasás szeretete alapelvárás

lenne, de nekem mindezek sokkal többet
jelentenek. 
Péterrel együtt fontosnak tartjuk, hogy a
gyermekeink megszeressék a könyveket,
az olvasást.
Korábban rendszeres könyvtárlátogatók
voltunk, ez a lehetőség most nem adott a
számunkra, és ez nagyon hiányzik nekünk. 
Szeretnénk, ha Bánkon olyan könyvtár
működhetne, ami az alapszolgáltatásába
speciális gyermekfoglalkozásokat is integ-
rálni tudna.
Reméljük, hogy Bánkon lesz olyan közös-
ségi tér, ami különféle kulturális és egyéb
programoknak, szakköröknek is helyet fog
adni, mert ezeknek fontos közösségfor-
máló ereje van.
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Vörös család, Anikó és Péter
a  Pest  megyei  Üllőről  származó  anikó  és  a  váci  Péter  2019.  nyarán
a nagymamával, margit nénivel, két kisfiúkkal, az 5 éves leventével, és
a 4 éves Botonddal sződről költöztek Bánkra a Benczúr utcába. Harmadik
gyermekük, a 2 éves csenge már Bánkra született.
anikó  jelenleg  főállású  édesanya,  de  mellette  hamarosan  történelem
és magyar szakos tanárként fog diplomázni.
Péter logisztikai szakember, a michelin autóabroncs gyár koordinátora,
naponta ingázik Bánk és vác között.
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miért Bánk?
András: Bár születésem óta a fővárosban
élek, édesanyám Diósjenőn született, így
gyerekkorom nyarait ott töltöttem. Mégis
érdekes, hogy egyetlen egyszer sem jár-
tam Bánkon.
Emese: Együtt jöttünk ide először 2004-
ben, amikor az Evangélikus templomban
adtunk Kegye Jánossal közös hárfa-pán-
síp koncertet. 2005 október 23-án egy
ünnepi műsorra is felkérést kaptam, és ké-
sőbb egy templomi esküvőn is játszottam.
2010-ben érkezett a bánki strand részéről
egy megkeresés egy nyáresti, tóparti hár-
fazene sorozatra. Ez sajnos meghiúsult, de
éppen akkor hétvégi házat kerestünk, és
kézenfekvő volt, hogy Bánkon is körülnéz-
zünk. 
Hogyan fogadtak titeket a helyiek? sike-
rült beilleszkednetek?
2010 májusában meg is vettük kis házun-
kat, és azóta szinte minden szabadidőnket
itt töltöttük. Bejártuk Bánkot és környékét,
ismerjük a falu minden zegét-zugát. Sétá-
ink során sok falubelit ismertünk meg, és
csak jó tapasztalataink vannak. Úgy érez-
zük, hogy befogadtak minket.
Most pedig, hogy Fenyvesligetről (az üdü-
lőrészről) a faluba költöztünk, talán elmond -
hatjuk, hogy „gyüttünk és maradtunk”.

van-e bármi, amit szívesen megosztaná-
tok magatokról a helyiekkel? 
Talán nem kell mondanunk, hogy művész-
ként mennyire fontos, hogy legyen feltöl-
tődésre, kikapcsolódásra lehetőségünk. 
Emese: Én a kertészkedésben találtam meg
a kikapcsolódást és bár Budapesten min-
dig kertes házban éltünk, most egy nagy,
kicsit elhanyagolt kert vár ránk, mely lehe-
tőség és kihívás is egyben.
András: Nekem a hobbim és a feltöltődés a
Wing-Tsun kung-fu. Sok éve aktív gyakor-
lója vagyok ennek a gyönyörű harcművé-
szetnek, két évvel ezelőtt mester fokozatot
szereztem.
A másik, ami sokat jelent még számomra,
az a kutyákkal való foglalkozás. Kutya -
kiképzőként szívesen segítek, adok taná-
csot e témában bárkinek. Aki ismer minket,
tudja, hogy hosszú sétáinkon elmaradha-
tatlan társunk svájci fehér juhászkutyánk,
Bello.
Eddig nyaralóként Bánk számunkra első-
sorban a pihenésről szólt, de mindig örül-
tünk a folyamatos fejlesztéseknek, a szé-
pülő strandnak. Itt lakóként pedig lelkesen
támogatjuk a  faluház és a helyi piac ötle-
tét. Reméljük, hogy mindkettő hamarosan
megvalósulhat. 
Szeretjük Bánkot, jó itt élni!

Bajtala Emese és Kozári András
10 év bánki vikkendezés után a hárfaművész Emese és az operaénekes
andrás  úgy  döntött,  hogy  állandó  bánki  lakosokká  szeretnének válni.
a gondolatot tett követte, és tavaly ősszel Budapestről Bánkra költöztek.



2021/1 • Egymás közt 11

Hogyan  fogadjátok,  hogy  Bánkra  egyre
több betelepedő család érkezik?
Bánkra születtünk, Bánkon jártunk általá-
nos iskolába A tanítások után gyakran az
iskolatársainkkal együtt töltöttük a délutá-
nokat, és bár Attila 4. osztálytól a Szlovák
Általános Iskola és Gimnázium tanulója volt
Budapesten, a hétvégéket velünk töltötte.
A középiskoláig gyakran találkoztunk egy-
mással, később – ahogyan sokan az idő-
sebb korosztályból – mi is a faluból válasz-
tottunk párt maguknak. Elmondhatjuk,
hogy a 90-es évekig nem volt jellemző
a napjainkban ismert elvándorlás. Azóta
a más településekről érkezők  beköltözése
fokozatosan nő. 
Az újonnan érkezőkről sokszor csak annyit
tudunk, hogy „kinek a házát” vették meg.
Manyi: Én azokat a felnőtteket ismerem,
akiknek vannak iskolás korú gyermekeik,
és Rétságon, a mi iskolánkban tanulnak.
Velük az iskolai rendezvényeken, helybeli
műsorokon, kézműves foglalkozásokon volt,
van lehetőségem megismerkedni. 
Szüleink és más idős emberek elbeszélé-
seiből tudjuk, hogy Bánk mindig is kedvelt
turisztikai célpont volt, az üdülőrész kipar-
cellázása óta az év néhány hónapjára  töb-
ben vagyunk. Úgy hisszük, Bánk lakossága
már hozzászokott, hogy nem csak ismerős
arcokat lát.

Személy szerint nincsenek rossz tapasz-
talataink az újonnan beköltözőkkel. 
Szívesen látunk mindenkit, akik szeretné-
nek a falu közösségének a tagjává válni.
Attila: Külön öröm számomra, hogy az
egyik újonnan beköltözött családból már
van, aki a  focicsapatunkhoz igazolt.
van-e bármi olyan, ami hiányzik a korábbi
életetekből és szívesen látnátok Bánkon?
Manyi:  Mivel szívügyem a hagyományőr-
zés, nagyon örülnék, hogy ahogy „nagy-
anyáink, anyáink idejében”,  többen lennénk,
akik továbbvinnék a hagyományainkat, vi-
seletünket.   Többször tapasztalom például,
hogy szinte mindig ugyanazokat az arco-
kat látjuk a rendezvényeinken.
Ugyanakkor bizakodva tekintek a jövőbe,
hogy lesz pozitív változás. A nemzetiségi
önkormányzatban dolgozók nevében is
mondhatom, hogy várjuk a becsatlakozni
vágyók jelentkezését, legyenek ők „régi”
vagy „új” bánkiak!
Attila: Szerénytelenség nélkül mondhatom,
hogy fiatal korom óta, a tanulás, később a
munka mellett sok időt „áldoztam” (ami
persze nem volt áldozat) a bánki fociért.
Nosztalgiával gondolok a régi időkre, ami-
kor a csapatunk létszáma nagyobb volt, és
több bánki lakos szerepelt benne.
Remélem, egyszer majd visszatérnek ezek
az idők!

Ivanics család, Mária és Attila
mária  és  attila  születésük  óta  Bánkon  élnek,
őseik generációk óta bánkinak vallják magukat.
gyermekeikkel, a 24 éves márkkal és a 21 éves
Barbará val a Petőfi úton laknak.
manyi (mert Bánkon így szólítják őt) alsós taní-
tóként és szlovák nyelv tanárként dolgozik a rét-
sági álta lános  iskolában, és ő a Bánki szlovák
nemzetiségi önkormányzat elnöke is. a pedagó-
gusi  hivatás  mellett    szívügye  a  hagyomány -
őrzés,  tevékeny részese  Bánk minden hivatalos
és nem hivatalos rendezvényének.
attila 31 éve máv alkalmazott. gimnazista korá-
tól  visszavonulásáig  leigazolt  játékosa  volt  a
Bánki sport Egyesületnek, jelenleg pedig annak
vezetőségében dolgozik.



mint minden faluban, így Bánkon is vissza-visszahangzik egy-egy család-
név, amelyet sokan ismernek, sok viselőjük van. érdemes néha egy kis
történelmi „kirándulást” tenni, és megnézni, vajon honnan erednek ezek
a nevek, mit jelentenek általában, és mit jelentenek a település számára. 
az alábbiakban erre teszünk kísérletet.

Miről árulkodnak
a családneveink?

Az egyik ilyen „közismert” családnév az „Iva-
nics” –mely Bánk lakói között a leggyakoribb,
a település népességnyilvántartása szerint a
településen – jelenleg - 22 fő (a település
megközelítőleg 3 %-a) az Ivanics családnév
viselője.
A második leggyakoribb családnév a Hugyecz
és a Sulyan, mindettőt 13 fő viseli Bánkon. 
A Lomen nevet ugyanezen nyilvántartás
szerint 11 fő mondhatja magáénak, és ezzel
a Lomen név a település 3. leggyakoribb csa-
ládneve.
Tehát az Ivanics és a Lomen név egyaránt
dobogós név Bánkon, de e két nevet ki-
mondva, a nevek kimondásával azok „zené-
jét” figyelve érezni valami különbséget a
nevek között.
Ivanics, Ivanics …. ízlelgetem e nevet, és egy-
szercsak felsejlik a múltból régi általános is-
kolai társam, Tosics Jezdimir neve, kiről tud-
tuk, hogy valahonnan Jugoszláviából mene-
kültek Magyarországra, ez úgy 1950-1952
között volt. 
Ivanics – a név nagyon délszlávosnak tűnt.
Majd tovább vizsgálva az Ivanics nevet, a ta-
nulmányaimból az „Ivanicsi-rendszer” jött elő;
térképészeti egyetemi tanulmányaim során
hallottam az Ivanicsi Kolostor tornyának ke-
resztgombjáról, mely még annak idején, ami-
kor Magyarország a Habsburg Birodalom
része volt, a térképkészítés egyik alappont-
jaként szolgált a Magyarországhoz tartozó
Horvátország fővárosától, Zágrábtól 40 kilo-
méterre. Ez a nyom is a déli szlávok irányába
mutatott.
Az Ivanics nem csupán Kolostoráról volt
híres, hanem a török uralom magyarországi
megszűnése után a katonai határőrvidék
egyik fontos központja lett, és a katonaság
csupán 1776-ban távozik a várból. Rögzítsük:
a katonai határőrvidék megszervezése és
irányítása teljes mértékben a Habsburg

(leegyszerűsítve Osztrák) katonai irányítás
és igazgatás jogkörébe tartozott, akik viszont
legkevésbé sem bízva a magyarokban, a ha-
tárőrizetet igyekeztek délszláv (szerb, horvát)
katonasággal ellátni. A Habsburgok magya-
rokkal szembeni bizalmatlanságának egyéb-
ként megalapozott oka volt: Bécs 1683. évi
II. ostromakor Thököly Imre vezetésével ma-
gyar hadak is felvonultak a törökök oldalán,
és a Habsburg főváros, Bécs, ezt az ostromot
csak rendkívüli áldozatok árán élte túl.
A törökök jelentette veszély kivédésére szol-
gáló katonai határőrvidék szinte kizárólag
délszláv katonái – így az Ivanics is – a Kincs-
tártól jelentős földbirtokokat kaptak a határ-
őrvidékeken. A törökök elűzése után hatal-
mas lakatlan földterületek álltak rendelke-
zésre az elosztásnál.
Egy újnak mondható, 2013. évi tanulmányból,
mely Nógrád megye török kor (tehát kb.
1686) utáni újratelepülésének népesedési
sajátosságairól íródott, (szerzője Demeter
Gábor) tudható, hogy az Ivanicsok már 1715-
ben laktak Bánkon és tekintéllyel bíró sze-
mélyek voltak.
Az elsősorban délszláv területeken elterjedt
Ivanics név megjelenése Bánk lakói között,
méghozzá nem sokkal a török hatalom kato-
nai megsemmisítése után, valószínűsíti, hogy
a katonai határőrvidékekről esetleg köz -
vetlenül az Ivanicsiról felkerültek, esetleg ott
kiszolgált katonák voltak a mai bánki Ivani-
csok ősei.
A Lomen nevet kimondva és megnyomva a
név végén lévő „n” betűt, Lómenn-ként ke-
rülne e név a papírra, ami viszont a szóvégi
két „n”-nel annyira németesen hangzik, hogy
a német nyelv hangzása alapján megenged-
hető az „e” betűt egy „a”-ra kicserélni, és
akkor megkapjuk a „Lomann” nevét, illetve
szót. Mivel a németben az ilyen típusú „mann”
végződésű szavak foglalkozásokat vagy
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Szenthe István
írása



beosztásokat jelentenek, gyakran olyan fog-
lalkozásokét vagy beosztásokét, melyek ma-
napság már nem  is léteznek, ezért elővettem
egy kevésbé új, úgy jó 80 évvel ezelőtti,
nagyszüleimtől származó német-magyar
szótárt. A szótár a kiejtés szerinti (kimondva)
„Lo”, leírva „Loh” szó magyar megfelelőjének
cserzőlevet adott meg, és annak a személy-
nek a foglalkozásaként, aki a cserzőlével dol-
gozik, tehát állati bőrökből bőrtermékek, pél-
dául csizmák, nyergek előállítására alkalmas
bőrt állít elő.  Loher-t, (kiejtve: Loer) mely fog-
lalkozás magyar neve: cserzővarga; tudva,
hogy a különböző németül beszélő területe-
ken, így Ausztriában, Németországban és
Svájcban ugyanannak a foglalkozásnak a
megnevezése egymástól – ha szigorú sza-
bályok szerint is, de – kissé eltérhet, így a
Loher lehet akár Lohmann is. 
Összességében nagy valószínűsége van,
hogy a leírt Lohmann, kiejtve Loman foglal-
kozásra utaló szóból lett a Lomen név, ala-
kulva a magyar nyelvhez.
Egyes vizsgálódások a Lomen nevet szintén
a németből származtatva az erdő szóval kap-
csolják össze, miszerint egykor erdőben lakó,
erdőben élő személyek lakóhelyére utaló
szóból lett családnév.
Magam ezt a magyarázatot kevéssé tartom
ezen esetben hihetőnek, amit a következő, a
Terman név vizsgálatánál indokolok meg.
A most már egyértelműen német eredetűnek
bizonyult Lohmann-ból Lomen-re magya -
rosodott egykori foglalkozásra utaló nevet
tovább vizsgálgatva, alsópetényi barátom,
Gábor jutott az eszembe, kinek családneve
Terman, mely nevet már különösebb vizsgá-
lódás nélkül ismerős német szavakból össze-
tett szónak találtam: a Teer német szó kát-
rányt jelent, míg a mann szó férfit, és a két
német szó együtt egy olyan személy foglal-
kozásának a neve, aki kátrányt állít elő, gyárt,
esetleg azzal foglalkozik. 
A ma emberének hihetetlennek tűnik, hogy
Bánk térségében valaha kátrányt gyártottak
volna, hiszen ebben a térségben soha nem
találtak kőolajat, amiből a kátrány ismere -
teink szerint készül, legalábbis manapság.
Régen viszont az erdők fájából, a fát leve -
gőtől elzárva hevítve nyertek kátrányt, és
annál kevésbé sűrű, kenhető és olajszerű
anyagokat, melyekre szigetelésnél, kocsi -
kerekek kenésénél, festékek előállításánál
szükség volt. 
Egykor, a török kor után a benépesülő nóg-
rádi és térségbeli vidékeken emberek, első-
sorban a mezőgazdaságban dolgozó szemé-

lyek jelentek meg, akiknek anyagokra, esz-
közökre volt szükségük. A csizmákhoz, ló-
szerszámokhoz bőr kellett, méghozzá nem
akármilyen minőségű, a kocsik kerékagyát,
azt a helyet, ahol a kerékagyban a tengely
benyúlt, kenni kellett valami sűrű kenhető
anyaggal; ezen anyagok előállításán dolgoz-
tak azon iparosok, kiknek leszármazottjai a
ma élő Lomenek és Termanok. Ezek a néme-
tül beszélő ősök jöhettek akár a mostoha
adottságú sváb vidékekről, tehát Stuttgart,
Ulm vidékéről, mint például Kismaros, Berke-
nye vagy Szendehely telepesei az 1700-as
évek elején, de jöhettek északról is a Szepes-
ségi szász vidékekről, így Késmárk vagy Igló
(ma: Spišská Nova-Ves, korábbi német (szász)
nevén: Zipser Neudorf) városokból, és azok
környékéről, ahol már sok száz évvel a török
kor előtt megtelepedtek.
A Bánkon gyakoribb nevek közé tartozik a
Hugyecz és a Sulyán név is, a jelenlegi bánki
lakosok között mindkét családnév ugyan-
azon gyakorisággal fordul elő, számuk az
Ivanicsok és a Lomenek között van.
A Hugyecz név hordozóinak, ha tartani akar-
ják magukat szláv őseikhez, kiktől a nevük
származik, zenélni, vagyis hangszeren játszó
személynek kell lenni, és inkább sovány, vé-
kony alkatúak, mint ahogy ezt a bánki Szent
Borbála kutatóaknánál dolgozó csapat orosz
nyelv szakembere, Jakab András magya-
rázta. A ma beszélt orosz nyelvben (latin be-
tűkkel írva) gudec annyit jelent, mint sípoló,
sípon játszó, zenélő, éneklő, mely gudec szó-
ból a magyar nyelvhez alkalmazkodva lett
Hugyecz. De az oroszban meglévő hudoj szó
is eredete lehet a bánki Hugyeczek nevének,
ami annyit jelent, hogy vékony, sovány.
Demeter Gábor a 2013-as tanulmányában a
mai délszlovákiai faluból, Süllye-ből származ-
tatja  mindazokat, kik a „Sulyán” név birtoko-
sai. Még az 1700-as években Észak-Nógrád-
ból délre, a töröktől felszabadított területekre
költözött tótok utódai a Sulyánok.
Amint tehát a vizsgált nevek bizonyítják, a mai
bánki tősgyökeres lakosság őseinek jelentős
része még, mint délszláv (valószínűleg horvát),
északi-szláv (tót) és német (sváb, esetleg szász)
érkezett és lett magyar, úgy kb. 300 év alatt.
Bánk ismert családneveinek története jól
illusztrálja a magyar történelem viharait, aho-
gyan a török hódoltság után újra benépesült,
újjáéledt a szélrózsa minden irányából érkező
betelepülő családok által. Ez a történelmi fo-
lyamat újra és újra ismétlődik, és zajlik a je-
lenben is. Fontos, hogy tisztában legyünk
saját múltunk gyökereivel, és tanulságaival.
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Horgászegyesületünk 2021. január 31-ével lezárta a 2020-
as horgászévet, horgászainknak február 28-ig kellett leadni
a kitöltött fogási eredmény naplókat, a fogásokat és a hor-
gászattal eltöltött időt összesítve.
Egyesületünk február 12-ével megkezdte a 2021. évre érvé-
nyes horgászengedélyek értékesítését a veszélyhelyzet
miatt elrendelt szabályok szigorú betartása mellett (a sport-

irodában kötelező a szájat, orrot eltakaró maszk használata,
és az ügyintézőn kívül csak egy fő tartózkodhat az irodában).
Az engedélyek kiváltásának időpontja: pénteki napokon
14.00–16.00-ig, szombati napokon 10:00–13:00-ig.
A COVID-19 miatt elrendelt veszélyhelyzet a horgászegye-
sületünk életét sem könnyíti meg, de a téli időszak egyik leg-
fontosabb munkáját, a nádvágást sikerült az önkormányzat
segítségével végrehajtanunk. 
A 2021-es év kiemelkedő feladata lesz a tisztújító közgyűlés
lebonyolítása, amikor ezt a veszélyhelyzeti szabályok eny-
hítése lehetővé teszi számunkra. 
Az elmúlt év nem volt könnyű év, és várhatóan ez az év is
nehéz lesz, de megteszünk mindent annak érdekében, hogy
a horgászaink pihenése, fogási mutatói ne szenvedjenek
csorbát.

Eredményes horgászatot,
horgászsikereket kívánok a 2021-es évre! 

Horváth István
Elnök

II. Rákóczi Ferenc Horgászegyesület Bánk

Horgászegyesületi hírek

laBdarúgás

a bajnokság tavaszi mérkőzései:
megyei ii. osztály, felnőttek - 2021 tavasz

13. forduló, március 7. vasárnap, 15:00
SK Karancsberény – Bánk SE

14. forduló, március 14. vasárnap, 15:00
Bánk SE – Bátonyterenyei TC

15. forduló, március 20. szombat, 15:00
Mihálygerge SE – Bánk SE

16. forduló, március 28. vasárnap, 15:00
Bánk SE – Tari SZE

17. forduló, április 3. szombat, 16:00
SE Balassagyarmati SC – Bánk SE

18. forduló április 10-11.
Szabadnap: Bánk SE

Ezt követően a rájátszás következik, mely-
nek mérkőzései a tabellán elfoglalt helyünk
szerint alakul ki.

Rájátszás:
1. forduló: április 17-18.
2. forduló: április 24-25. 
3. forduló: május 1-2.
4. forduló: május 8-9. 
5. forduló: május 15-16.
6. forduló: május 22-23.
7. forduló: május 29-30.
8. forduló: június 5-6.
9. forduló: június 12-13.
10. forduló: június 19-20.

Bízunk benne, hogy hamarosan újra együtt
kiabálhatjuk, hogy Hajrá Bánk!

Cél a dobogós helyezés
Tavasszal végre megkezdődhetnek a megyei ii. osztályú bajnokság mér-
kőzései, amit – e hosszú, részben kényszerszünet után – már minden
bánki sportszerető nagyon vár.
a csapatunk felkészülése  jól  sikerült,  szeretnénk, ha dobogós helyen
végeznénk a bajnokságban.



divat lett a kirándulás, városközeli túrahelyszínekre hétvé-
gente ki lehetne tenni a megtelt táblát. nemcsak a termé-
szet szépsége vonz egyre több embert, hanem a madarak is.
A madarak megfigyelése egyre népszerűbb hobbi. Ennek
egyik oka biztosan az, hogy a madárdal gyógyítja
az ember lelkét. 
Ha kisüt a nap, hallani a „nyitnikéket”, a
széncinege üzeni: nemsokára vége a tél-
nek! De a tavasz hírnöke a sárgarigó és
a pacsirta (a képen) csacsogása, no
meg a tengelictrilla. 
A madarak nyelve nagyon régen
kialakult, és más, ősi beszédmó -
dokhoz hasonlóan tömör. Keveset
mondanak, de sokat fejeznek ki.
Azt mindenki tudja, hogy elsősorban
a hímek dalolnak, mert ily módon hív-
ják fel magukra a tojók figyelmét. 
A hímek egyébként nem hencegnek, a
dal általában megbízhatóan tükrözi a ké-
pességeiket, az életkorukat és a testük mé-
retét, valamint a párosodás paraméreteit.
Az kevésbé ismert, hogy nem csak az emberi beszéd
alakul folyamatosan. Új szavakat, kifejezéseket használunk,

és párhuzamosan vannak elfelejtett szavaink és kifejezéseink.
A madaraknál is megfigyelték, hogy folyton változtatják az
éneküket. Vannak örökzöldek, de olyan elemek is, amelyek

divatba jönnek, majd megunják és elfelejtik őket.
A madarak énekében is vannak olyan különleges

jegyek, amelyek csupán egy-egy adott terü-
leten hallhatók. A cinegék „tá-ti-tá-ti-tá-ti”

jele például négy-öt változatban hallható,
és a városban élők a zaj miatt maga-

sabb frekvenciájú hangot adnak ki,
mint erdei, mezei társaik. A tájegysé-
gek között is megfigyeltek eltérése-
ket a madárénekek között. Mond-
hatni a madarak helyi tájszólással
énekelnek.
A fiókák első körben a szülőktől ta-

nulnak énekelni. Próbálják utánozni
őket, aztán dolgoznak a saját énekük

tökéletesítésén. Így alakul folyamatosan
a madarak éneke.

akik a madarak énekét hallják, könnyebben
elviselik  a  mindennapok  fáradalmait,  javul  az

élménytől a teljesítményük és a közérzetük.
Vass Zoltán

Tájszólással csiripelő madarak
jÓmadár

Bánki Nyár 2021
Bánk az idei szezonban is a nyugodt pihenés, feltöltődés és kikapcsolódás
élményét szeretné az idelátogatóknak nyújtani, hiszen Bánk az a hely,
ahol „fürödni lehet a pillanatban”.

A település ugyanakkor a pezsgő nyári kul-
turális életéről is ismert: gyerekprogramok,
színházi előadások, filmvetítések, koncer-
tek biztosítják évről-évre a minőségi sza-
badidőtöltést a helyieknek és a faluba lá-
togatóknak. 2020-ban igyekeztünk még
színvonalasabbá tenni a Bánki Nyár ren-
dezvénysorozatot, idén is ez a törekvés
jellemzi a szervezőmunkát.
A COVID világjárvány okozta biztonsági
intézkedések azonban nehéz helyzet elé
állítják a rendezvényszervezés tevékeny-
ségét.
Bánk Község Önkormányzata emiatt két
különböző koncepcióval, de mindenképpen
készül 2021. nyarára a programkínálat te-
kintetében. Az optimistább verzió szerint
nagyszabású könnyűzenei koncert, utca-

bál, szabadtéri színházi előadás, nemzeti-
ségi néptánctalálkozó és piknik mozi várja
majd a közönséget. 
Azonban, ha erre a járványügyi helyzet
miatt nem lesz lehetőség és létszámkorlá-
tozás lép életbe, akkor kisebb, intimebb
műsorok: pódiumelőadás, jazzkoncertek,
térzene, interaktív gyerekfoglalkozások biz -
tosítják majd a nyáresti könnyed hangulatot. 
Az idei évben először háromszor egy hetes
élménytábor szervezésére is sor kerülhet
a településen, 8-12 éves gyermekek ré-
szére. A foglalkozások célja a helyi ter mé -
szeti kincsek, néphagyományok felfedezé -
se, megismerése – mindez játszva tanulva,
könnyed formában bemutatva, átélve. 
Mindannyian bízunk a tilalmak feloldásában,
és számítunk a közös időtöltésre. 
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Bánk  és  környéke  számos  kincset
rejteget  a  közelmúltból,  és  a  távoli
múltból.  a táborban ezekből szeret-
nénk ízelítőt adni neked: bekukucs-
kálhatsz egy régen élt család ottho-
nába, megismerheted hogyan éltek
100-150 éve a gyerekek, megmutat-
juk a föld mélyének millió éves titkait,
barlangok és víznyelők mesés világát.

amit kínálunk: 
• megnézheted, kipróbálhatod, mit
ettek, milyen ágyban aludtak régen a
gyerekek, mivel játszottak, amikor
még nem volt elektromos áram sem
az otthonaikban (a szlovák nemzeti-
ségi tájház közreműködésével)

• egy igazi kovácsműhelyben kipró-
bálhatod az ügyességedet, bátorsá-
godat, erődet, és bepillanthatsz a
mesterség fortélyaiba 
• leereszkedhetsz a Szent Borbála
kutatóaknába, és igazi barlangász, ge-
ológus szakemberekkel együtt felfe-
dezheted, milyen a föld mélyét kutatni
• bejárjuk a környék látnivalóit erdőn-
mezőn, vadállatokat leshetsz meg (ha
szerencséd van, etethetsz is) a Nóg-
rádi Vadasparkban
• és ha elfáradtunk az izgalmakban,
délutánonként – úszómester felügye-
letével - strandolunk a Bánki-tóban

Turnusok:
július 5-9., július 12-16., augusztus 2-6.

a részvételi díj: 20.000 Ft/ fő.
Testvérkedvezménnyel: 18.000 Ft. 
Az ár tartalmazza a napi háromszori
étkezést és a belépőket! 

maximális létszám: 20 fő

korosztály: 8-12 év

Előzetes jelentkezés,
bővebb információ:
rendezveny@bank-falu.hu
Jelentkezési lap a bank-falu.hu
oldalról letölthető.

szervező:
Bánk Község Önkormányzata

Támogató:
Nemzeti Kulturális Alap
Összművészeti Programok Kollégiuma

Turizmus 2021 
Bár még éPPEn csak BEköszönTöTT
a Tavasz, mi már készÜlÜnk
a Turisz Tikai szEzonra.
Nagyon elcsépeltek már a koronavírus jár-
ványra hivatkozó mondatok, sajnos most
sem tudjuk kikerülni, hogy megemlítsük azt
a bizonytalanságot, amit ez a járvány
jelent a számunkra a tervezésben. Nem
tudjuk, mikor és hogyan nyithatunk ki és fo-
gadhatjuk a hozzánk érkező vendégeket.
Nem látjuk előre azt sem, hogy ha bekö -
vetkezik a nyitás, akkor ez vajon a külföldi
utazásoknak ad majd lendületet, vagy a bel-
földi kereslet fog élénkülni. Arról sincs egye-
lőre információnk, hogy mekkora rendezvé-
nyeket szervezhetünk, és vajon hogyan, mi-
lyen eszközökkel népszerűsíthetjük Bánkot.
Amellett, hogy a színvonal emelése, és igé-
nyes kínálat biztosítása a célunk, tudato-
san, többféle forgatókönyvvel készülünk a
Bánki Nyár rendezvényeire, egy megszo-
kott, nagyobb tömegeket is fogadni képes
változattal, és egy szerényebb, kisebb kö-
zönség elé szánt tervvel.
Az azonban biztos, hogy új, eredeti és for-
mabontó eszközöket kell keresnünk ahhoz,
hogy megszólítsuk a vendégeinket, és
igyekeznünk kell, hogy a főszezonon kívül
is Bánkra csábítsuk a turistákat.
A hagyományosan „vendégcsalogató” prog -
ramok és üzenetek mellett Bánk csak úgy

maradhat versenyképes a turizmus terüle-
tén, ha olyan kínálatot tud nyújtani, amit
máshol nem találnak meg a turisták.
Ráadásul ma már az úgynevezett „élmény-
programok” a divatosak és vonzók, ame-
lyek során nemcsak meglátogatnak és
megnéznek nevezetességeket, műemlé-
keket, természeti csodákat a turisták,
hanem lehetőséget kapnak az aktív rész-
vételre egy-egy programban. Ma már az az
érdekes, ha a vendégek aktívan alakíthat-
ják a saját időtöltésüket, a passzivitást fel-
váltja a cselekvés, alkotás, kreativitás.
Össze kell gyúrnunk a múltunkat, termé-
szeti adottságainkat az új kihívásokkal, a
modern vendéglátással. Mindezt úgy, hogy
ne utánozzunk másokat, egyediek, és kü-
lönlegesek maradjunk.
A XXI. században az sem mindegy, hogy
hogyan szólítjuk meg a vendégeinket. Fon-
tos, hogy milyen üzenettel közelítünk felé-
jük, tudjuk-e hitelesen közvetíteni azt, amit
Bánkról gondolunk. 
A hitelesség pedig feltételezi, hogy mi, bán-
kiak, össze tudunk tartani, képesek va-
gyunk közösen, ugyanazt képviselni, képe-
sek vagyunk a megőrzéssel párhuzamosan
megújulni, és miközben vigyázunk arra,
amink van, nyitottak vagyunk új ötletekre,
a változásra.
Ezen fogunk idén is közösen dolgozni. 

Kincskereso élménytábor
8-12 éves gyerekek számára Bánkon
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