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Adventi és karácsonyi
események
2021. november 26-án közös adventi ko-
szorúkészítésen vehettek részt önkéntes
jelentkezők. A koszorú gyertyái advent
vasárnapjain Füke Szabolcs lelkész gondo-
latainak kíséretében gyulladtak fel. Talán a
járvány, talán a hideg okozta, hogy keve-
sen jöttek el személyesen ezekre az alkal-
makra, de bárki részesülhetett az adventi
hangulatban, aki az önkormányzat előtti
téren sétált, vagy csak átutazott Bánkon. 
2021. december 4-én a központi parkoló-
ban karácsonyi kirakodóvásárt tartottunk,
ahová nagyon sokan ellátogattak. A vásárt
civilek szervezték, az önkormányzat mind-
össze a helyet, és az árusítás jogszerűsé-
gének feltételeit biztosította.
Köszönettel tartozunk a teljesség igénye
nélkül Hugyecz Enikőnek, Csizmár Gábor-
nak, Kalmár Bernadetának, és természe -
tesen minden segítőnek, aki részt vett a
vásár megvalósításában.
2021. december 5-én ellátogatott Bánkra
is a Mikulás. Először az önkormányzat ren-
dezvénytermébe érkezett meg, ahol előtte
egy izgalmas műsort láthattak a gyerekek,
majd bekopogtatott a gyermekekhez és el-
vitte az ajándékait nekik, másnap pedig az
óvodásokat lepte mag az oviban.
Külön köszönettel tartozunk – minden
bánki kisgyermek és a szüleik nevében –
Hornos Krisztiánnak, aki töretlen kitartás-
sal, kedvességgel és szeretettel viselte a
Mikulás jelmezét és töltötte be a szerepét.
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Új év kezdődik, túl vagyunk a téli pihené-
sen, ünnepeken. Nagy szükség volt a pihe-
nésre, hiszen egy munkával, kihívásokkal
teli év van mögöttünk. Már több éve ünne-
peljük rendhagyó módon a karácsonyt, jár-
ványtól befolyásolva, kisebb, szorosabb
közösségekben.
Évek óta élünk bizonytalanságban, folya-
matosan változó körülmények között az
újra és újra lesújtó járvány közepette.
Az intézményeink hol bezártságban, hol
a megszokott „szabadságban” működtek.
Életünk részévé vált az „on-line” működés,
nem kis erőfeszítést igényelve ügyintézőktől,
tanároktól, szülőktől és gyerekektől egyaránt.
Bár a 2021-es nyár sikeresnek mondható,
számos rendezvényünk és programunk volt,
bár kénytelenek voltunk korlátozni a tevé-
kenységünket, különösen az év első felében.
Abban azonban megerősödhettünk, hogy
mennyire fontos a másik ember jelenléte
ez életünkben. Micsoda különbség szemé-
lyesen találkozni és nem egy képernyővel
beszélgetni! 

Ismét a járvány dühöngése alatt ünnepel-
tük a karácsonyt. Az advent csendes vára-
kozása talán megerősíthette a képessé-
günket, hogy észrevegyünk addig figyel-
men kívül hagyott dolgokat, meglássuk az
élet apró szépségeit. A téli napsütést, a fa-
gyos tó fényeit, a harang zúgását, vagy a
frissen sült sütemény illatát.
Ha nem lenne hitünk abban, hogy egyszer
jóra fordul a sorsunk, hogy egyszer újra
megszületik a fény az életünkben, akkor
nem tudnánk úgy teljesíteni, ahogy az el-
múlt esztendőben is megtettük. 
A karácsonyi, szilveszteri ünnepek jó alkal-
mat nyújthattak arra, hogy megerősítsük
belső erőforrásainkat, megpihenjünk, és tisz -
ta szívvel megéljük a különleges napokat.
Mert a hitünkre idén is szükség lesz. 

Kívánok hát mindenkinek
sikerekkel és apró örömökkel teljes,
boldog újévet!

Torma Andrea

Bánk polgármestere

Kedves
Bánkiak!



4  Egymás közt • 2022/1

Tájékoztatás önkormányzati döntésekről

az önkormányzaT ElmÚlT
időszakBan HozoTT dönTésEi:

• Bánk Község Önkormányzata csat-
lakozott a felsőoktatási tanulmányokat
folytató fiatalok támogatására létre -
hozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022.
évi fordulójához, mely alapján bánki
felsőfokú tanulmányokat folytató fia-
talok pályázhatnak az önkormányzati
ösztöndíjra. Bánk Község Önkormány-
zata az ösztöndíjrendszer kereteiben
2003-tól folyamatosan támogatja a
felsőfokú tanulmányokat folytató bánki
fiatalokat.
• A képviselő-testület – a jogszabályi
előírásoknak megfelelően - jóváhagyta
az éves közművelődési szolgáltatási
tervet.
• A képviselő-testület döntött arról,
hogy a Magyar Falu Program támoga-
tásból megvalósuló, az „Önkormányzati
Hivatal épületének tetőfelújítása és
csapadékvíz elvezetése” kivitelezési
munkáinak elvégzésére vonatkozóan
benyújtott ajánlatok közül a legalacso-
nyabb összegű ajánlatot, a Boltív-Bau
Kft. 20.426.415 Ft összegű árajánlatát
elfogadja és a Boltív-bau Kft-t meg-
bízza az építési munkák elvégzésével.
• A képviselő-testület a településren-
dezési eszközök módosításának véle-
ményezési szakaszát lezárta, majd az
állami főépítész záró szakmai vélemé-
nyének megfelelően elfogadta a helyi
építési szabályzatról és szabályozási
tervről szóló önkormányzati rendeletet,
melynek értelmében a Benczúr Miklós
utca és a Patkó utca környezetében a
Bánk 954-966, 974-993, 995-1011
helyrajzi számú ingatlanokra vonatko-
zóan egyedi szabályok kerültek beve-
zetésre. A szabályozás alapján a Ben -
czúr Miklós utcában és a Patkó utcá-
ban meglévő és a jövőben esetlegesen
kialakításra kerülő építési telkeken in-
gatlanonként (telkenként) 1 db családi
lakóház (más funkcióval rendelkező
épület nem) kerülhet megépítésre.
• A képviselő-testület az alábbi pályá-
zatok benyújtásáról döntött:
– A Vidékfejlesztési Program kereté-
ben a vidéki térségek kisméretű infra -
struktúrájának és alapvető szolgáltatá-
sainak fejlesztésre, ezen belül helyi ter-
mékértékesítést szolgáló piacok infra -
strukturális- és eszközfejlesztése VP6-
7.2.1.1-20 kódszámú pályázati felhí-
vásra támogatási kérelmet nyújt be az
Önkormányzat a Petőfi út 57. szám
alatti ingatlanon termelői piac kialakítá-

sára. A pályázat keretében igényelt tá-
mogatás összege nettó 61.279.868 Ft.
– A Népi Építészeti Program folytatá-
saként támogatási kérelmet nyújt be az
Önkormányzat a Teleki László Alapít-
ványhoz a népi építészeti értékek meg-
újulását támogató szakmai előkészí-
tésre és épületfelújításra igényelhető
támogatásra a Petőfi út 27. szám alatti
helyi védelem alatt álló népi lakóház
(ami Bálint Mari néni háza volt) felújítá-
sára. A pályázat keretében igényelt tá-
mogatás 19.990.134 Ft.
– Az Önkormányzat támogatási kérel-
met nyújt be a Vidékfejlesztési Program
keretében a kisméretű infrastruktúra
fejlesztése a vidéki térségekben, ezen
belül külterületi helyi közutak fejlesz-
tése VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati
felhívásra, a Bánk 015 és 024/10 hely-
rajzi számú külterületi utak (a Bánki Pá-
linkafőzdéhez vezető külterületi földút)
fejlesztésére. A pályázat keretében igé-
nyelt támogatás 32.305.429 Ft, a pá-
lyázat megvalósításához vállalt ön -
kormányzati saját forrás (önerő) össze -
ge az elszámolható költségek 5 %-a,
1.700.286 Ft.
• A közétkeztetési ellátást biztosító
szolgáltató továbbra is a Vác és Vidéke
Vendéglátó Nonprofit Közhasznú Kft.
A közétkeztetési térítési díjak – a be-
szállítói díjemeléssel arányosan – emel-
kednek: óvodai étkezés térítési díja
7,5 %-kal, szociális étkezők térítési díja
14,5 %-kal emelkedik január 1-jétől.
Ennek megfelelően a képviselő-testü-
let módosította az étkeztetés nyers-
anyagköltségeiről és térítési díjáról
szóló rendeletét.
• Sor került az Önkormányzat 2021.
évi költségvetésének módosítására a
tárgyévben elnyert támogatások és az
azokból megvalósult fejlesztések miatt,
valamint a tényadatokhoz igazítás cél-
jából.
• Magasabb szintű jogszabályokkal
va ló összhang megteremtés érdeké-
ben módosítására került a település-
kép védelméről szóló önkormányzati
rendelet.
• A képviselő-testület módosította
a szervezeti és működési szabályzatot:
a rendeletben átvezetésre került a
Leveleki Eszter Üdülő megnevezése; az
önkormányzat telephelyei új telephely-
lyel, a Petőfi út 27. szám alatti ingatlan-
nal bővültek, melyek elnevezéséről is
döntött a képviselő-testület: a telep-
hely megnevezése „Mari néni háza” lett;
a képviselő-testület által a polgármes-
terre átruházott feladat- és hatáskörök

kiegészültek a településkép védelmével
kapcsolatos jogkörökkel.
• Módosításra került a Borsosberényi
Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi
költségvetése. A módosítás a személyi
juttatásokon belül kisebb átcsoporto-
sításokat tartalmaz.
• Az Önkormányzat december hónap-
ban a karácsonyi ünnephez kapcsoló-
dóan az előző évvel azonos mértékű
vásárlási utalványt és szaloncukrot
ajándékoz a bánki 65 év feletti, élet -
vitelszerűen is Bánkon élő lakosok ré-
szére.
• Felülvizsgálatra és módosításra ke-
rült a Leveleki Eszter Üdülőben alkal-
mazott szállásdíjak összege, valamint
a különterem bérleti díja. 
• Elfogadásra került a 2022. évi belső
ellenőrzési terv: az Önkormányzatnál
2022-ben a belső kontrollrendszer, va-
lamint a kötelezettségvállalás szabá-
lyozása, a kötelezettségvállalás rend-
jére vonatkozó előírások folyamatának
vizsgálatára kerül sor.
• Meghatározásra került a képviselő-
testület 2022. évi munkaterve, mely
tartalmazza a képviselő-testület ülése-
inek tervezett időpontját, napirendjét,
az előterjesztő, közreműködő megjelö-
lését.
• Döntés született arról, hogy az Ön-
kormányzat az Önkormányzati Hivatal
előtti központi tér melletti beton csapa-
dékvízelvezető árkot a balesetveszély
csökkentése érdekében vasráccsal le-
fedi. A képviselő-testület a kivitelezési
munkák elvégzésével 650.000 Ft ösz-
szegben Lauró Sándor díszműkovács
mestert bízta meg. (Időközben a vas-
rács elkészült és beépítésre került.)
• A képviselő testület döntött arról,
hogy az Önkormányzat tulajdonában
lévő Petőfi út 27. szám alatti helyi vé-
delem alatt álló ingatlan elnevezése:
„Mari néni háza”.
• A képviselő-testület meghatározott
feltételekkel hozzájárult, hogy a Tó
Hotel Kft., mint Építtető a tulajdonát ké-
pező Bánk 106/7 helyrajzi számú ingat-
lanon (a kalandpark helyszíne) tervezett
rendezvényház építése során az Ön-
kormányzat tulajdonában és kezelésé-
ben lévő aszfalt burkolattal ellátott
Tóparti sétányt, valamint a strand előtti
parkolót és sétányt az építőanyag be-
szállítása, illetve a törmelék elszállítása
érdekében nagy össztömegű teher-
gépkocsikkal történő áthaladás céljára
2022. január 1. és 2022. április 10. kö-
zötti időtartamban igénybe vegye. A
fent meghatározott közterületek igény -
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bevételéről az Építtető és az Önkor-
mányzat között megállapodás jött létre,
melyben a képviselő-testület által meg -
határozott kikötések rögzítésre ke-
rültek.
• A 2021. évben tartandó közmeghall-
gatás időpontját 2021. december 7.
(kedd) 17 órára tűzte ki a képviselő-tes-
tület.
• A képviselő-testület Lángi István bánki
egyéni vállalkozó részére „gépkölcsön -
ző” hirdetőtáblák kihelyezése céljából
engedélyezte a köz terület használatát.
• Döntés született arról, hogy a strand -
fürdő főépületében lévő, 1. számú
10,44 m2 alapterületű üzlethelyiséget
és a mellette lévő 53 m2 nagyságú,
asztalok, székek elhelyezésére szolgáló
terasz bérletére vonatkozó, Juhász
Gábor egyéni vállalkozóval 2021-ben
kötött bérleti szerződés közös meg-
egyezéssel megszüntetésre kerül, egy -
úttal a képviselő-testület hozzájárult,
hogy ezt az üzlethelyiséget és a mel-
lette lévő teraszt azonos bérleti felté-
telekkel, azonos célra (kávézó üzemel-
tetése) Vigh Adorján bánki egyéni vál-
lalkozó bérelje 2021. december 1. nap -
jától 2024. szeptember 15-ig.
• A képviselő-testület elbírálta a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordu-
lójára beérkezett hallgatói pályázato-
kat. Valamennyi beérkezett hallgatói
pályázat kedvező elbírálásban része-
sült. A döntés értelmében 5 fő pályázó
az ösztöndíj időtartama alatt, 10 hóna-
pon át, azaz két egymást követő tanul-
mányi félévben (a 2021/2022. tanév
második féléve és a 2022/2023. tanév
első féléve) havi 5.000 Ft önkormány-
zati ösztöndíjban részesül.
• Az önkormányzat – a korábbi évek-
nek megfelelően – a három vagy több
kiskorút, vagy nappali tagozaton tanul-
mányokat folytató eltartott gyermeket
nevelő bánki családokat az év végi ün-
nepekhez kapcsolódó jelentős kiadá-
sok enyhítésére egyszeri rendkívüli
települési támogatásként karácsonyi
támogatásban részesítette. 12 bánki
család összesen 370.000 Ft összegű
rendkívüli települési támogatásban ré-
szesült.
• Döntés született rendkívüli települési
támogatás nyújtásáról: 9 fő részére
összesen 355.000 Ft támogatás került
kifizetésre, temetéshez kapcsolódó
költségek enyhítésére, betegség, illetve
létfenntartást veszélyeztető élethely-
zet miatt, valamint 5 fő részére termé-
szetben nyújtott települési támogatás-

ként 6 m3 tüzifát biztosított az önkor-
mányzat.
• Döntés született a szociális célú
tüzifa rászorulók részére történő biz -
tosításáról: 15 fő részére 34 m3 szociá-
lis célú tüzifa került szétosztásra. 

TájékozTaTás
FEjlEszTésEinkről,
pályázaTokról

Pályázatot nyújtottunk be:
• termelői piac kialakítására,
• a Petőfi út 27. alatti „Mari néni háza”,
mint helyi védelem alatt álló népi lakó-
ház felújítására,
• Bánk 015 és 024/10 helyrajzi számú
(Bánki Pálinkaházhoz vezető) külterületi
út fejlesztésére,
• Bánki nyári ismeretterjesztő és él-
ménytábor megvalósítására,
• Farsangi mulatság megvalósítására,
• Petőfi úton járda, buszmegálló, gya-
logátkelőhely kialakítására, buszme-
gálló felújítására,
• Víziszínpad lelátó felújítására,
• Tó körüli futópálya létesítésére.

Pályázat előkészítése folyamatban,
a pályázatok benyújtására
februárban kerül sor
(Magyar Falu Program keretében):
• Pázsit utca és Patkó utca felújítása,
• Óvoda tető felújítása,
• Fűnyíró kistraktor beszerzése,
• Kültéri fitnesspark kialakítása,
• Ravatalozó felújítása (wc kialakítása,
épület alapjának megerősítése) és digi-
tális temetőnyilvántartási rendszer be-
szerzése.

Pályázati támogatást nyertünk:
• A Magyar Falu Program keretében
3.517.387 Ft összegű támogatást nyer-
tünk Bánk közösségi színterére (első-
sorban az Önkormányzati Hivatal ren-
dezvénytermébe) hang- és fénytech-
nikai eszközök beszerzésére, illetve kö-
zösségszervező alkalmazására. 
• Önkormányzatunk – a Nemzeti Kul-
turális Alap Közművelődési Kollégi-
um által kiírt pályázat keretében –
300.000 Ft támogatásban részesült
„Farsangi Mulatság Bánkon” rendez-
vény megvalósítására.
• A Nemzeti Kulturális Alap Halmosi
Béla Program Kollégiuma által kiírt pá-
lyázaton a 2022. évi Bánki Nyár prog-
ramsorozat keretében megrendezni
tervezett, „Ütős!” – a Talamba és a Cim-
baliband zenekar közös koncertjének

megvalósítására 500.000 Ft támoga-
tást nyertünk.
• A Nemzeti Kulturális Alap Össz -
művészeti Kollégiuma által kiírt pá -
lyázat keretében nyári ismeretterjesz-
tő és élménytábor megvalósítására
2.600.000 Ft támogatást kapott az
Önkormányzat, melyből 2022. évben
ismét meg tudjuk hirdetni az első ízben
2021. évben megvalósult sikeres gyer-
mektáboroztatást.

köszönET

Az ősz folyamán a Tájházban kiállított
tárgyak védelme érdekében – a balas-
sagyarmati múzeum szakembereinek
javaslatára – a Tájház ablakaira UV
védelmet biztosító fólia került.
A falu közössége nevében köszönjük
Schmidtné Vizi Hajnalka bánki lakos se-
gítségét, aki önzetlenül, nem kevés
munkaórát ráfordítva, társadalmi mun-
kában végezte el a szakmai tudást
igénylő ablakfóliázást.

Bánk még zöldEBB lEsz…

Régóta dolgozunk azon, hogy meg -
oldjuk az üdülőterület szennyvízelve-
zetését, illetve hogy a régi, elavult
szennyvíztisztító telepet lecseréljük
egy modern szennyvíztisztító üzemre.
Most végre a sok-sok előkészítő mun -
ka után elkezdhetjük az érdemi meg-
valósítást.
A korábban elkészített dokumentáció-
kat és előkészítő tanulmányokat már
2018-ban elfogadta a Vízgazdálkodási
Tanács és a Belügyminisz térium.
Egy 2021-es Kormányhatá rozat alap-
ján a bánki szennyvízelvezetési és
szennyvíztisztítási fejlesztés nevesí-
tésre került a Kormány által megvaló-
sítandó környezeti fejlesztések kö-
zött. A fejlesztés konzorcium vezetője
a Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft, ez azt jelenti, hogy ez
a szervezet készíti elő a projektet,
és ellátja a megvalósítással kapcsola-
tos projektmenedzsment feladatokat,
lebonyolítja a közbeszerzési eljáráso-
kat, ellátja a műszaki feladatokat. Tehát
elértünk ahhoz a ponthoz, hogy elin-
dulhat a közbeszerzési eljárás, ezt
követően a tervezés, végül pedig a ki-
vitelezés.
A munkának tehát még nincs vége, de
már elérhető közelségbe került a várt
eredmény!

Tájékoztatás önkormányzati döntésekről
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• A híradásokban első helyen szerepel min -
denhol a COVID-19 járvány. Hogyan élték
meg a bánkiak 2021 járványhullámait?
Alapvetően nyugalmasan. Azt gondolom,
hogy elfogadtuk, ez a járvány, ez a vírus
hosszan velünk marad, alkalmazkodnunk
kell. Bár voltak megbetegedések Bánkon is,
az átoltottság viszonylag magas, hozzá-
szoktunk a maszkviseléshez, távolságtar-
táshoz, nemcsak a saját, hanem mindenki
más egészségének az érdekében is. Érde-
kes, hogy az önkéntes támogató szolgála-
tot kevesebben vették igénybe, mint
2020-ban, pedig elérhető volt.
• Mit emelne ki 2021 sikerei közül?
A leglátványosabb eredményünk, amit nem
lehet nem észrevenni, ha valaki Bánkra ér-
kezik, az a strand megújulása. Gyönyörű,
zöld, európai igényeket kielégítő, család -
barát strandot építettünk Bánkon, ahol a
közkedvelt Tó-strandon megújult zöldfelü-
letek, kényelemes napozóágyak, gyönyörű
gyermekjátszótér, és biztonságos gyer-
mekpancsoló várja a pihenni vágyókat.
A kivitelezés során a főépületet részlege-
sen modernizáltuk, megújultak a burkola-
tok, a lépcső, a terasz, megoldottuk a meg-
felelő vízelvezetést.
Ezen kívül több kisebb projektünk is volt, de
a szívünknek legalább ilyen kedves, a tájház
felújítása.
• Ma Magyarországon egy kistelepülés-
nek nincs annyi saját forrása, hogy saját
erőből képes legyen finanszírozni ekkora
beruházásokat. Milyen forrásból sikerült
ennyi munkát finanszírozni?
Szinte mindent pályázati forrásokból sike-
rült megvalósítani. Nagyon sok ember sok
munkája előzi meg azt, amikor az itt lakók
azt látják, hogy elkezdődik egy építkezés.
Időnként 1-1,5 éves előkészítő munka szük-

séges hozzá, és az építkezések befejezése
után is, nem ritkán még hónapokig tart az
adminisztráció, az el  számolás. Arról nem
is beszélve, hogy hány szakember – pályá-
zatíró, projektmenedzser, közbeszerző, épí-
tész, kivitelező, műszaki ellenőr stb. – együtt -
működésére van szükség. Köszönettel tar-
tozunk valamennyiüknek, akár az önkor-
mányzat munkatársairól, akár külső szak-
emberekről van szó.
• Bánkon különös jelentőséggel bír a tu-
rizmus. Hogyan alakult a 2021-es szezon?
Váratlanul jól. A strandot látogatók száma
felülmúlta a tavalyit, sokakat vonzott a
megújult környezet, a sok ingyenes prog-
ram, amit a Bánki Nyár programsorozat ke-
retében szerveztünk. Persze az is lehet,
hogy a járvány miatt többen nyaraltak
belföldön, így ennek a hatása megjelent
Bánkon is. A Bánki Nyár kínálatát is sikerült
igényesebbé, színvonalasabbá tennünk,
sok pozitív visszajelzést kaptunk ezzel kap-
csolatban. Pályázati forrásból finanszíroz-
tuk ezeknek a programoknak a jó részét, a
keretből erre az évre is maradt, így 2022-
ben is számos ingyenes programmal várjuk
a koncertekre, színházi előadásokra érkező
vendégeinket.
Szintén pályázati támogatással nyári tá-
bort szerveztünk a gyerekeknek, amit idén
is meg tudunk hirdetni, 3x1 hét időtartamra. 
• Vessünk egy pillantást akkor a 2022-es
évre! Milyen feladatok várnak Bánk közös-
ségére?
Természetesen nem állunk meg, hiszen
van még mit felújítani, korszerűsíteni a fa-
luban. 30 éves problémát szeretnénk végre
megoldani azzal, hogy járdát építünk a
Petőfi úton, hiszen nagy átmenő forgalom
bonyolódik rajta, a gyalogosközlekedés
már kifejezetten veszélyes ezen az utcán.

Évindító beszélgetés
Torma Andreával
Bánk polgármesterével
izgalmas és látványos átalakuláson megy keresztül Bánk. épül, szépül
a falu, növekszik nógrád megye turizmusában betöltött szerepe. 2022 év
elején az elmúlt esztendő eredményeiről és tanulságairól, és a következő
év várható eseményeiről beszélgetünk.



Egy új buszmegállót is szeretnénk építeni
a falu közepén Rétság irányában, valamint
két helyen gyalogátkelő létesítését tervez-
zük (egyiket a Tengerszem Panziónál a
busz megállóhoz kapcsolódóan, a másikat
a Tó Hotel és a Strandfürdő buszmegálló
között).
Régóta dédelgetett álmunk, hogy a vízi-
színpad lelátóját felújítsuk és a tó köré fu-
tópályát építsünk. Mindezeket a TOP Plusz
Élhető települések pályázati projekt kere-
tein belül szeretnénk megvalósítani.

Szintén pályázati finanszírozással tervez-
zük megjavítani az óvoda épület tetejét.
Mostanra kialakult egy mind szakmailag,
mind emberileg kiváló munkatársi csapat
az óvodában, már csak a tárgyi feltételeken
kell egy kicsit javítanunk. Ennek egyik fon-
tos lépése, hogy az Ovi-Sport Alapítvány
támogatásával idén megépülhet az óvoda
udvarán az ovi- sportpálya.
Szintén pályázunk a „Mari néni háza” felújí-
tására, útfelújításra, és a ravatalozó felújí-
tására is. 
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Bánk község önkormányzaTának
és a Tó WEllnEss HoTEl képvisElőinEk
közös közlEményE

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Bánk lakos-
ságát és nyaraló tulajdonosait, valamint a
Bánkra érkező vendégeket, hogy a TÓ HOTEL
Szolgáltató Kft. a Tóparti Sétány melletti te-
rületén egy új Rendezvényközpontot épít. 
A terület adottságaiból fakadóan a kivitele-
zéshez kapcsolódó szállítások a Tóparti sétá-
nyon keresztül történnek. A sétány változat-
lanul használható lesz, lezárásra nem kell
számítani. Az állapotfelmérési és területelő-
készítési munkálatok 2021. decemberében
kezdődnek.
Az építkezés időtartama 2022-ben körülbelül
12 hónap. Az intenzívebb forgalom január 1.
és április 10. között zajlik majd, ezt követő
időszakban csak alkalmanként történik szál-
lítás a sétányon keresztül. A minél kisebb ter-
helés és károkozás érdekében az Önkor-
mányzat és a Tó Hotel képviselői abban is
meg állapodtak, hogy a teherautók sebessége
nem haladhatja meg a 10 km/h-t. Az Önkor-
mányzat megállapodott az Építtetővel, hogy
különös figyelmet fordít a sétány tisztaságá-
nak megóvására, ill. az Önkormányzat kéré-
sére a sétányra vezető út térburkolatát az ál-
lagmegóvás érdekében ideiglenesen felszedi.
A megállapodás arról is szól, hogy az Építtető
a teherautó forgalom miatt esetlegesen ke-
letkező hibákat legalább a 2021. novemberi
felmérés szerinti állapotra helyreállítja.
Jelentős fejlesztés előtt áll tehát Bánk, ami
türelmet, toleranciát és együttműködést
kíván minden érintett fél részéről.
Mind Bánk önkormányzatának, mind a Tó
Wellness Hotelt működtető szakembereknek
az a célja, hogy a Bánkra érkező vendégek
minél jobban érezzék magukat, feltöltődhes-
senek, megpihenhessenek. Ezért mindent
meg fognak tenni annak érdekében, hogy
amennyire csak lehetséges, az építkezés ne
legyen zavaró a helyi lakosság, a nyaraló tu-
lajdonosok és a turisták számára.

Amennyiben kérdésük lenne a témával kap-
csolatban a következő elérhetőségeket hasz -
nálhatják:

Bánk önkormányzata részére:
06 35 342 806, hivatal@bank-falu.hu

A Tó Wellness Hotel részére:
Hohnerné Tomek Szilvia üzemeltetési vezető
(06 30 629 9610, tomek.szilvia@to-hotel.hu)

Kedves bánkiak!
Ahogy a közleményben olvasható, 2022-ben
a korábbi gyakorlattól eltérő igénybevételnek
lesz kitéve a Tóparti sétány. Előfordulhat
– különösen a várhatóan április 10-ig tartó
időszakban –, hogy egyes szabadidős tevé-
kenységeket megzavar majd az építési for-
galom, ezért elnézést kérünk előre is. Az épít-
tetővel egyetértve alapvetően fontos szem-
pont az építkezés során, hogy a tó és a ter-
mészet nyugalma minél kisebb zavart szen-
vedjen.
Hiszen valamennyiünk számára fontos a
Bánki-tó és környezetének szépsége, rende-
zettsége és fejlődése. Közösen szeretjük, kö-
zösen „használjuk”, sétálunk vagy futunk a
partján, fürdünk a strandon, vagy horgászunk.
Ez pedig együttműködést és toleranciát
kíván minden érdekelttől, bánkiaktól, nyara-
lóktól, turistáktól, vállalkozóktól egyaránt.
Alapos szakmai előkészítés előzte meg az
önkormányzat és Tó Hotel képviselői közötti
megállapodást, a cél közös: a lehető legopti-
málisabb megoldással és legkevesebb zavaró
forgalommal megoldani az építkezés idősza-
kát. Minden lépésről részletes tájékoztatást
fogunk adni, kérjük, kövessék ezeket figye-
lemmel! Amennyiben konkrét kérdésük, ja-
vaslatuk van, keressék bátran a közlemény-
ben megadott elérhetőségeken az önkor-
mányzat vagy a Tó Hotel képviselőit, felké-
szültünk arra, hogy meghallgassuk és meg-
válaszoljuk ezeket!
Előre is köszönjük türelmüket
és megértésüket!

A farsangi
mulatság
2022. február
26-án délután kerül
megrendezésre.
A rendezvényre
farsangi műsorral
készülünk.
Részletes program
a honlapon
és a kihelyezett
plakátokon.



Magyar vonatkozásban az első erről szóló
történet, egészen Salamon királyunk ide-
jébe nyúlik vissza, aki trónviszályban állt
unokatestvérével Gézával, illetve annak
halála után Lászlóval. 1081-ben Salamon
elismerte Lászlót, mint magyar királyt,
azonban további terveket szőtt a trón visz-
szaszerzésére. László ezt megtudta, és a
visegrádi vár tornyába záratta. Az őröknek
parancsba adták, hogy éjszaka töklámpá-
sokkal világítsák ki a tornyot, hogy mindig
szemmel tarthassák a rabot. A lámpások
így a Dunán közlekedő hajósoknak is tám-
pontul szolgáltak. Innen ered a mondás: "
Fénylik, mint Salamon töke!" 
Napjainkban a töklámpás készítése szóra-
koztató célt szolgál: elkészítése jó móka
felnőttnek és gyermeknek egyaránt, a sö-
tétben világítva pedig dekoratívak. Nem
volt más célunk nekünk sem, mikor közös
tökfaragásra gyűltünk össze október 30-
án a Tájház udvarán, mint közösségformáló
szereppel szebbnél szebb lámpásokat ké-
szíteni. 
Verőfényes őszi napsütésben kezdtünk
gyülekezni, ami előrevetítette, hogy jó han-
gulatban fog telni a délután. A felnőttek

elővették a kreatív énjüket, és igazi műal-
kotásokat hoztak létre, miközben a gyer-
mekek lelkesedése gyorsan fogyott, így in-
kább belekezdtek a fogócskába. A résztve-
vők nagy része kisgyermekes család volt,
de pozitív meglepetésként egy-két idő-
sebb helyi lakos is ellátogatott a rendez-
vényre a beszélgetés öröméért. Az elké-
szült lámpásokat kitettük a Községháza
előtti kis tó köré. Rendkívül hangulatos volt
gyönyörködni bennük esténként. Várako-
záson felül, sokan vettek részt a progra-
mon, így terveink szerint hagyományte-
remtő kezdeményezésnek lehettünk ré-
szesei azon a szép októberi délutánon.
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Töklámpások a tó körül
az  ősz  képéhez  éppúgy  hozzátartozik  a  tök,  mint  a  hulló  falevelek.
Természetes  hát,  hogy  már  évszázadokkal  ezelőtt  megjelent  ennek
a zöldségfélének egy speciális felhasználási módja: a töklámpás. 

Vörösné Krutilla Anikó
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Két délutánt is eltölthettünk a Márton-nap
jegyében: november 7-én diavetítéssel
egybekötött kézműves foglalkozáson ve-
hettek részt az érdeklődők, míg november
14-én tartottuk a lámpás felvonulást, ami
után beülhettünk a Lóca együttes fergete-
ges hangulatú előadására. 
November 7-én tehát összegyűltünk a Bánki
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat klub-
helyiségében, ahol a Lúdas Matyit vetítet-
tem diafilmről, ezt követően pedig a jelen-
lévők elkészíthették a nekik tetsző lám-
pást. Volt, aki gyöngyöt ragasztott a befőt-
tes üvegére, volt, aki csillámport szórt rá
vagy szalagokkal díszítette. Végül pár ösz-
szeragadt ujj és napokig tartó csillogás
árán elkészültek a szépséges lámpások.
Aki megunta a lámpáskészítést, átmehe-
tett a „bánki mamák” asztalához, ahol se-
gédkezhetett a libás sütik készítésében.
Természetesen több jelentkező akadt a
fogyasztásra, mint a készítésre. 
November 14-én 16:30-kor kezdtünk gyü-
lekezni a lámpás felvonuláshoz. A sétára
az ovisok műsorával melegítettünk be;
a kicsik elragadóan adták elő az általuk ta-

nult verseket és dalokat. Ezúton is köszön-
jük a felkészítést Valentné Konopás Erzsé-
betnek, Böbi óvó néninek. 
A sötétben világító lámpások nagyon han-
gulatossá varázsolták a tó körüli sétát.
A jókedvet az elöl haladó nótafák csoportja
garantálta, akik ismert libás dalokat felele-
venítve biztatták a hátul haladókat is a
közös éneklésre. Visszaérve, az Önkor-
mányzati Hivatal Nagytermében gyűlhet-
tek össze a beszélgetni vágyók. „Aki Már-
ton napján libát nem eszik, egész éven át
éhezik” - tartja a mondás. Senki nem sze-
retett volna szembe menni a népi bölcses-
séggel, így a „bánki mamák” által készített
libás sütiket és teát jóízűen fogyasztották
kicsik és nagyok egyaránt.
17:30-kor vette kezdetét a Lóca együttes
népzenei alapokra épülő műsora. A gyere-
kek már az első dal után táncra perdültek.
Az előadók kitűnő hangulatot teremtettek
a színvonalas produkciójukkal.
Örömünkre szolgál, hogy ilyen sokan eljöt-
tek a rendezvényre. Reméljük, jövőre még
többen csatlakoznak, hogy a közösségte-
remtő szándék így is célba érhessen.

Márton-napi mulatság
a márton-nap  ünneplése  évszázados  hagyomány  hazánkban.  Tours-i
szent márton álmában segítette szent istvánt a koppány elleni harcban,
így  977  óta  magyarország  védőszentjeként  tiszteljük.      mint  minden
évben, idén is megemlékeztünk a püspökről Bánkon is. 

Vörösné Krutilla Anikó
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Közel 70 évvel ezelőtt, 1952. április 12. és
május 14. között a Magyar Néphadsereg
Vezérkari Főnökségének parancsára Faze-
kas Jenő alhadnagy és beosztottjai a Rét-
ság és környékét ábrázoló térképlap pon-
tosításán dolgoztak. Munkájuk során alapo -
san bejárták Bánkot és a környező falvakat.
Az volt a feladatuk, hogy térképen ábrázo-
lják a második világháború után kialakult
állapotokat, és készítsenek térképet a leg-
rosszabbhoz, egy következő háborúhoz.
Az elkészült térkép alapján a katonák min-
dent tudtak a vidékről – így lakóiról is – ami
számunkra fontos; pl. hogy hol húzódnak
azok az utak, amelyeken közlekedhetnek,
hol vannak a szántók, amelyeken harcko-
csijaik végigszáguldhatnak, bozótos-lige-
tes részek, amelyek még átjárhatók, és
erdők, amelyekben még a harckocsi is el-
akad. A térkép készítői gondosan felmérték
Bánk házait is, amelyek közül 85 házat tar-
tottak ábrázolásra méltónak. 
Az 1952-es térkép alapján tudható, hogy
Bánkot akkoriban mezőgazdaságilag meg-
művelt területek vették körbe: szántók
a szelídebb domboldalakon és a hátakon,
kissé távolabb a Török-hegy meredekebb
oldalán szőlők, azon túl pedig, Tereske irá-
nyában megint szántók következtek.
A térkép segítségével következtetni lehet

arra, hogy a Bánkon élők főleg a mező -
gazdaságban dolgoztak, más munkalehe-
tőségre a falutól Romhány irányába alig
2 km-re, a hegyoldalban nyíló tűzállóanyag
bánya nyújtott lehetőséget.
A térkép készítéséhez légi fényképeket is
használtak, kb. 2,5 km magasságban a te-
rület felett szálló repülőgépről rajzlapnyi
méretű filmkockákon örökítették meg a
tájat. E légi felvételeket vizsgálva már nem
csupán az állapítható meg, hogy Bánkot
szántók veszik körbe, hanem a tulajdon -
viszonyokra is lehet következtetni: kes-
keny, 5-20 m széles és 200-400 m hosz-
szú, tehát igen kis területű földek tulajdo-
nosai, gazdái és segítőik dolgoztak a vidé-
ken. Korabeli nyelvhasználat szerint dol-
gozó parasztság élt a tájon, és művelte
földjeit. A légi fényképeken mint keskeny
sávok jelennek meg a hosszú parcellák.
A földművelés módszereire a lóvontatású
eszközök használata volt jellemző, temér-
dek kézi munka mellett. 
A fényképek, így a tájképek és a légifény-
képek sajátossága, hogy teljes részletes-
séggel megőrzik a múló pillanatot; ugyan-
arról a helyszínről évekkel később készített
felvételek összehasonlítása nem mindig
könnyű, mert felnőnek a fák, vagy új házak
épülnek, másokat elbontanak. Bánk eseté-

Bánk 70 éve
avagy a törpebirtokoktól
a mezőgazdasági környezetben
fekvő üdülőfaluig

Szenthe István

1952-ben készült térkép
és 1956-ban készült
légifénykép.
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ben viszont van egy biztos vonatkozási
hely a különböző időpontokban készült
légifényképek összehasonlítására, ez pe -
dig a tó. A Bánki-tó közel kör alakú víz -
felszínéről mint óriási tükörről verődik visz-
sza a fény, így fehér vagy sötét foltként
segít a térképen való tájékozódásban, attól
függően, ahogy a magasan szálló gép felé
vetült.
A Bánkról 1952-ben készült légifényképtől
és térképtől alig térnek el a következő
években készültek, nagy változás 1978-tól
látható: a korábbi hozzávetőleg 40 hek-
tárra kiterjedő falu mellett, a volt földek he-
lyén egy jó közelítéssel 36 hektár területű
üdülőterület létesült. Mérnöki pontosság-
gal kijelölt utcák mentén, azoktól azonos
távolságra, közel egyforma méretű házak
láthatók a légifényképeken, ezt a helyzetet
ábrázolják a térképek. A változás a falu út-
hálózatának hosszában is megmutatkozik:
Bánk falu utcáinak hossza (az az útsza-
kasz, amely mentén házak emelkednek)
1952-ben 2,2 km (ebből a falun keresztül
menő főút (jelenlegi Petőfi út) 1 km), 1988-
ra ez az utcahossz 4,1 km-re nő (ebből
a főút menti házak 1,2 km hosszan találha-
tóak). Ez a változás, ami a falu történetileg
kialakult részét érinti, 86%-os növekedés
36 év alatt. 1988-ra a völgyben futó út
mentén kialakult falu 4,1 km hosszú úthá-
lózatához azonban hozzá kell adni a koráb-
ban nem létező üdülőterületet behálózó
utcák 6,1 km-ét. Semmi kétség, 1988-ra
több, sőt jóval több azon utcák úthossza
Bánkon, amelyek nem a történetileg kiala-
kult faluterületre esnek.
A légifényképek kétségbevonhatatlanul bi-
zonyítják, hogy Bánkon 1956-ban 200-
250 volt azon földterületek száma, melye-
ken szántóföldi gazdálkodás folyt, és a

Török-hegy kissé meredekebb oldalában
kb. 65 telken volt szőlő és gyümölcsös.
A telkek számának pontos meghatározá-
sát az akadályozza, hogy az örökösödések
okán bekövetkező telekszétosztások révén
az egyes tulajdonosok által birtokolt és
művelt földek olyan keskennyé váltak, hogy
még az éles fényképeken is alig különböz-
tethetők meg egymástól. 1987-re a ko-
rábbi 200-250 telek helyén már üdülőte-
rület látható, és – megdöbbentő a szám –
négy darab külön-külön művelt földterület.
Ezt hozta a történelem változása: nagy-
számú, korábban mezőgazdálkodásban,
saját földjén dolgozó bánki lakos munkája
feleslegessé vált; ugyanakkor a hozzáve-
tőleg 450 üdülőtelken részben mezőgaz-
dálkodási jellegű munkákhoz értő személy
közreműködése vált szükségessé, így szol-
gáltatóipari munkások kellettek.
Kevesen élnek már tehát pusztán a mező-
gazdaságból. Kockázatos a mezőgazdálko-
dás, mert egy tartós szárazság, egy jégeső,
vagy egy szélvihar ugyanúgy megbénít-
hatja a számított eredményességgel járó
betakarítást, mint egy vaddisznó konda dú-
lása. Az időjárás szeszélye ellen a mező-
gazdaságnak nincs ellenszere, ugyanakkor
a vadkár elleni védekezés nem reményte-
len még akkor sem, ha a nyári éjszakában
eldörrenő vadriasztó, pontosabban vadat
elriasztó dörrenések egyeseket zavarnak.
A helyi lakosság élelmiszerrel való ellátása
is jóval távolabbról történik már, mint a helyi
földek, gazdálkodók termése.
A történelem viharai, és a társadalom vál-
tozásai Bánkot is elérték, az elmúlt 70 év
látványos nyomott hagyott a falu képén, a
közösség összetételén, életén, ahogy erről
az ebben az időszakban készült térképek
is tanúskodnak.

1978-ban készült térkép
és 1987-ben készült
légifénykép.
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A legrégebbi írásos emlékek alapján tudjuk,
hogy a hely, ahol ma Bánk is áll, kedvező
fekvése miatt ősidők óta lakott hely volt.
Iskolai tanulmányainkból tudjuk, hogy a
gyüjtögető életmódból tovább lépve az
ember elkezdett földet művelni, állatokat
tartani.
A Bánkot is megemlítő, a 15. századból
származó leírások szerint, az itt élő földmű-
velők kétnyomásos gazdálkodási móddal
művelték a földet, azaz a szántót minden
második évben vetetlenül ugaron hagyták,
hogy regenerálódjon. 
Ezeken a földeken „minden nemű” gabonát
termesztettek, az elvetett vetőmag két-
szeresét tudták learatni. A rétek szépek
és jó minőségűek voltak, kaszásonként
egy szekér szénát adott. Az erdei makkos-
ban félszáz disznót lehetett hízlalni, a
legelő elegendő volt a falu jószágállomá-
nya számára, a környező települések-
hez hasonlóan szőlőtelepítésbe is fogtak,
hogy a török hódoltság előtti kultúrát visz-
szaállítsák.
Mocsáry Antal, Nógrád megye első mo-
nográfusa, egy, az 1820-ban született írá-
sában úgy említi a Bánkiakat, mint akiknek
„lakosai szorgalmatosak a paraszti mun-

kákban, szántóföldeik kevés javítás mellett
jók, bár nem nagy haszonnal”, „fáradoznak
is a szőllő mívelésben, de mégsem csüg-
gednek meg”.
Harminc évvel később, Fényes Elek már azt
írja, hogy a Bánkhoz tartozó „rétjei rossz
és kevés szénát teremnek, legelője is cse-
kély, de szántóföldjei jó rozsot és zabot
teremnek”.
A múltidézők korábban megjelent része-
iben a településen élő emberek hagyomá-
nyait bemutatva is tetten érhető, hogy a
falu népének minden rezdülése, a hajnali
ébredéstől a lefekvésig, a „Mindennapi ke-
nyerünket add meg nekünk ma” imádságig
szorosan kötődött a földhöz.
Hétköznapjaikat a földdel való munkában
töltötték, ünnepeiken erről emlékeztek meg.
Évszázadokon át, generációról generációra
öröklődött a paraszti élet, amíg a 20. szá-
zad második felétől kezdődő politikai válto-
zások bele nem avatkoztak a Bánki gazdák
életébe.
A hatvanas évekig a földeket kézi és állati
erővel művelték meg, gépet csak a leara-
tott gabona csépléséhez használtak.
1960-ra Bánkot is elérte a „szövetkezesí-
tés”, ami nagy változásokat hozott. 

Múltidézők (6. rész)
az előző oldalakon olvashatták szenthe istván írását, amihez  kapcsoló-
dóan született meg a múltidézők sorozatunk következő része:

A mezőgazdaság alakulása Bánkon

Szabados Andrea

Az ökrösszekéren
Bálint Istvánné
Csorba Mária.

A hatvanas évekig
a betakarítást kézi erővel
végezték.
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Bánk földtulajdonosai termelőszövetke-
zetbe, TSZ-be kellett, hogy tömörüljenek,
és az addig 100%-ban a földtől függő csa-
ládok élete megváltozott. Az önálló föld -
művelés, mint megélhetési forma háztáji
gazdálkodásba szorult vissza.
A TSZ-ben foglalkoztatottak közül először
a férfiak, a családfenntartók kényszerültek
más megélhetés után nézni, a korábbi na-
gyobb gazdálkodásból csak a kis kertek
maradtak. A háztáji gazdálkodás egészen a
90-es évekig fennmaradt.
A ’90-es években bekövetkezett változá-
sok – amit ma rendszerváltásként emlege-
tünk – visszahozták a helyiek gazdálkodó
kedvét. Az un. kárpótlásként visszakapott
földeket a tulajdonosok ameddig bírták,
művelték, később vagy értékesítették, vagy
ahogy az napjainkban is működik, bérbe
adták.
A történet azért itt nem ér szomorú véget,
mert Bánkon azért „két legény maradt tal-
pon a vidéken”.
Egyikük Hákli Tibor, aki pályaválasztásában
már a mezőgazdaság felé fordult, majd fő-
iskolai tanulmányait befejezve gépész üzem -
mérnökként végzett. Első munka helye a TSZ
volt, ahol annak felszámolásáig dolgozott. 
Tibor a rendszerváltást követően kezdett
gazdálkodni, és napjainkban már 100 hek-
tárt művel, mely földek részben saját, rész-
ben bérelt termőföldek.
A másik „legény” Temesvári Arnold, aki egy
harmadik generációba tartozó gazdálkodó.
Arnold gyermekkorától tanúja volt a gaz-
dálkodó élet hétköznapjainak, hiszen az ő
apai nagypapája Tyityik József és Arnold
édesapja Mátyás juhászok voltak. Az 1000
birka ellátásával járó fáradtságos munka
miatt nem sokat látták otthon őket.
Bár Arnold élete egy időre másfelé vitte, de
édesapja 11 évvel ezelőtti halálakor átvette,
és azóta tovább viszi az örökségét.

A korábbi juh állomány létszámát hatvan-
ra csökkentette, a bárányok értékesítése
mellett 140 hektáron lucernát és szénát
termeszt.
Európa országaiban is sok helyen rene-
szánszát éli az önellátásra törekvés, egyre
másra térnek vissza a fiatalok a „földhöz”
és alakulnak kisebb és közepes családi
gazdaságok.
Talán Bánkon is lesznek olyan fiatalok, akik
a jövőjüket a földművelésben tudják majd
elképzelni.

Hákli Tibor

A felső képen
az első traktoros emlék,
Temesvári Arnold
és lánya Vivien.
A képen lévő „szellemnek”
nevezett traktorral még
édesapja, Temesvári
Mátyás művelte
a földeket.

Az alsó képen
Arnold napjainkban,
a saját traktorján
munka közben.
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• Zsófi, kérlek, mutasd be néhány szóval
azt a sportágat, amit gyakorolsz, illetve az
egyesületet, ahol sportolsz!
• Romhányban immáron több mint 20 éve
működik az egyesületünk, Kovács Balázs
jóvoltából.
Magyarországon elsőként ő honosította
meg a művészkerékpározást. Évente vál-
tozó, körülbelül 20-30 versenyzővel lehet
számolni a sportágban.
A művészi teremkerékpár egy egyéni sport,
ami egy gyerek számára talán játéknak
tűnhet. Éppen emiatt nehéz olyan gyere-
keket találni, toborozni, akik az ehhez a
sporthoz elengedhetetlen fegyelmet jól
kezelik és kedvelik.
Főleg bemutatók keretében szoktunk nép-
szerűsíteni a művészkerékpározást, illetve
a hazai versenyeinken.
Idén április 9-én kerül megrendezésre
Romhányban a Rákóczi kupa, ahová szíve-
sen várjuk az érdeklődőket, a nézőket.
• Mióta űzitek ezt a sportot? Úgy tudom,
hogy a pároddal közösen jártok verse-
nyezni.
Csabival 18 éve ugyan azon a napon kezd-
tünk el biciklizni, és 6 éve alkotunk egy
párt. Szerencsésnek mondhatjuk magun-
kat, hogy azonos sportot űzünk és szinte
minden versenyünkre együtt utazhatunk.
Minden versenyt élménynek tekintünk, kü-
lönösen, ha valamelyikünknek kimagaslóan
jól sikerül egy versenye. De persze az uta-
zások "családi nyaralások" is egyben.
• Milyen eredményekkel zártátok az el-
múlt évet?
A tavalyi év első felében sajnos több ver-
senyünk is elmaradt. A Világkupa első ver-
senyein nem tudtunk részt venni, de sze-
rencsére a Világbajnokság megrendezésre
került az év végén, ahol Csabinak a 6.,
nekem a 11. helyezést sikerült elérnem.
Ezek az eddigi legjobb elért eredményeink
Világbajnokságon.
• Mire számíthatunk az idei évben, milyen
sportcélokat tűztetek ki magatoknak?
2022-ben a COVID-19 járvány ellenére
remélhetőleg újra teljes évünk lesz. A nap-
tárunk már tele versenyekkel. Jelentősebb
megmérettetések a Kelet-Európai Kupa
sorozat versenyei lesznek, amely helyszí-

nei Magyarország, Csehország, Szlovákia
és Ukrajna.
A tavalyi Világbajnokságon elért eredmé-
nyünkkel kvalifikáltuk magunkat az idei évi
Világkupa sorozatra is, amely szintén 4
versenyből áll: Szlovákia, Franciaország,
Hong-Kong és Németország helyszínnel.
Ezek mellett idén először Magyarország
rendezi a felnőtt Európa Bajnokságot Nyír-
egyházán júniusban.
A legfontosabb eseményünk természete-
sen a Világbajnokság lesz, amit Belgiumban
rendeznek novemberben, ezen én a top
10-be, Csabi a top 4-be szeretne bekerülni
Amennyiben ez az eredmény a Világbaj-
nokságon sikerül, akkor remélhetőleg a
többi versenyen is hasonló eredményeket
tudunk felmutatni, mivel a világ elitje a többi
rangos versenyen is részt vesz.
• Mennyire erős a nemzetközi mezőny?
A nemzetközi élmezőny természetesen
nagyon erős, mert minden ország a legjobb
2 versenyzőjét küldi a Világversenyekre.
20-30 (férfi és női kategóriában) indulóból
a top 15-öt a már mindig megszokott, ta-
pasztalt, több sportoló generációt felmu-
tató nemzetek alkotják, amelyek közé már
mi is befurakodunk.
• Mit üzentek, mit jelenthet a rendszeres
sportolás az életünkben?
Egy sport rendszert visz a mindennapokba,
fegyelemre és kitartásra tanít. Célorien-
tálttá tesz, mivel a sportban egy eredmény
nem azonnal mutatkozik, ezért hosszú
távon is fejlődésre ösztönöz. Azt gondoljuk,
hogy a sport, akár gyermekekről, akár fel-
nőttekről beszélünk, az életükben fontos
szerepet játszhat, és kívánjuk mindenkinek,
hogy találják meg azt a mozgásformát,
amit szeretnek, és élvezzék a sportolást.
• István, te is mesélnél a Te sportágadról?
Gokart Talent Cup (GTC) – Egy olyan soro-
zat, amiben a saját gokartjainkat használva
hazai pályákon versenyzünk egymás ellen
több kategóriába sorolva. Többségben
hazai pilóták indulnak, de vannak külföldiek
is, akik versenyeznek a GTC-ben. 2021-
ben 7 versenyt rendeztek, minden ver-
senynapon van szabadedzés, időmérő és
három futam. Rendszerint profi és amatőr
versenyzők is indulnak. Van például több

Különleges sportolók Bánkon
Csizmár gábor beszélgetése Hugyecz zsófival, a romhány sE teremke-
rékpár versenyzőjével, és debreceni istvánnal a gokart Talent Cup (gTC)
versenyzőjével.

Hugyecz Zsófi és
Varga Csaba
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csapat is, akik kamionokkal járnak a verse-
nyekre, szerelőkkel, rengeteg alkatrésszel.
• Mióta gokartozol, mi inspirált ennek a
technikai sportnak a kipróbálására?
Először a váci gokartpályán próbálhattam
ki magam, 12 éves voltam akkor. Ezt köve-
tően évekig a barátokkal való szórakozást
jelentette a gokartozás. Az elejétől kezdve
otthonosam éreztem magam a pályán, és
elég sok bizalmat gyűjtöttem ahhoz, hogy
kipróbáljam magam a versenyzésben or-
szágos szinten is.
• Összefoglalnád néhány szóban az idei
versenyeidet?
Nagyon kemény és megterhelő év volt,
ahol a 7 versenyből ötször álltam dobogóra
és 2 alkalommal győzni is tudtam. Legizgal-
masabb versenyem az utolsó volt. Úgy ér-
keztünk oda, hogy magabiztosan vezettem
a bajnokságot, de itt dupla pontszám járt
minden futamért, szóval bármi lehetett
még. Persze nem is ment minden simán, az
időmérőre nem tudtam bemenni (elromlott
az önindító), ezért az utolsó helyről kellet
rajtolnom. Ha jól emlékszem, 15. helyről kel-
lett indulnom, és egy ilyen mezőnyben
nem egyszerű előretörni, de muszáj volt a
3. pozíciót megszereznem, különben csak
a 2. lettem volna az év végén. Meg is sze-
reztem, bár komoly csaták árán.
• Mennyi időt vesz el az életedből ez a
sport? 
Egy versenynap előtt 2-3 alkalommal me-
gyek gyakorolni. A gép versenykésszé té-
tele, a megfelelő beállítások biztosítása sze -
relő nélkül, sok energiát és időt emészt fel.
• Bemutatnád a gokartodat is? Műszaki
érdeklődésű olvasókat bizonyára érdeklik
a konkrét paraméterek is.

A gokart 90-95kg súlyú, de
165 kg kell, hogy legyen piló-
tával együtt, mert ha nem,
kizárnak. A motorja kb. 35 ló-
erős kétütemű versenymo-
tor, 16 ezres maximális for-
dulatszámmal. Ezek igen ér-
zékeny motorok, nem egy-
szerű feladat jól üzemeltetni.
• Mi számít jobban a verse-
nyek végkimenetelében: a
tehetség, vagy a “gépek” kö-
zötti különbségek?
Úgy gondolom, hogy mind-
kettő nagyon fontos, de itt a
gokartban talán jobban szá-
mít a pilóta tehetsége, mert
a gokartok nagyon hason-
lóak egymáshoz. De azért
nem árt, ha van egy kis szerencse is.
• Mik az idei  célkitűzéseid, mikor indul a
szezon?
A szezon március végén indul. Ebben az év -
ben nem megyek teljes szezont, kicsit gyűj -
tögetek és kipróbálom magam a legerő-
sebb kategóriában, a 6 sebességesek között.
• Ha valaki kedvet kapna, mit javasolsz,
hol próbája ki ezt a sportot?
Aki szereti a technikai sportokat és érez
magában egy kis késztetést, az minden-
képp próbálja ki, mert felejthetetlen egy
gokartot vezetni. Először mindenképpen
bérgokartot kell kipróbálni Patvarcon vagy
Vácon, ha ez megvan és kicsit több adre-
nalinra vágyik az ember, akkor nálam lehe-
tőség van kipróbálni komolyabb verseny-
gépeket, sőt, akár versenyezni is.
Köszönjük a beszélgetést, sok sikert kívá-
nunk a sportolóinknak!

Labdarúgó csapatunknak álomszerűen
végződött az év, a megyei első osztályú
bajnokságban. A lejátszott 13 mérkőzésből
pontveszteség nélkül minden ellenfelét
legyőzve nyerte meg az  őszi szezont.
A megérdemelt eredményeket tekintve
nagy gólaránnyal áll a tabella élén, ami azt
jelenti, hogy 45 rúgott gól mellet mindösz-
sze 8 alkalommal vették be a csapatunk
kapuját az ellenfelek.
Újoncként ez a fegyvertény nagy megle-
petést okozott a Nógrádi futball társada-

lomban, amivel jóval tovább vitték telepü-
lésünk jóhírét a megyehatárnál.
Az ország területét tekintve a megyei első
osztályú csapatok közül mindössze két
csapat tudott felmutatni hasonló teljesít-
ményt, mint a Bánk. 
Tavasszal folytatnánk a jó szereplést, ami-
hez szeretnénk kérni az olvasók segítségét
is, egy kis szurkolás formájában. 
Köszönet mindazoknak, akik követték a
csapat eredményeit, és ellátogattak a
meccseinkre.
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Az élen telel Bánk!

A dobogó legfelső fokán:
Debreceni István
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A zöld küllő gyakori harkályfélénk, 30-36 centiméteres madár,
szárnyfesztávja a fél métert is elérheti. A faj fő elterjedési területe
Európa lomboserdő-övezete, élőhelyigénye miatt kimondottan jól
érzi magát az idős faállományú parkokkal tarkított településeken.
Az élénk színeiről jól felismerhető madárral Bánkon is találkozhatunk.
A harkályok klasszikus rovarlárva-tápláléka mellett a zöld küllő ese-
tében a legjelentősebb a hangyafogyasztás (kifejlett rovarok, lárvák,
bábok is), amelyet a talajon, illetve a testhosszt meghaladó mérték-
ben kiölthető nyelvével mélyen a járatokba hatolva szedeget össze.
Maga ácsolta odúban költ, évente egy, általában öt-hét tojásból álló
fészekaljat nevel. Állandó madarunk, a párok alapvetően egész évben,
a nyugalmi időszakban is a költőterületükön vagy ennek közelében
maradnak, a fiatalok többnyire nagyobb távolságokra kóborolnak.
Hazai fészkelőállománya 15-17 ezer párra tehető, és növekedést
mutat. Bár természetvédelmi státuszát tekintve a zöld küllő nem fe-
nyegetett faj, Magyarországon védettnek számít.
Kérjük, hogy rovarölő mérgeket ne használjanak, mert a madarak és
hasznos beporzó rovarok elpusztulásához vezethet.            Vass Zoltán

A zöld küllőt választották a 2022 év madarának
jómadár

Szeptember 10-11-én Bánkon rendezte
meg a Megyei Horgász Szövetség az elnö-
kök-titkárok éves találkozóját és egyben a
Megyei Szövetség közgyűlését. A rendez-
vény sikerét mi sem támasztja jobban alá,
hogy már negyedik éve Bánk ad otthont
ennek a megyei rendezvénynek.
Az ősszel, szeptember 25-én a község szü-
reti felvonulásával egybekötve a bánki civil
egyesületek, köztük a horgász egyesüle-
tünk is főzött a rendezvényen, természete-
sen halászlét, ahol Szikora Zsolt és Kiss
Péter volt a séf.
Október hónapot úgy kezdtük, hogy telepí-
tettünk 7 mázsa 3 nyaras pontyot, hogy
megmozgassa a tóban lévő állományt, és
ezáltal jobb fogási lehetőséget biztosítsunk
horgászainknak. Azért csak ennyi halat tet-
tünk a tóba, mert közben pályáztunk a
MOHOSZ által kiírt haltelepítésre, amelyet
sikeresen meg is nyertünk. Az előírt szabá-
lyozóknak megfelelően november 17-én be-
telepítettünk 10 mázsa kétnyaras, 10 mázsa
háromnyaras pontyot, 312 kg keszeget és
188 kg süllőt. Ezt követően 20-a szombat
reggelig horgászati tilalmat rendeltünk el.
A telepítés után a vendéghorgászatot letil-
tottuk, ezt követően már csak a saját hor-
gászaink horgászhattak a Bánki tavon. A ven -

dég horgászatra már csak 2022. március
1-jétől lesz lehetőség.
A telepítést követően 2 héttel meghosszab-
bítottuk a halőrzést a halak védelme érde-
kében.
Karácsony előtt lehetősége nyílt a horgá-
szainknak megfogni a karácsonyi halat,
annak, aki még addig nem tette meg. 
Karácsony közeledtével december 18-án
részt vettünk a községben szervezett kará-
csonyi vásáron, ahol részesei voltunk a jó-
tékonysági főzésnek, amelyre a horgásza-
ink adták össze a halászléhez szükséges
halat, és a főzés kivitelezésében ismét
Szikora Zsolt, a fegyelmi bizottságunk el-
nöke és Kiss Péter jeleskedtek.
Az új év kezdetén az egyesület fő feladata
a 2021-es horgász év lezárásán kívül a nád
levágása lesz, melyet társadalmi munkában,
az önkormányzat segítségével oldunk meg.

Eredményes horgászatot,
horgászsikereket kívánok
az elkövetkezendő horgászévre
és Boldog Új Évet! 

Horváth István
Elnök
II. Rákóczi Ferenc Horgászegyesület Bánk

Horgászegyesületi hírek


