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Megújult strand

A strand megnyitását velünk ünnepelte
Dr. Rétvári Bence az Emberi Erőforrások
Minisztériuma parlamenti államtitkára, Balla
Mihály országgyűlési képviselő, Skuczi Nán -
dor, a Nógrád megyei közgyűlés elnöke, és
Barna János, a közgyűlés alelnöke.

A strandot szinte teljesen felújítottuk, fel-
frissültek a zöldfelületek, megszépült a ki-
szolgáló épület, és így igényes helyszínen
tudnak az ide látogatók kikapcsolódni, le-
lassulni, élvezni a természet közelségét.
Szélesedik a napozási, szórakozási tárház.
A kivitelezés során megújultak a burkola-
tok, a lépcső, a terasz, megoldottuk a meg-
felelő vízelvezetést. És új vívmányokkal bő-
vült a strand területe: gyermekpancsoló,
gyermekjátszótér, teqball-asztal, húsz új
napozóágy várja a fürdőzni vágyókat.

A strand szolgáltatásainak színvonala je-
lentősen emelkedett, a karbantartási költ-
ségeink pedig szintén növekedtek, ezért
emelkedtek a jegyárak is, de kifizethető
mértékben.

Miután a természetes fürdőhelyek láto -
gatásához nem szükséges védettségi iga-
zolvány, immár szabadon látogatható a
strand. A további járványügyi szabályok ér-
vényességével kapcsolatban kérjük, hogy
mindig az aktuális rendelkezéseket figyel-
jék. A strand munkatársai is segíteni fognak
majd ezek betartásában.

Köszönettel tartozunk a strand munkatár-
sai felé, akik évről-évre helytállnak a ven-
dégek fogadásában, a strand működteté-
sében.

Reméljük, mindannyiuk örömére szolgál
majd a megszépült strand.

2021. június 10-én tartottuk a felújított strand hivatalos átadó ünnep -
ségét, június 11-től látogatható a strand.
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Kezdődik a nyár, indul az idei turistaszezon.
Egy olyan település számára, amelyik fő
bevételi forrása a turizmus, ambivalens
lehet ez az időszak, hiszen nagyobb forga-
lommal, tömeggel jár együtt, néha talán
terhes is az itt élők számára. Ugyanakkor
a bevétel, amit a község számára jelent na-
gyon fontos, ebből javítjuk az utakat, épít-
jük, szépítjük a falut.

A tavalyi év a vártnál jobban alakult, nem
igazolódtak be az aggodalmaink. Reméljük,
idén is így lesz.

Külön öröm és büszkeség, hogy megújult a
strand, pályázati forrásból sikerült korsze-
rűbbé, vonzóbbá tennünk a strandot. 

Bánk varázslatos hangulata, a természet
kézzelfogható közelsége, a nógrádi vidék
melegsége sokakat vonz, számos család,
baráti társaság tölti nálunk a nyaralását, ki
egy-egy hétvégét, ki néhány hetet. Mi ki-
vételes helyzetben vagyunk, egész évben
élvezhetjük a természet adottságait, és
persze a saját munkánk gyümölcsét is, hi-
szen minden egyes bánki érdeme az, ami-
lyen képet a falu mutat. Ki az adóbefizeté-
sével, ki a személyes hozzájárulásával – le-

gyen az idő, vagy munka – tesz a község
szépségéért. És ne felejtsük, hogy aho-
gyan mi magunk viszonyulunk az ottho-
nunkhoz, ahogyan ezt a vendégeink felé
közvetítjük, az a legjobb „reklám” a falunak.
Amikor útba igazítunk, amikor kiszolgálunk
egy-egy hozzánk látogatót, amikor segít-
séget ajánlunk fel, az egész közösséget
képviseljük.

Mindezek mellé elengedhetetlen a türe-
lem, a tolerancia, mások igényeinek, lehe-
tőségeinek elfogadása és tiszteletben tar-
tása. Nem csak a vendégeinkkel szemben,
hanem egymással szemben is. Így mind-
annyiunk számára élmény lehet a nyár,
ha élvezzük, és hagyunk másokat is, hogy
élvezzék.
A rendezvényeinket idén nyáron az érvé-
nyes járványügyi szabályozásnak megfe-
lelően tervezzük. Kérjük, kísérjék figyelem-
mel a híreket, aktualitásokat!  

Kívánok Önöknek felhőtlen, napsütéses
– és főleg szabad – nyarat!

Torma Andrea
polgármester

Kedves Bánkiak!
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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 élet-
ének megóvása érdekében 2020. no-
vember 4-től Magyarország egész te-
rületére 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:

• Kormányrendeleti változás követ-
keztében (miszerint bővült a település-
képi bejelentési eljárások esetköre, va-
lamint módosultak a településkép-ér-
vényesítési eszközökre vonatkozó elő -
írások) a településkép védelméről szóló
önkormányzati rendelet módosítása
szükséges. A rendelet módosításához
a jogszabály által előírt partnerségi
egyeztetési eljárás megindításra került.

• Döntés született a településrende-
zési eszközök módosításáról: a Bánk
Benczúr utcai és Patkó utcai telkek
beépítési szabályai felülvizsgálatra és
módosításra kerülnek. A településren-

dezési eszközök módosítási eljárásá-
nak lefolytatására és a tervek elkészí-
tésére a Völgyzugoly Műhely Terület-
fejlesztő és Tervező Kft. kapott megbí-
zást. A megbízási díj 600.000 Ft + áfa.

• A strand felújításának műszaki tar-
talma – a kivitelező és az alvállalkozó
szakmai javaslatára – módosításra ke-
rült: a gyermekpancsoló részére az
eredeti tervekben szereplő napkollek-
toros melegvíz termelés helyett a
hosszú távú üzemeltetést tekintve ha-
tékonyabb és gazdaságosabb hőszi-
vattyú berendezés fogja biztosítani a
melegvizet. A hőszivattyús rendszer
telepítése minimális, 9.260 Ft többlet-
kiadást jelent, ezért a rendelkezésre
álló fedezet összege 9.260 Ft-tal
megemelésre került, így a strand épí-
tési felújítási munkálatainak összege
nettó 117.071.625 Ft.

• Módosításra került a sportöltöző épí -
tésére vonatkozó pályázat benyújtá-
sáról szóló önkormányzati döntés: a ha -
tározatban – a pályázat elbírálásában
részt vevő közvetítő szervezet kéré-
sére – rögzítésre került, hogy a saját for -
rás összege az önkormányzat 2021. évi
költségvetésében kerül biztosításra. 

• Döntés született az önkormányzat
2021. évi közbeszerzési tervéről: az
önkormányzat 2021. évi közbeszerzési
terve nemleges, mivel a tervezett be-
szerzések becsült értékének nagy-
ságrendje várhatóan nem éri el a 2021.
évre irányadó közbeszerzési értékha-
tárokat. Amennyiben a tárgyévben be-
következett változások szükségessé
teszik közbeszerzési eljárás lefolyta-
tását, a közbeszerzési terv az igény,
vagy változás felmerülésekor, annak
megfelelően módosításra kerül.

• A Bánki-tó vízminőségének javítá-
sát, az iszapmennyiség és a szerves-
anyag-tartalom csökkentését célzó
biológiai vízkezelés 2021. évi elvégzé-
sére megbízást kapott Dr. Lefler Kinga
Katalin PhD halászati szakmérnök, va-

lamint Dr. Hegyi Árpád PhD halászati
szakmérnök. A 2021. évi vízkezelés
költsége összesen 3.514.000 Ft, mely
a Környezetvédelmi Alap terhére kerül
kifizetésre. (A Környezetvédelmi Alap-
ban lévő pénzforrás a szennyvízháló-
zatra rá nem kötött, vízfogyasztással
rendelkező szennyvízkibocsátók által
az önkormányzathoz befizetett talaj-
terhelési díjból keletkezik.)

• Adásvétel útján értékesítésre került
a Tereske 0172/7 helyrajzi számú osz-
tatlan közös tulajdonban lévő szántó
művelési ágú mezőgazdasági földterü-
letből az Önkormányzat tulajdonában
álló tulajdonrész. Eladási ár: 1.300.000 Ft.

• A termelői piac kialakítására irá-
nyuló korábbi pályázatunk nem nyert
támogatást, ezért döntés született
arról, hogy az idén nyitva álló pályázati
lehetőséggel élve, ismét benyújtjuk a
termelői piac kialakítására vonatkozó
pályázatunkat, melynek helyszíne to-
vábbra is a Petőfi út 57. számú ingat-
lan. A tervezett projekt tartalma: elő -
készítés (tervezés), műszaki ellenőr és
közbeszerzés díja, fedett árusítóhely
kialakítása, szociális és hatósági helyi-
ség, üzlethelyiség, raktár, akadálymen-
tes mosdó kialakítása (meglévő épület
felújítása), járda, parkoló, napelemes
rendszer és vagyonvédelmi rendszer
kialakítása, eszközbeszerzés (hűtőpult,
laptop), valamint a nyilvánosság bizto-
sítása. A projekt teljes költsége nettó
67,9 millió Ft, az igényelt támogatás
nettó 61 millió Ft. Amennyiben a pályá-
zatunk támogatást nyer, az önkor-
mányzat biztosítja a megvalósításhoz
szükséges saját forrást (önerőt), mely-
nek összege 6.785.964 Ft. A benyúj-
tott pályázat eljárása folyamatban van.
Bízunk benne, hogy a bánki termelői
piac kialakítására sikerül támogatást
nyerni, és a piac a közeljövőben meg-
épülhet.

• A jelenlegi óvodavezető megbíza-
tása 2021. július 31-ig tart, ezért az
óvodavezetői állás betöltésére – a jog-
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szabályi előírások szerint – közzété-
telre került a pályázati felhívás. A pá-
lyázat beadási határideje 2021. június
25. A pályázókat egy 3 fős pedagógusi
szakértelemmel és tapasztalattal ren-
delkező bizottság hallgatja meg, és a
benyújtott pályázat, valamint a meg-
hallgatás alapján kialakított bizottsági
véleményt – a döntés segítése céljá-
ból – az önkormányzati döntéshozó
elé terjesztik. A szakmai bizottság
tagjai: Bálint Magdolna pedagógus,
Hámori Imréné óvodapedagógus,
Ivanicsné Hugyecz Mária pedagógus.
A döntést megelőzően a Bánki Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat vélemé-
nye is megkérésre kerül.

• Az Önkormányzat a Jázmin utca 3.
számú ingatlan előtti közterületen álló
3 darab jávorfa kivágásához hozzájá-
rult. A fák kivágását a kérelmező ingat-
lantulajdonos végzi el, és a kivágott fák
pótlásaként 3 darab fás szárú dísznö-
vény kerül ültetésre.

• Jövőbeni járdaépítést támogató pá-
lyázati lehetőségek kihasználása ér-
dekében a Petőfi út „középső” szaka-
sza (Benczúr Miklós utcától a Postáig)
mentén kialakítandó járda, valamint a
Rétság irányába vezető forgalmi olda-
lon tervezett buszmegálló és leszálló-
peron építési engedélyezési doku-
mentációjának elkészítésére megbí-
zást adtunk a beérkezett 3 árajánlat
közül a legkedvezőbb (legalacsonyabb
díjat tartalmazó) ajánlatot benyújtó
Espár Zsolt építőmérnök részére. A ter -
vezési díj: 1.200.000 Ft.

• Az Önkormányzat 2021. évben is
támogatást nyújt az óvodáztatással és
iskolakezdéssel járó költségekhez: a
bánki óvodás gyermekek után gyer-
mekenként 5.000 Ft, az átalános-,
közép- vagy felsőfokú oktatási intéz-
ményben tanuló diákok után gyer-
mekenként 7.000 Ft támogatásban
részesül a támogatást igénylő szülő,
vagy nagykorú tanuló.  A települési
óvodáztatási támogatást és iskolakez-
dési támogatást 2021. szeptember
30-ig lehet kérelmezni az önkormány-
zati hivatalban az erre rendszeresített

nyomtatványon, valamint az óvodai-
tanulói jogviszony igazolásával. A meg-
állapított támogatás 2021. október
29-ig kerül kifizetésre az önkormány-
zat pénztárában.

• A Bánk Sportegyesület együttmű-
ködési megállapodást kötött a Dalnoki
Jenő Labdarúgó Akadémia 2006
Sportegyesülettel. Az együttműködés
értelmében csapatunk – amennyiben
az idei bajnoksági eredmény alapján
lehetőséget nyer a megye 1. osztályú
bajnokságban való indulásra – a követ-
kező bajnoki szezonban a megye 1.
bajnokságban indul. A megye 1. baj-
nokságban való szereplés feltétele-
ként előírt utánpótlási korosztályokat,
valamint a felnőtt csapat gerincét a
Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia
biztosítja csapatunknak, az utánpótlás
korosztályból „kiöröegedő” felnőtt korú
fiatal játokosokkal. Ezen kívül a Dalnoki
Jenő Labdarúgó Akadémia a felnőtt
csapat részére is biztosítja az edzőt és
a szükséges anyagi hátteret, így ön-
kormányzatunkat pénzügyileg jóval ki-
sebb mértékben terhelné a labdarú-
gócsapat fenntartása. A csapat az
együttműködés alapján Bánk-Dalnoki
néven szerepelne a bajnokságokban.
Az Akadémia célja, hogy a csapat a me -
gye 1. osztályú bajnokságot megnyer -
ve az nb3 szintű bajnokságban indul-
hasson és játsszon. Az együttműkö-
déshez szükséges volt, hogy a Dalnoki
Akadémia és a Bánk Sportegyesület
azonos székhely címmel rendelkezzen,
ezért az Önkormányzat hozzájárult
ahhoz, hogy a tulajdonában lévő Hősök
tere 12. szám alatti ingatlanon mind a
Bánk SE, mind a Dalnoki Jenő Labda-
rúgó Akadémia 2006 Sportegye sület
székhely címet létesítsen, és – tekin-
tettel a sporttevékenység közösségi
hasznosságára – az épületrészt térítési
díj nélkül ingyenesen használja. A Hősök
tere 12. ingatlanban az orvosi rendelő
melletti épületrész jelenleg is a Bánk
SE használatában álló iroda helyiség.

• Elfogadásra került:
– az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásá-
ról szóló, és

– a szociális ellátásokról szóló beszá-
moló, valamint
– a Balassagyarmati Katasztrófa vé -
delmi Kirendeltség, és a Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság 2020. évi beszá-
molója.

• Döntés született rendkívüli telepü-
lési támogatás nyújtásáról: 7 fő ré-
szére összesen 175.000 Ft támogatás
került kifizetésre, többségében teme-
téshez kapcsolódó költségek enyhí -
tésére. 

TájékozTaTás 
FEjLEszTésEinkrőL

• A strand felújítása befejeződött, jú-
nius 10-én ünnepélyes keretek között
átadásra került.

• A Bánki Szlovák Tájház felújításának
munkálatai zajlanak. Várható befeje-
zési határidő: 2021. június 30.

PáLyázaToT nyújToTTunk BE:

• termelői piac kialakítása,
• Pázsit utca felújítása és a Patkó
utca kőszórással történő felújítása,
• Önkormányzati Hivatal tetőfelújí-
tása,
• traktor és seprőgép beszerzése,
• játszótéri eszközök beszerzése,
• közösségszervezéshez (rendez  vé -
nyekhez) kapcsolódó eszközbeszer -
zés és közösségszervező bértámo -
gatása.

PáLyázaTi TámogaTásT nyErTünk:

• A Teleki László Alapítvány „Népi Épí-
tészeti Program” keretében 1.198.880 Ft
támogatást nyertünk a Petőfi út 27.
alatti népi lakóház felújítására vonat-
kozó szakmai előkészítő dokumentá-
ciók elkészítésére.
• A Börzsöny Térsége Egyesület, mint
helyi leader szervezet pályázati támo-
gatásával 500.000 Ft támogatást nyer -
tünk 3 db kültéri térfigyelő kamera
kihelyezésére.
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Az orvos válaszol…

Rádi doktor kettős érzésekkel kezdte a
munkáját Bánkon. Egyrészt rendkívül meg-
tisztelő volt átvenni egy szakmailag és em-
berileg is kiemelkedő kolléga és elöljáró
munkáját, másrészt megélni a veszteséget,
pótolni a pótolhatatlant, dr. Katona Ernő őr-
nagyot. 

a járVányhoz Fűződő Egyik
LEgFonTosaBB üzEnETE,
a nyugaLom 

nyugaLom a VírussaL
kaPCsoLaTBan.

Váratlanul támadt a COVID-19, immár a
harmadik hullámon vagyunk túl, ami több
áldozattal járt, mint az előzők. De már job-
ban ismerjük, egyre többet tud róla a tudo-
mány, már le tudjuk győzni.

nyugaLom a hírEkkEL
kaPCsoLaTBan

A közösségi médiában ellenőrizetlenül ter-
jednek olyan hírek, amelyek aláássák a tu-
dományos eredményeket, elhiteltelenítik a
szakmai munkát, kétségeket ébresztenek
az emberekben. Arra bíztatunk mindenkit,
hogy ne bizonytalan és felelőtlen források-
ból tájékozódjon. 

nyugaLom az oLTássaL
kaPCsoLaTBan

Az oltás életmentő. Tudta ezt az édes-
anyánk, aki csecsemő és kisgyermek ko-
runkban nyugodtan elvitt minket a szám-
talan oltásra, mert tudta, hogy halálos be-
tegségektől óv meg minket. Most idősebb
korban kellett oltást kapnunk, de most is
az életünk a tét.

Ezért biztatunk mindenkit, hogy fogadja el
az oltást, és ne csak az elsőt, hanem a má-

sodikat is. Oltás előtt egyen, igyon min-
denki, ha szükséges, vegye be a gyógysze-
reit, és ha bármilyen kétsége, vagy kérdése
van, forduljon bizalommal az orvosához, a
szomszéd, vagy a közösségi média hang-
adói helyett. Itt személyre szóló, őszinte és
szakmailag megalapozott választ fog kapni.

a másik FonTos üzEnET
a köszönET

Szakemberek a háttérben csendben, éjt-
nappallá téve dolgoztak azon, hogy legyen
időben oltás, hogy minél több életet lehes-
sen megmenteni. Nekik nem volt idejük hí-
reket, véleményeket posztolni a Faceboo-
kon, mert ők a tényekkel voltak elfoglalva.

Vajon hányan látták meg, hogy katonák
dolgoztak az oltások megszervezésénél, és
sok helyen a lebonyolításnál is? Katonák,
akik kedvesen, türelemmel terelgették az
embereket, és akik megküzdöttek a szinte
lehetetlen logisztikai feladattal.

észrEVETTük-E a CsEndEs
TöBBség érTünk TETT
ErőFEszíTésEiT?

És köszönet jár azoknak – nem is kevés –
akiket ismerünk, nap, mint nap találkozunk
velük, nyugtatnak és bátorítanak, gyógyí-
tanak és ápolnak, és számtalan kérdése-
sünkre adnak választ: Anikó és Tünde nő-
vérek. Csak együtt, csapatban lehetett
megküzdeni a járvánnyal, az ő jelenlétük,
munkájuk pótolhatatlan volt.

Jó hír, hogy amint a járványügyi szabályo-
zás megengedi, ismét Bánkon folytatják a
munkájukat Rádi doktorral együtt, kezelik
és gyógyítják a bánkiakat.

jó munkáT és kiTarTásT
kíVánunk nEkik!

megkérdeztük dr. rádi Lászlót, Bánk „háziorvosát”, hogyan látja orvosként
az elmúlt időszakot, milyen gondolatokat, tapasztalatokat osztana meg
velünk a CoVid-19 járvánnyal, oltásokkal kapcsolatban.
az ő gondolatait idézzük.



Nyitás kívül-belül

Különösen nagy terhet jelentenek ezek a
szabályozások a vendéglátásban, turiz-
musban dolgozók számára, hiszen az ő fel-
adatuk betartani és betartatni ezeket.
A szállásadók, étteremtulajdonosok és ren-
dezvényszervezők elkérhetik a védettségi
igazolványokat a vendégeiktől, és a sze-
mélyi igazolványt is megtekinthetik.

Ugyanakkor érdemes végiggondolni, hogy
a külső szabályozás mellett mindannyiunk-
nak van lehetősége és szabadsága egy-
fajta belső szabályozásra is.

Az egyéni felelősségvállalás kiemelkedően
fontos, hiszen lesznek köztünk még olya-
nok, akik nincsenek beoltva, nem védettek,
tehát továbbra sem tudhatjuk, kit, mikor
fertőzünk meg. Nyilván minden ember el-
döntheti, hogy az önkéntes oltást elfo-
gadja-e vagy sem, vállalva azt a jól kommu-
nikált következményt, hogy számos helyre
nem mehet el. Ez az ő döntésük, tisztelet-
ben tartjuk. Ahhoz viszont nincs joga sen-
kinek, hogy másokat megfertőzzön. 

A védettségi igazolvány - ami hivatalosan
lehetővé teszi a már említett szolgáltatá-
sok igénybe vételét – sem nyújt teljes ga-
ranciát arra, hogy nem fertőzhetünk meg
másokat, sőt, arra is van esélyünk, hogy
beoltva is megfertőződhetünk.

Egyszóval a helyzet sokkal bonyolultabb,
mint amilyenben 100 százalékig komforto-
san vagy biztonságban érezhetnénk ma-
gunkat. 

A napsütésben, nyári melegben, strandolás
vagy sörözés közben könnyű megfeled-
kezni a láthatatlan fenyegetésről, ami még
köztünk van. Természetesen mindenki vá-
gyik a szabadságra, utazásra, társas kap-
csolatokra, ezek élvezete közben a saját
belső döntésünkre van bízva, hogyan visel-
kedünk, mennyire vagyunk tekintettel má-
sokra, képesek vagyunk-e önfegyelmet
gyakorolni.

Egy kicsit még legyünk türelemmel, figye-
lemmel, és vigyázzunk egymásra nyáron is!
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a CoVid-19 járvány harmadik hulláma lecsengett. a lazítások, a könnyítő
intézkedések folyamatosan követik egymást a beoltottak számának
növekedésével párhuzamosan. ahogy ez a szám változik, úgy válik egyre
bonyolultabbá, hogy hol, mikor és ki, mit csinálhat, igazolvánnyal, vagy
PCr teszttel lehet csak utazni, turisztikai szolgáltatásokat igénybe venni,
rendezvényeket látogatni. a szabályozás szinte napról-napra változik,
ezért különösen fontos, hogy folyamatosan figyelemmel kövessük az
állami, központi tájékoztatást. Ebben Bánk Facebook oldalán igyekszünk
mi is minden friss információt megosztani.

Almádi Krisztina



Programok tekintetében csendes hónapok állnak mögöttünk, de lassan
reménykedhetünk abban, hogy élményekkel teli nyár vár ránk. megnő az
egyéni felelősség a következő időszakban, hiszen az enyhítések, a nyitási
intézkedések miatt egyre több lehetőséggel élhetünk, így kulturális ese-
ményeken is részt vehetünk. az újonnan született szabályozások közül
kiemelt a 194/2021. (iV.26.) kormányrendeletben előírt védettségi igazol-
vány használata. Ennek alapján a kulturális rendezvények és a zenés-tán-
cos programok látogatása a védettségi igazolvány és egy személyi azo-
nosságot igazoló irat együttes bemutatásával lehetséges.

Bánki Nyár 2021

Piknik hangulatú kertmozi nyitja a rendez-
vények sorát július elején, egy klasszikus
film vetítését tervezzük. Fénysorok, mé-
csesek, lágy zene teremtik meg azt az
atmoszférát, ami valójában az est lénye-
gévé válik. 
Az önkormányzat már tavaly jelentkezett
a Déryné Programba, mely révén ingyene-
sen látogatható színházi előadásokat mu-
tathatunk be. Idén két darabot is láthatunk
Bánkon; a Turay Ida Színház: A medve nem
játék című székely humoros történeteket
feldolgozó előadását, valamint a Balassi
Táncegyüttes Ládafia című mese-tánc-já-
tékát. 
A következő hónapokban számos koncert
szórakoztatja majd a közönséget! A Neoton
Família sztárjai régi ismerősök a bánki szín-
padon, koncertjeik garantálják a felhőtlen
kikapcsolódást.
A fiatalok kedvében járva a New Level Em-
pire, valamint ByeAlex és a Slepp is meghí-
vást kapott a viziszínpadra.
Új kezdeményezés a „Jól Soul Bánk” jazz-
sorozat. Vendégek: Malek Andi és a Soulis-

tic, az Antal Gábor Trió, Elsa Valle – Afro-
cando és a Swing a’la Django Tompos
Kátya színművésznővel. 
A stand-up-comedy műfaj kedvelői au-
gusztusban Kovács András Péter estjén
vehetnek részt.
Készülünk még kisebb gyerekprogrammal,
népi játszóházzal, kézműves foglalkozás-
sal, szabadtéri játékokkal! 
A Nemzeti Kulturális Alap támogatása
révén idén először az önkormányzat nyári
élménytábort szervez 8-12 éves gyer-
mekek részére. A foglalkozások célja a
helyi természeti kincsek, néphagyomá-
nyok felfedezése, megismerése – mindez
játszva tanulva, könnyed formában bemu-
tatva, átélve.
A jelentkezéseket folyamatosan várjuk és
rögzítjük!
Regisztrálni a rendezveny@bank-falu.hu
e-mail címen lehetséges. 
A nyári tervek tehát rajtra készen állnak
arra, hogy megvalósuljanak, bízzunk benne,
hogy bizonyos feltételek érvényesülésé-
vel, de találkozhatunk!
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Turay ida színház:
a medve nem játék

Balassi Táncegyüttes
Ládafia

a neoton Família sztárjai              Byealex és a slepp                                                                       new Level Empire

Rusvay Kata
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Antal Gábor Trió
A trió 2016-ban alakult Budapesten.
Szerzeményeikben a változatos
zenei stílusok progresszív dallami,
harmóniai és ritmikai megoldásokkal
vegyülnek és mindegyikben tetten
érhető a kortárs jazz hangulata.
A trió a 2018-as Laureate World-
Jazz Verseny extra különdíjasa
és meghívást nyert a hollandiai
Amersfoort Jazzfesztiválra.

Jól Soul Bánk!

Malek Andrea Soulistic
Malek Andi Soulistic projekt a neves énekesnő
és a Jáger Bandi együttműködéséből jött létre
2016-ban. A különleges formáció a jazz
és r&b stílusokat keveri a magyar népzenével.
A "Soulistic" név a lélek zenéjére, valamint
a lélek és a zene közötti szoros kapcsolatra utal.

Swing a’la Django
Vendég: Tompos Kátya
Magyarországon és külföldön már egyaránt
sokszor bizonyított tagokból álló Swing à la Django
együttes egy innovatív hattagú zenekar. Különleges
stílusötvözetet teremtettek, zenéjük hangzásában
harmóniára talál a magyar autentikus zene, a francia
manouche swing és sanzonok világa, a tangó és a
jazz, melynek eredménye ez az egyedi stílus, melyet
ők hungarian django swingnek neveznek. 

Elsa Valle – Afrocando
A frenetikus ritmusok és isteni dallamok hazájából,
Kubából származó tüzes, féktelen energiájú
énekesnő, Elsa Valle a közönség nagy kedvence.
Az afro-jazzt a vérében hordozó művésznő
Afrocando névre keresztelt új zenekara az
afro-jazz és a bebop jegyeit ötvöző, összetett
ritmusvilágú, s egyben dallam-orientált muzsikát
játszik. A csapatot a hazai jazz-élet jól ismert
szereplői alkotják.

TájékozTaTó! 
Bánk község önkormányzata képviselő-
testületének korábbi döntése szerint az
önkormányzati rendezésű, belépő díjas ren-
dezvényeket bánki lakosok ingyenesen
láto gathatják!
Ennek feltétele előzetes regiszt ráció lesz,
melynek menetéről tájé koztatást adunk a
honlapon, Facebook oldalon.

az idei programkínálatban ez az enged-
mény a neoton koncertre vonatkozik.
a többi program ingyenes vagy nem saját
szervezésű. 
a Bánkitó Fesztivál szervezőinek döntése
alapján a víziszínpad programjai bánki lako-
sok részére ingyenesen látogathatók, de a
táborban zajló rendezvények a létszámkor-
látozás miatt belépőjegy-kötelesek! 
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Elő-gyereknapi műsorral kedveskedtünk a kicsiknek május 29-én. a deb-
receni párosból álló magamura alkotóműhely „dobronka cirkusz, világ-
szám!” című kiváló előadása szórakoztatta a közönséget, nem is akár -
hogyan! a nézőtéren ülők testközelből élvezhették a történéseket, be -
épülhettek a darabba, meg tapasztalva így a marionett cirkusz báját és
szépségét. a műsor különleges hangulatát az élő zenei kíséret, a har -
monikaszó adta. a gyerekek eközben vattacukrot és pattogatott kukori-
cát majszolhattak és a bo hóc kezéből kikerülő hajtogatott lufikkal játsz-
hattak – nagy örömükre! 

Gyermeknapi
móka Bánkon
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Amikor Roland először látta az 1983-ban ké-
szült BMX banditák c. amerikai filmet ( a fő-
szereplők között Nicole Kidman–nel) megtör-
tént, az amit a pszichológia „inprinting”-nek
(bevésődésnek) nevez.
Ma már a múlt ködébe vész, hogy a történé-
sekbe mekkora szerepet játszott Nicole Kid-
man és mekkorát Roland technikai sportok
iránti rajongása, de az tény, hogy akkor és ott
az extrém kerékpározás iránti vonzalom el -
kez dődött.
A „BMX” elnevezés az angolból vett Bicycle
Moto-Cross Xtreme szavak rövidítéséből
származik és 2008. óta olimpiai sportszám. 
Roland az első BMX kerékpárját 7 évesen
kapta a szüleitől és három másik “bánki ban-
ditával” Saliga Lacival, Péterrel és Valkó
Viktorral kezdték el az utcai krosszozást.
A korabeli fényképen is látható, ahogy Ro-
land éppen gyakorolja a „flatland stílust (nagy
ugrások, magas repülések). A stílus techniká-
jának csiszolására pl. nya-
ranta kíváló hely-
színt biztosított
a vízi színpadra
épített rámpa,
ahonnan
egyenesen
a bánki tóba
ugrathatott.
A bicikli vázára
erősített pet-
palack biztosította,

hogy a vízbe érkezés után ne merüljön el a
kerékpár vég érvényesen.
Az évtizedek múlásával Roland kerékpárok
iránti rajongása kicsit sem hagyott alább, de
az anyaszomorító mutatványokkal rég fel-
hagyva, két esztendeje el kezdte gyűjteni
gyermekkora kultikus márkáját a Csepel ke-
rékpárokat.
A „pajtaleletek” megszerzése után, az alkat-
részek megszerzése, felújítása nagy kihívást
jelent, ami nem kis feladat és sok időt vesz
igénybe. A kerékpár eredeti fényében való
visszaállításához Rolandnak segítő jobbját és
Jázmin utcai műhelyét nyújtja kebelbéli jó
barátja, a kerékpárok doktora, Péter.
A nyolcvanas évek bringásaiból lett napjaink
gyűjtői, komoly anyagi áldozatoktól sem
riadnak vissza, hogy gyermekkoruk kétkere-
kűjét újra magukénak tudhassák. 
Roland és Péter hasonló gyűjtői darabok be-
mutatására szerveznek kiállítást és találko-
zót, amire idén augusztus 20-án 10 órától, a
víziszinpad melletti területen kerül majd sor.
Meglepetés vendégük mellett a másik meg-
hívott a Vácról érkező Szaszovszki Róbert
lesz, aki kollekciójának néhány darabjával fog
csatlakozni Roland néhány különleges BMX,
kemping és “hagyományos” un. 28”-os ke-
rékpárjaihoz.
A látogatók betekinthetnek a különböző év-
járatú és stílusú kerékpárok történetébe, mű-
szaki rejtelmeibe.
Mindenkit szerettetel várnak a szervezők!

B.B.B. avagy
A bánki BMX banditák
aki Bánkon él, így vagy úgy előbb
utóbb találkozni fog Tolnai roland ne-
vével, hiszen szakmáját tekintve bur-
kolóként, az építő iparban folytatott
áldásos működése folytán igen sok
háznál megfordult már.
sokan tudják azt is rolandról, hogy
a családja után (holtversenyben) érzel-
mileg a FiaT típusú autók és a kerékpá-
rok állnak.
utóbbi szenvedélyében osztozik a
„biciklikkel suttogó” (nem mellesleg el-
kötelezett macskabarát) horváth Péter,
akinek kezei közül immár húsz éve ke-
rülnek ki gyógyultan a kerékpárok.

Szabados Andrea
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Bene Tibor és Takács Kitti 2015-
ben, Nagy marosról két fiukkal

Dömével és Hubával köl-
töztek Bánkra, a követ-

kező évben már ide
született a harmadik
gyermek, Luca.
A családhoz mindig
is közel állt a termé-
szet  és a felelős ál-
lattartás szeretete,
hosszú távú terveik

között ott volt, hogy
valamikor, majd  egy-

szer, főállásban…
Sok éves halogatás után

végül léptek, és Tibor, egy si-
keres könyvelői iroda tulajdonosa,

az irodai székből a traktorra ült át.
Kitti, aki napjainkig is egy német festék-
gyártó cég magyarországi képviselőjeként
dolgozik, háztartási és gyermeknevelési
munkája mellé a vasvillával és a talicskával
is ismerettségbe került . 

Terveik megvalósítására adta magát, hogy
Bánkot válasszák, hiszen a családnak már
húsz éve birtokában volt egy, a települé-
sünkhöz tartozó 25 hektáros erdő és legelő.
Az erdőgazdálkodással párhuzamosan, a
„hagyományos” haszonállatok helyet a világ
második legnagyobb madarára esett a vá-
lasztásuk: emu-kat kezdtek tenyészteni.
A kifejlett jószág magassága 150-190 cm,
súlya 30-60 kg, és  három újban végződő
igen erőteljes lábainak és medenceizomza-
tuknak köszönhetően 50 km/h sebesség-
gel is tud futni .
Az emu futókészségéről Kitti is tudna me-
sélni, hogy mekkora kihívás volt az egyik
szökevény emut  „tökön-babon át” üldözni
és elkapni…
A madarak tartására alkalmas területet az
erdőben található 5 hektáros legelőjükön
alakították ki. A  kezdeti állomány 24 emu
csibéből  és 10 nanduból állt (utóbbit azóta
felszámolták) és ezt a létszámot a csibék
értékesítése mellett is folyamatosan fenn
tudják tartani.

Kerek erdőn,
falu szélén…
magazinunk hasábjain nem először számolhatunk be olyan Bánkiakról,
akik választott hivatásukkal, érdekes hobbijukkal szinesítették, gazda -
gították településünk életét.
most egy olyan házaspárt és a vállalkozásukat szeretnénk a teljesség igénye
nélkül bemutatni, akik rendhagyó módját választották az állattartásnak.

Szabados Andrea

Az emuk etetésében
a látogatók is
részt vehetnek
Kittivel
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Aki jószágot tart, tudja, hogy az mekkora
kötöttséget jelent az embernek, és bár
az emuk un. ridegtartásban tarthatóak
(pl nem igényelnek fűtött istállót, akár több
napig bírja víz nélkül), azért a napi szintű
gondozáshoz tartozik az itatás és a két-
szeri  etetés, ami gabonából és hozzáadott
zöldtakarmányból áll. Alkalmanként nem
kevés almot is meg kell mozgatni, ami meg-
erőltető fizikai munka.
Az emuk fogságban is nagyon jól szaporít-
hatóak, a párzási időszakot követően a
nőstények decembertől áprilisig tojnak és
tojások keltetése  50-55 napig tart. 
Az emukat a húsukért és a tojásukért tart-
ják, de ahogy megtudtuk, szinte minden
„alkatrészüket” felhasználják (pl. az autó -
fényezéshez a tollaikat).
Húsa koleszterinszegény, nem rágós , leg -
inkább a marhahúséra hasonlít. 
A 13 cm hosszú és kb. 70-90 dkg tojásából
készített rántotta krémes, lágy ízű és egy
közepes étvágyú négytagú család egy to-
jásosból is jól lakhat.
Az emufarm előzetes egyeztetés után lá-
togatható!

„A dinoszauruszok évmilliókkal ezelőtt kihaltak” – állítottuk
ezt sokáig, de vegyünk egy nagy levegőt és nyugodjunk meg!
A dinoszauruszok nem haltak ki. Az ősi fajok zöme eltűnt, de
temérdek új faj itt él közöttünk ma is.
Az 1800-as évek végén is voltak már utalások a madár-dino-
szaurusz kapcsolatra, de csak napjainkban szereztünk ele-
gendő bizonyítékot az azonosságra.
A dinoszauruszokat kipusztító aszteroida becsapódását csak
az apró testű dinoszauruszok élték túl. Valószínűleg azért,
mert kicsi testükkel sokkal gyorsabban tudtak alkalmazkodni
a gyorsan változó viszonyokhoz. A nagytestű dinoszauru-
szoknak esélye sem volt erre.
A kistestű dínók idővel repülésre is képesek lettek és hosszú
évmilliók alatt belőlük alakultak ki a most élő madarak.
Amikor egy cinkére vagy galambra nézünk, ez hihetetlennek
tűnik, de ha a nagytesű madarakat vizsgáljuk, akkor kis kép-
zelőerővel visszarepülhetünk a dínók korába.
Repülő dinoszaurusz kövületeket összehasonlítva a fenti
cikkben bemutatott emuval, nem nehéz hasonlóságot találni
a tojásokban, a láblenyomatokban vagy a csontváz felépíté-
sében.
Gyerekek kedvence – a szupermarketekben megvásárol-
ható dínó alakú rántott csirkehusi – nem is áll olyan távol a
valóságtól.                                                                      Vass Zoltán

A dínók köztünk vannak

j ó m a dá r
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Honvéd kadét
akadályfutó verseny

Tizenöt középiskola 266 tanulója
vett részt május 28-án
Bánkon megtartott honvéd
kadétakadályfutó Versenyen. 

A versenyt Dr. Simicskó István a Honvé-
delmi Sportszövetség elnöke nyitotta meg.
„A festői szépségű településen közel 300
kadét találkozott, hogy összemérje tu-
dását a természetes, illetve telepített aka-
dályokkal kialakított pályán. A Magyar
Honvédség célja, hogy a magyar állampol-
gárokat és hazánkat minél hatékonyabban
tudja védelmezni. Ezen célnak fontos ré -
sze, lényegi eleme a Kadét Program, mond -
ta köszöntőjében Simicskó István.
A Honvédelmi Sportszövetség elnöke arról
is szólt, hogy „a Kadét Program célja, hogy
olyan tudást és többletképességet adjon,
mely által az új típusú veszélyek közepette
is helytállnak a fiatalok. Együttes cél, hogy
az ország védelme, biztonsága érdekében
minél több és hatékonyabb kompetenciá-
val rendelkezzen a jövő nemzedéke.”

Az erő- és állóképességüket össze-
mérő kadétoknak 3,5 kilométe-

res távot kellett megtenniük,
amelyet húsz akadály ne-
hezített. A természeti aka -
dályok közt volt szintkü-
lönbség, függőhíd és vízi
akadály, míg a telepített

akadályok között lézer-
fegyveres, lövészeti, grá-

náthajítási feladatokat is tel-
jesítettek a résztvevők. A Ma-

gyar Honvédség és a Honvédelmi
Minisztérium nyolcvanhat iskolával kötött
szerződést a program kiteljesítésére, azzal
a céllal, hogy többletképességekkel, több-
lettudással gyarapodjanak a versenyzők.
A Honvéd Kadét Akadályfutó Verseny le-
bonyolítása a Honvédelmi Sportszövetség,
a Magyar OCR Sport Szövetség, valamint
Bánki Sportegyesület közös szervezésé-
ben történt. 

Csizmár Gábor



L a B da r ú gás

A Bánki sportpályát három együttes is
használta felváltva, a Bánk SE felnőt csa-
pata, az Érsekvadkert megye első osztály-
ban szereplő együttese, és a pest megyei
öregfiúk bajnokságában szereplő Rétság-
Bánk csapata. 

A két bánki érdekeltségű keret a dobogóért
szállt harcba az utolsó fordulókban, amit az
öregfiú gárdája meg is szerzet és bronz -
érmet akaszthattak a játékosok nyakák ba.

A Bánk felnőtt játékosai is – bízva az utolsó
forduló eredményében – a harmadik helyet
szeretnék megszerezni a bajnoki évadban. 

Az Érsekvadkert csapata a középmezőny-
ben zárta az idei évi futball szezont.

A helyezéseket tekintve a vírus miatti ka-
rantén szabályok és a megtépázott keret-
létszámok mellet is, mind a há rom gárda
teljesítette az év elején kitűzött célokat. 
Bízunk benne, hogy a következő évadban
már szurkolói buzdítást is hallhatnak a pá-
lyára lépő játékosok.

2015-ben lett először megrendezve a
running warriors megnevezésű futóver-
seny Bánkon. Azóta a tavalyi év kivételével
minden évben helyszíne volt a település a
rendezvénynek, évről-évre több és minő -
ségileg jobb akadálypálya lett kiépítve,
ezáltal a versenyzők száma is arányosan
növekedett. 

Az idei verseny a pandémia miatt korláto-
zott létszámmal, és né zők nélkül került
megrendezésre.

A jövőbeli elképzelések szerint, az újra gon-
dolt erdei tornapálya nyomvonal kialakítá-
sában is sze repe lesz az eddig megrende-
zett versenyeknek. 

Zárt kapuk mögött
a látványsportban a nézők jelenléte elengedetlen a jobb teljesítmény fo-
kozásában, sajnálatos módon a 2020/21 labdarúgó év nagy részében zárt
kapuk mögött, szurkolók nélkül játszhattak a csapatok a bajnokságokban.

Running
warriors
futóverseny
a május 29-i versenyen 180 iga zolt
versenyző vett részt az elő ző napi
kadét akadályfutó versenyhez ké-
pest nehezített pályán. 
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a bronzérmes
bánki öregfiúk
csapata
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a sok oLdaLú rEBarBara

A bánki kertekben sem ismeretlen a rebarbara, éppen ezért meg-
érdemli, hogy néhány szóban bemutassuk. Bár gyümölcsként
bánunk vele, a rebarbara valójában zöldség. 
Nevének jelentése a barbárok gyökere, több ezer éve létezik, de
csak pár száz éve kezdték használni. Hatalmas levelei és piros le-
vélnyelei miatt dísznövényként is megállja a helyét. 
A spárgával együtt a tavasz első hirnökeinek egyike, áprilistől jú-
niusig tart a szezonja. Levélnyeléből pikáns, savanykás ízű kom-
pótót, pitét, krémlvest, sűlt hús mellé mártást  készíthetünk, lek-
várként például eperrel remek párost alkotnak. Nyersen is fo-
gyasztható, oxálsav és élelmirost tartalma miatt jótékony hatás-
sal van az emésztésre.

zö L d s ég E T B E s z é Lü n k. . .


