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Az októberben megalakult testület egyik
célkitűzése az eddig is magas színvonalon
tartott bánki programok felfrissítése, bővítése. A Bánki Nyár sorozat alkalmat ad arra,
hogy országosan ismert és elismert előadók, művészek, zenekarok kerüljenek
színpadra, és emellett ﬁgyelmet kapjanak
a helyi és környékbeli művészeti csoportok
is. A programok összeállításánál fontos
szempont lesz tehát a hagyományőrzés és
a könnyen elérhető minőségi kultúra biztosítása. Emellett azt sem felejthetjük el,
hogy a nyár a könnyedség, a szórakozás,
kikapcsolódás ideje, melyre a legtöbb lehetőséget meg kell teremteni a településen.
A jövőben komolyabb hangsúlyt kapnak a
gyerekeknek szóló rendezvények, koncertekkel, kézműves foglalkozással, táncházzal, közös játékkal. Tudjuk, hogy a legnagyobb élmény számukra a tóban való fürdőzés, de reményeink szerint találnak maguknak érdekes elfoglaltságot a színpad
körül is!
A ﬁataloknak mai “menő” zenekarokat szeretnénk közel hozni, hogy kulturált körülmények között tölthessék szabadidejüket
helyben is.
Színházjáró közönségünket ismert, könynyed darabokkal és új előadásokkal várjuk,
közkedvelt színészek vendégül látásával.

A felhőtlen nevetésről pedig a Dumaszínház
társulatának előadói gondoskodnak majd.
Az idősebbek szeretett műfaját, az operettet sem felejthetjük el, az örökzöld slágerek
felcsendülése nélkül a jövő nyár sem múlhat el.
Terveink között szerepel a már-már feledésbe merülő szabadtéri moziba járás felelevenítése, hangulatos tóparti vetítésekkel, premierﬁlmek bemutatásával.
Az evangélikus templom gyönyörű, meghitt helyszíne lehet számos hangversenynek, melyek beindításával hagyományt szeretnénk teremteni.
Bízunk benne, minden korosztály megtalálja a maga ízlésének megfelelő, örömet
szerző programot!
A már jól megszokott nyári rendezvénysorozaton kívül a bánki lakosok év közbeni
kikapcsolódását, feltöltődését közösségi
eseményekkel színesítenénk. Mártoni napi
lámpás felvonulás, adventi közös készülődés, farsangi télűzés, tavaszi mulatságok,
hagyományőrző programok erősíthetik a
falu összetartását.
Legyünk büszkék Bánkra, már csak azért
is, mert a szervezés során megkeresett
előadók, művészek közül nem volt olyan,
aki ne tudta volna rögtön, hol található ez
a csodás Nógrád megyei ékszerdoboz!

kedves Bánkiak!

Tipográﬁa:
Vassművek

Bánk község önkormányzata és a Bánki szlovák nemzetiségi
önkormányzat szeretné megajándékozni önöket egy Bánk
természeti szépségeit bemutató falinaptárral.

nyomdai kivitelezés:
LIBB Hungary Kft.
Bagyinszki Balázs

december 20-ig az önkormányzat nevében kovács ildikó
keresi fel a lakókat és adja át a lakcímenkénti 1 db naptárt.
akiknek nem sikerül a naptárt átadnia, azok a lakosok január
végéig személyesen átvehetik az önkormányzati hivatalban.
a 65 év feletti lakosainkat képviselőink keresik fel, hogy
a naptárt és a karácsonyi utalványt személysen adják át.

egymaskozt@bank-falu.hu
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Tájékoztatás
önkormányzati
döntésekről
Bánk Község Önkormányzatának 2019. október 13-ai választások alkalmával megválasztott
képviselő-testülete 2019. október 27-én megtartotta alakuló ülését, a képviselők és a polgármester letette az esküt.
a képviselő-testület legfontosabb döntései:
• Megválasztásra került két társadalmi megbízatású alpolgármester: Csizmár Gábor és Hákli
Tibor. A két alpolgármester választását a feladatok ellátásának hatékonyságát szolgáló
munkamegosztás indokolja.

megválasztott
képviselő testület:
(a képen)
Torma andrea
polgármester
ivanics andrás
képviselő
Hákli Tibor
alpolgármester
csizmár gábor
alpolgáremster
Hugyecz enikő
képviselő

összeférhetetlenségével, vagyonnyilatkozatával kapcsolatos nyilvántartási, kezelési és ellenőrzési feladatokat.
a képviseLő-TesTÜLeT
2019. novemBer 18. ÜLésén
HozoTT LegFonTosaBB dönTések:
• A képviselő-testület rendeletet alkotott a
gyermekszületéshez kapcsoló támogatásokról.
A rendelet értelmében 2019. december 1-jétől
azon bánki szülő, akinek gyermeke születik,
50.000 Ft egyszeri pénzbeli települési támogatásban részesül, és egy Bánk címerrel ellátott
babatakarót, valamint egy emléklapot kap ajándékba az önkormányzattól. A gyermek megszületését az önkormányzati hivatalnál egy
ledes fénycsillag jelzi a lakosság részére. A megszületett gyermek ennél a fénycsillagnál a bánki
evangélikus egyházközösséggel közös énekléssel köszönthető.

megállapításra került a polgármester és az
alpolgármesterek törvényben meghatározott
tiszteletdíjának összege:
• Torma Andrea polgármester tiszteletdíja:
havi bruttó 199.500 Ft, költségtérítése havi
29.900 Ft.
• Csizmár Gábor alpolgármester tiszteletdíja:
havi bruttó 80.000 Ft, költségtérítése havi
12.000 Ft.
• Hákli Tibor alpolgármester tiszteletdíja:
havi bruttó 100.000 Ft, költségtérítése havi
15.000 Ft.

Elfogadásra került a közösségi együttélés
szabályairól szóló önkormányzati rendelet.
A rendelet legfontosabb rendelkezései:
• Mindennemű zavaró zaj okozása, zajkeltő tevékenység végzése, így különösen motoros
gépek, fűnyíró, építőipari gépek üzemeltetése,
hangos zenélés, zeneszolgáltatás vagy éneklés, pirotechnikai termékek használata tilos:
a) május 1-jétől szeptember 30-ig 8.00 óra
előtt és 23.00 óra után,
b) október 1-jétől április 30-ig 8.00 óra előtt és
22.00 óra után, továbbá
c) vasárnap, ünnepnap, és munkaszüneti napokon.
• A közterület tisztántartása érdekében az ingatlantulajdonos, vagy az ingatlan használója,
vagy üzlet, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egység, egyéb elárusítóhely esetén az
üzemeltető köteles:
• az ingatlan, vagy árusító hely előtti, melletti,
úttestig terjedő területet gondozni, tisztán tartani, hulladék- és gyommentesíteni, a burkolt
területeken a havat eltakarítani és síkosságmentesíteni; ha az ingatlan két közúttal is érintkezik, a feladatok mindkét irányra vonatkoznak;
• az ingatlan melletti nyílt árok, vízelvezető árok
és műtárgyainak tisztántartása, gyommentesítése, az árok szükség szerinti mélyítése, a víz
folyását biztosító szinten tartása;
• az ingatlana előtti közterület szennyeződéstől való megtisztítása;
• a közterület tisztítása során összegyűjtött
települési szilárd hulladékot az önkormányzati
rendeletben meghatározott gyűjtőedénybe vagy
más gyűjtőeszközbe elhelyezni és elszállításáról gondoskodni;
• a közterületek tisztántartása során a porzás
okozta légszennyezettséget szükség esetén
locsolással, vízzel való tisztítással elkerülni.
Aki az e rendeletben rögzített közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el,
200.000 Ft erejéig terjedő bírsággal sújtható.

megválasztásra került az Ügyrendi Bizottság,
melynek tagjai:
Ivanics András képviselő a bizottság elnöke,
Hugyecz Enikő képviselő, Partos Gábor nem
képviselő tag. A bizottság elsődleges feladata:
ellátja a települési képviselők és a polgármester

• Bevezetésre került a települési óvodáztatási
támogatás, melyet az óvodás gyermekek szülei
igényelhetnek az önkormányzat hivatalában
minden évben az óvodai nevelési év kezdetén.
2019. évben a támogatás összege 5.000 Ft
gyermekenként. Ebben az évben a támogatás

a két alpolgármester feladatai:
• Csizmár Gábor alpolgármester: gondoskodik
az önkormányzati intézmények, épületek karbantartásával, üzemeltetésével kapcsolatos
feladatok ellátásáról, az önkormányzati intézmények és épületek folyamatos működőképességéről, a felmerüli hibák, problémák javításáról.
• Hákli Tibor alpolgármester: a polgármester általános helyettese; gondoskodik a közterületek
és az intézményi területek (önkormányzati ingatlanok) tisztaságáról, rendezettségéről, rendben tartásáról, ennek érdekében irányítja azon
önkormányzati foglalkoztatottak munkáját,
akiknek munkakörébe beletartozik a közterületek és az intézmények területének gondozásával kapcsolatos feladatok ellátása.

2019. december 31-ig igényelhető az önkormányzati hivatalban.
• A szervezeti és működési szabályzat - elsősorban technikai és pontosítási jellegű - módosítására került sor.
• Módosításra került a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet, mely értelmében az idegenforgalmi adó mértéke 380 Ft/fő/éjszaka
összegről 420 Ft/fő/éjszaka adómértékre
emelkedett. Ezt az adót a Bánkon vendégéjszakát eltöltő személyek ﬁzetik. Az adót a szállásadó szedi be a vendégtől és ﬁzeti meg az önkormányzat részére. A helyi adómérték emelése az önkormányzati bevételt növeli. Az idegenforgalmi adó azért is fontos, mert az állam
az üdülőhelyi feladatok ellátásához a beszedett
idegenforgalmi adó összegével megegyező
összegű állmai támogatást nyújt az önkormányzat számára.
• A képviselő-testület felülvizsgálta a közterület használati díjakat, melyek a felülvizsgálat
eredményeként nem kerültek módosításra.
• A képviselő-testület hatályon kívül helyezte az
avar és kerti hulladékokról szóló önkormányzati
rendeletet. Ez azt jelenti, hogy a kerti égetést
megengedő helyi rendelet hatályon kívül helyezésével településünkön is a központi jogi szabályozás lép életbe, miszerint a kerti hulladék égetése tilos! Égetés esetén a katasztrófavédelmi
hatóság jogkörébe tartozik a jogsértővel szembeni eljárás és szankció (büntetés) kiszabása.
• A képviselő-testület döntést hozott a közétkeztetést ellátó vállalkozóról, mely továbbra is
a Vác és Vidéke Vendéglátó Kft lesz, valamint
meghatározta az étkeztetési térítési díjakat.
A szociális étkezés térítési díja – a beszállítási
költségek emelkedésével arányosan – 7,2 %kal emelkedik.
• Módosításra került a Bánk, Borsosberény és
Tolmács Község Önkormányzata között fennálló, a közös hivatalra vonatkozó megállapodás.
A megállapodás legfontosabb módosítása,
hogy a jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a bánki polgármester gyakorolja.
• Meghatározásra került, hogy az önkormányzati társulások társulási ülésein Bánk Községet
a polgármester képviseli, akadályoztatása esetén pedig az alpolgármesterek.
• Felülvizsgálatra került a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodás, mely ezen ülésen nem
került módosításra. A megállapodás következő
felülvizsgálatára 2020. január 31-ig kerül sor.
• Felülvizsgálatra és a várható költségemelkedés ﬁgyelembe vételével emelésre került az
Önkormányzat üzemeltetésében álló Tóparti
Üdülőházban alkalmazott szállásdíj, valamint
terem bérleti díj.
• Felülvizsgálatra került a Tóparti Üdülőház
büfé bérleti szerződése, és a képviselő-testület
évi 65.000 Ft + áfa összegben határozta meg
a 2020. évi bérleti díj összegét, és ezen öszszeggel jóváhagyta a jelenlegi bérlővel (Pizzaro
Bt.) kötendő bérleti szerződést.
• Elfogadásra került az Önkormányzat 2020.
évi belső ellenőrzési terve. A terv értelmében
2020. évben a térítési díjak szabályszerűségi
vizsgálatára és gyakorlati rendjének ellenőrzésére kerül sor.
• Az Önkormányzat az idén is karácsonyi vásárlási-utalvánnyal, valamint 40 dkg szaloncu-

korral ajándékozza meg a 65 év feletti bánki lakosokat.
• A képviselő-testület meghatározta a 2020.
évi munkatervét, a tervezett üléseket és a tárgyalandó napirendeket.
• A képviselő-testület két lakossági kérelem
ügyében (beépítési kötelezettség törlése, közterületi fa kivágása) hozott döntést.
• A képviselő-testület elfogadta a Petőﬁ úti
járda 1. szakaszának (Petőﬁ út 2-től a Benczúr
utcáig) és a falu közepére tervezett buszmegálló öböl és leszálló peron építésének engedélyezési tervének korszerűsítésére és aktualizálására vonatkozó tervezői ajánlatot, mely alapján az önkormányzat 220.000 Ft + áfa összegért elvégezteti az építési tervek aktualizálását
és engedélyezését.
• A képviselő-testület elhatározta a bánkiak
EGYMÁS KÖZT önkormányzati kiadású helyi
újság rendszeres megjelentetését. (Ennek első
számát tartja kezében a kedves olvasó ☺
Reméljük, hogy az újsággal sok érdekes, közérdeklődésnek számot tartó cikkel és sok örömet szerző bánki képpel ajándékozhatjuk meg
Önöket!)
• Az Önkormányzat a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal közösen bánki fotókkal
díszített 2020. évi falinaptárt készíttet és az év
végi ünnepekhez kapcsolódóan minden bánki
háztatás számára ajándékoz egy bánki naptárt.
• A Petőﬁ úti közlekedés balesetveszélyességének csökkentése érdekében a Rétság irányából érkező gépjárművek sebességcsökkentése céljából sebességmérő és ﬁgyelmeztető
berendezés kerül kihelyezésre. A ledes tábla
jelzi a megengedett sebességet, és a sebesség
túllépése esetén a „LASSÍTS” felirat világít.
• Döntés született a karácsonyi díszkivilágítás
bővítéséről.
• A Petőﬁ úton való gyalogos közlekedés balesetveszélyessége miatt a gyalogos közlekedés a Petőﬁ úttal párhuzamos, biztonságosabb
Tó utcán javasolt. A biztonságosabb gyalogos
közlekedés érdekében a képviselő-testület a Tó
utcát gépjármű forgalom elől elzárt területté
minősítette, mely tilalom alól a kivételt képez a
célforgalomból (pl. a Tó utcában lakók) történő
behajtás.
• Az Önkormányzat szerződést köt a települési
marketing akcióterv megvalósítására.
• A képviselő-testület támogatja, hogy településünkön 2021-ben a Magyar Ebtenyésztők
Országos Egyesületének szervezésében Nemzeti kutyakiállítás valósuljon meg.
• A képviselő-testület megtárgyalta Hugyecz
Enikő képviselő műanyag korcsolyapálya üzemeltetésére tett indítványát. A képviselő-testület az indítvány ügyében történő döntést
– a kérdés további, alaposabb körbejárása után –
a decemberi ülésére halasztotta.
• A képviselő-testület zárt ülés keretében havi
5.000 Ft Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjat nyújt azon bánki ﬁatalok
részére, akik felsőoktatás nappali tagozatán tanulnak. Legyünk büszkék a 4 bánki ﬁatalra, aki
felsőfokú tanulmányokat folytat: Veres Bernadett, Bálint Dániel, Ivanics Barbara, Mészáros
Lili Sugárka!
• Zárt ülés keretében döntések születtek a részorulók részére történő szociális célú tüzifa és
rendkívüli települési támogatás nyújtásáról.
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ne égessük el!
Koromkampány
az éghajlatért
kertes házak között
járva sokszor érezzük
a kéményekből felszálló
vagy a szabad tűzön égő
műanyagok, gumi, pozdorja jellegzetes, kellemetlenül édeskés-fanyar szagát.
a füst marja a szemünket, belélegezvea
tüdőnkbe és a véráramba kerül.
a hulladékok égetésekor
sokféle mérgező anyag
szabadul fel. ezek nagy
koncentrációban azonnali halált is okozhatnak,
kisebb koncentrációban
megbetegítenek, magzatban-kisgyermekekben fejlődési rendelellenességet okoznak.
mindezen okok miatt
jogszabály tiltja
a hulladékok, köztük a
műanyaggal ragasztott
pozdorja, festékes fa
égetését is.
a jogszabály megszegői
500 ezer forintig terjedő
bírságra, vagy akár 5 évig
terjedő szabadságvesztésre számíthatnak
mit tegyünk, ha valaki
a környezetünkben
veszélyes
hulladékot éget?
• Hívjuk fel a ﬁgyelmét,
hogy milyen ártalmakkal
jár a veszélye hulladékok
égetése
• a tűzoltóság (105)
vagy rendőrség (107)
segítségét kérheti.
• Fordulhat a levegő
munkacsoporthoz
postai levélben
1465 Budapest, pf. 1676
vagy telefonon
06-1-411-0509
06-1-411-0510
interneten:
facebook.com/levego
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Itt voltunk együtt…
az 1956-os ForradaLom
és szaBadságHarc
63. évForduLója

a Bánkért
emlékoklevelet
és -érmet
dr. csortán magdolna
gyermekorvos kapta
a bánki közösségért
tett áldozatos
munkájáért

Az október 23-i ünnepség alkalmából megtelt a hivatal díszterme, az ülőhelyek mellett sok álló vendég nézte végig a programot. Első körben Torma Andrea polgármester és Ivanics András képviselő adta
át a Bánkért emlékoklevelet és -érmet
dr. Csortán Magdolna gyermekorvos részére, megköszönve ezzel a bánki közösségért tett áldozatos munkáját.

A közönség soraiban ülő szülők, nagyszülők,
testvérek örömére nagy sikert aratott az
óvodások műsora, akik a korosztályuknak
megfelelő módon színesítették a programot.
A bánki iskolások versekkel, közös énekkel,
Füke Szabolcs evangélikus lelkész gitárkíséretével tisztelegtek ’56 szelleme előtt.
A színpadi eseményeket Toldi Tamás énekes, dalszövegíró szereplése zárta, aki Wass
Albert és Márai Sándor megzenésített verseinek előadásával méltó megemlékezést
tartott. A mécsesek meggyújtása és elhelyezése után Füke Szabolcs lelkész ünnepi
gondolatait hallgatták meg a résztvevők.
márTon nap

Ezt követően Torma Andrea polgármester
beszédében megidézte az 1956-os forradalom és szabadságharc történéseit, tragikumát egy-egy egyéni sors bemutatásával.

A közös események, együttlétek fontosságát igazolja, hogy kicsik és nagyok, idősek és ﬁatalok is részt vettek a november
8-i Márton napi mulatságon. Az egy héttel
korábban elkészített színes kis lámpások
mind gazdára találtak és a körülbelül 80 fős
menet együtt indult a tó körüli esti sétára.
Még a távolból is hangulatos látványt nyújtott ez a kígyózó fénysor. Visszatérve, a hivatal dísztermében forró tea, a bánki aszszonyok keze között készült házi sütemények és Hertel Szilvia néptánc pedagógus
színes foglalkozása várta a megjelenteket.
Szilvi közreműködésével megidézték Szent
Márton legendáját, együtt daloltak, verseltek, a gyerekek körtáncot jártak és közben
megosztották egymással az erre az alkalomra készült „libasütiket”.
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idősek napja
Az idősek köszöntésére az idei évben november 15-én került sor. Torma Andrea polgármester szívhez szóló bevezetője után
az önkormányzat vendégül látta a bánki
szépkorúakat. A közösen elköltött ebéd
hangulatát fokozta Csabuda Péter harmonikajátéka. A főműsor Gergely Róbert és
Némedi-Varga Tímea „Dúdold velem” című
előadása volt, mely vastapsot érdemelt és
elérte célját, valóban az egész társaság
együtt énekelte a jól ismert örökzöld
slágereket, operett részleteket, nótákat.
A kötetlen együttlét kicsit megtörte a
szürke hétköznapokat és emlékeztetett
arra, milyen fontos is az egymás felé való
Rusvay Kata
odafordulás.

TováBBi TervezeTT
közösségi programok
december 1-jén, 8-án, 15-én
és 22-én 12.30 órától
a templomi istentiszteletet követően,
advent minden vasárnapján gyertyát
gyújtunk a falu adventi koszorúján.
a december 22-i gyertyagyújtás után
a falu karácsonyfájának közös
díszítése, a résztvevők díszeinek
elhelyezése a karácsonyfán.
Adventi gondolatait megosztja Füke
Szabolcs lelkész, majd közös éneklés.
december 6-án 16.00 órától
„Létezik-e a mikulás?”
Mosolyra Hangolók Együttes előadása
az önkormányzat közösségi termében.

vajon az előadás után
meglátogat minket a mikulás
és megajándékozza a gyerekeket?
december 7-én 9.00 órától
„szólj csengő” molnár orsi zenés,
interaktív gyermekműsora
az önkormányzat közösségi termében.

Programajánló
madácH imre
műveLődési közponT
2600 vác,
dr. csányi L. krt. 63.
Dec. 12. csütörtök 17 óra
szabó gyuri bácsi, a bükki
füvesember előadása
A belépőjegy ára: 1.500 Ft
Dec. 13. péntek 20 óra
váci jazz klub: pálinkás
gergely és zenekara
A belépőjegy ára: 1.200 Ft
Dec. 14. szombat 17 óra
szlovák karácsony
A belépés díjtalan!

a műsor után kézműves foglalkozás
keretében karácsonyi díszek,
üdvözlőlapok készítése, valamint
karácsonyi puszedli sütés
a Bánki Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat klubhelyiségében.
december 7-én 13.00–17.00 óráig
karácsonyi vásár az önkormányzati
hivatal előtti központi parkoló
területén.
december 28-án 8.00 órától
15. egyéni asztalitenisz házibajnokság
az önkormányzat közösségi termében.
Nevezés a helyszínen.
2020. Február 8. 17 óra
Farsangi télűzés busókkal
Igazi farsangi kavalkád gólyalábas
maskarásokkal. Medve, lovacska és
gólya óriásbábok, közösen alakított
télűző zenekar és eredeti busó
maszkok, hagyományőrző téltemetés
tüzes bemutatóval. Előkerül a karikás
ostor, a kürt, a kolomp és a kereplő is.
A műsort követően forró tea, sütemény!
Önkormányzati Hivatal előtti parkoló
március 6. péntek 18 óra
komposztáljunk!
Önkormányzati Hivatal, díszterem
dr. Orlóci László, az ELTE Füvészkert
igazgatója, kutatótanár tájékoztató
előadása a kerti zöldhulladék
feldolgozásának lehetőségeiről.

Dec. 14. szombat 20 óra
Hangfoglaló koncertek
– cry Free
deep purple Tribute Band
A belépőjegy ára: 1.000 Ft
Dec. 15. vasárnap
karácsonyi hangulat
és koncert
az antonio vivaldi kamarazenekar hangversenye
A belépőjegy elővételben:
1.500 Ft,
az előadás napján: 1.800 Ft
Dec. 30. hétfő 20 óra
ismerős acrok koncert
A belépőjegy ára: 3.300 Ft
Jan. 24. péntek 20 óra
Hangfoglaló koncertek –
kéknyúl
A belépőjegy ára: 1.500 Ft
Febr. 4. kedd, 5. szerda
6. csütörtök 10 óra
nyakigláb, csupaháj,
málészáj
A belépőjegy ára: 1.000 Ft
Febr. 7. péntek 20 óra
Hangfoglaló koncertek –
sax-o-Funk
A belépőjegy ára: 1.500 Ft
Febr. 8. szombat 10-12 óra
Farsangi mulatság
kiﬂi zenekar
A belépőjegy ára: 900 Ft
Febr.11. kedd 10 és 14 óra
Fehérlóﬁa
A belépőjegy ára: 1.000 Ft
Február 14. péntek 20 óra
Hangfoglaló koncertek –
Blahalouisiana
A belépőjegy ára: 1.900 Ft
Február 21. péntek 20 óra,
Hangfoglaló koncertek –
Hősök
A belépőjegy ára: 1.500 Ft

2019

Bánk
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gondolatcserebere identitásról, pásztorlásról, zenéről és álmokról.

Füke Szabolcs
evangélikus lelkésszel szabados andrea beszélgetett.

Bőrdzsekiben és farmerben érkezik. a fotó kedvéért lelkesen pózol
volkswagen bogarával és Budapesten a „nyóckerben” vásárolt új gitárjával.
az első benyomások jók, a ﬁaim azt mondanák „szabolcs bá’ jó arc!”
az interjú elején már kihallatszik, hogy egyáltalán nem kritikus alkat,
inkább mindenben keresi a jót, akkor is amikor a rábízottakkal „elsőre” más
nyelvet beszélnek.
a parókia irodájába lépve feljebb nyomja a fűtésgombot, hogy komfortérzet terén is történjen valami, majd az asztal mellé ülve, átadja magát
a beszélgetésnek. nagy időtávlatok felé, lassan, egyenletesen.

névjegy:
Lelkész,
zeneszerző
1969.
március 24-én
született
Zebegényben
Tanulmányait
1993-ban
fejezte be az
Evangélikus
Teológiai
Akadémián,
Budapesten
2017 óta helyettes
lelkészként
szolgál Bánkon
Nógrádon él
feleségével és
három
gyermekével

• Kedves gyermekkori emlék?
Kedves emlékből sok van. Deákváron töltöttem a gyermekkoromat. Amikor már
egyedül is kószálhattam biciklire ültem és
letekertem a Duna partjára. Szemben a
szentendrei szigeten volt a család telke
ahol sok időt töltöttünk.
A mai napig idehordom
az iﬁket is, sőt még az
első gyülekezetemből,
a tordasi időkből való
„öreg iﬁkkel” is itt szoktunk nosztalgiázni. Sátorozás, szabadtűzön
főzés, pottyantós vécé.
Tévé és fényszennyezés nélkül.
Egy másik emlék kissrác koromból szintén
kedves. Egy négylakásos társasházban laktunk, az utcákban a csatornázások még akkor
készültek és mi telepi
gyerekek az építkezés
gödreiben, árkaiban lejátszottuk a világháború összes csatáját.
Nyáresti nagy bújócskák is voltak.
Ha családunk kutyáira gondolok, Macira a
foxira és Artúrra az „utcamixre” ők is megmelengetik a szívemet.
• Volt-e meghatározó találkozás amely
a választott hivatása felé vitte?
Édesanyámnak fontos volt, hogy húgom
és én színvonalas zenei képzésben része-

süljünk, ezért a fóti kántorképzőbe iratott
be minket. A zene igazán Fóton lépett be az
életembe, ahogy az „evangélikus vonal” is
(római katolikus családba születtem).
1984-ben a képzőben ismerkedtem meg
Győri Jánossal, aki Ősagárdon volt lelkész.
Győri János személye
volt a pályaindító.
Nemcsak a lelkipásztoromnak, mentoromnak, hanem a barátomnak is mondhatom őt.
A viszonylag korai megtérés, a kántorképzőben átélt zenei és lelki
élmények és a mozgalmas ősagárdi ifjúsági körben eltelt évek
közben érkezett elhívásnak engedve jelentkeztem a teológiára. Egy
év sorkatonai szolgálat
után kezdhettem meg
tanulmányaimat.
1993-ban szenteltek
lelkésszé. Két és fél év
segédlelkészi idő után
Tordason, majd Galgagután szolgáltam, majd a nógrádi és vele
párhuzamosan a bánki és rétsági gyülekezetekbe érkeztem.
• Van-e a lelkipásztornak szabadideje?
Ha akad egy szabadnapom, amikor kicsit
rendezhetem a soraimat, jó kikapcsolódás
Sabu kutyánkkal nekimenni az erdőnek.
Kószálunk, gombászunk. Ez jó kis „én idő”.
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Ha a feleségemmel sikerül csak egymással
tölthető időt tölteni az is nagyon klassz.
Kikapcsolódásnak még ott van a zene.
• Ön zeneszerző, kórustag a Large Room
zenekarban játszik. 1992-ben volt az
ősbemutatója „Adventi oratóriumának”.
Lehet, hogy gitár volt a jele az oviban?
A zene mindig nagyon fontos volt nemcsak
az én, de a családom életében is. Bár szüleim nem játszottak hangszeren, de a Teremtő szép énekhanggal áldotta meg őket.
Apai nagyanyám operaénekesnő volt, apai
nagyapám pedig szimfónikus zenekarban
bőgőzött.
Húgommal együtt, (aki később szolfézs és
zeneösszhangzattan tanárnő lett) zenei
általánosba irattak be a szüleink.
Kisiskolásként nem osztoztam maradéktalanul őseim abbéli örömében, hogy hangszeren tanulhatok, sőt sokszor kellett fakanállal nyomatékot adniuk, hogy gyakorlásra bírjanak. Ma már nagyon hálás vagyok
nekik, hogy megtanultam zongorázni.
Gimnáziumi éveim alatt – a családi hagyományokat továbbvíve – a váci Vox Humana
énekkarba is jártam, majd 2015-ben „viszszamentem". Ez a közösség (is) fontos az
életemben. A Vox számomra egy sziget.
Más zenei műfaj, mint amivel amúgy foglalkozom. Feleségemmel, Kornéliával fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink is kapcsolatban legyenek a zenével. Gréta lányom hegedűn játszik, Marcell ﬁam jazz
dobtanszakra jár és közben saját zenekarban is játszik, Gerda lányom csellózik és
zenetanári pályára készül.
• Korán megtanuljuk a hittanórán, hogy
a teremtő személyre szabva tálentumokat
adott, amikkel jól kell bánnunk.
Ön több hangszeren játszik, szép énekhangja van. Számomra egyértelmű, hogy
Istennek terve van az Ön zenei tehetségével. Egyet ért ezzel?
Egyetértek. Azon vagyok, hogy amit kaptam, legjobb tudásom szerint, sőt tudásomat folyamatosan frissítve, képezve
magam, használjam talán többek örömére
és Isten dicsőségére.
Vannak még terveim.
• Ahogy a napok múlnak az adventi várakozás napjai elindulnak felénk. Sokaknak
ezek a napok nem jelentenek többet, mint
a karácsonyra való ajándékok vásárlására
szánt idő fogyatkozását.

2019 novemberének végén mi az Ön Adventi
üzenete?
Néhány évvel ezelőtt kétszer is kipróbáltam egy nagyon szigorú böjtöt. Egy hétig
csak folyadék, főleg víz, néha zöldségleves.
Megdöbbentő tapasztalathoz jutottam.
A következő napokban csak zöldségek
következtek. Emlékszem milyen ízbomba
volt egy falat brokkoli, vagy egy egyszerű
hagymaleves…
A kérdés mögött megbúvó bánattal azonosulva teszem szóvá, hogy a 21. századi
ember „ízfokozókat” fogyaszt az ételek és
a valódi ízek helyett. Két-három héttel az
ádvent előtt már teljes gőzzel üzemelő
vásárok és a hozzájuk kapcsolódó őrület
látásom szerint megemeli az „ingerküszöböt” és átrendezi, megrontja, kiüresíti, merkantilizálja az ünnepet és vele együtt a szíveket is. „Lelki ízfokozókat” fogyasztunk, a
csalódás ezért borítékolható.

Az ünnep több mint hangulat.
Bárcsak megtalálnánk,
és együtt keresnénk azt,
amire valóban szükségünk van.

Large Room
A bluest, funkyt játszó együttes neve már régóta ismert
evangélikus körökben. A zenekar célja tanúságot tenni az
Úr Jézusban mindenki előtt megnyílt valódi szabadságról,
választási lehetőségről, tágas térről és az ő munkájáról.
(Zsoltárok 31,9)
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A modern világ
elfáradt emberének
frissítő állomása

Bánk
Szenthe István
írása

Mai korunk legtöbb dolgozójának a szupersebességgel működő elektronika által meghatározott munkatempót kell követnie. Csodálatos
ahogy a technikai érzékelők észlelik még a legkisebb változást is, utasításokat adnak ki és folyamatokat indítanak el. Ezért a legtöbb iparágban a szellemi leterhelés egyre fokozódik. A kitartó jó munkaképesség és erőnlét, az életkedv fenntartása olyan szükségszerűség
mely „felfrissítő állomásokat” hoz az emberek életébe. Kell egy hely
ahol nem csupán kipihenhető a hétköznapi ﬁzikai és szellemi igénybevétel, hanem javítható, erősíthető a test és a lélek állapota.
A pihenésre vágyó emberek között csábító
lehet távoli vidékek tájainak felkeresése, de
a távolság, a hosszú utazás e megújulási
lehetőséget erősen korlátozhatja.
Bánk vezetői a 1970-es évektől kezdődően
bölcs megoldást találtak a városok forgatagából kiszakadni akaró, a szabadba vágyók igényeinek kiszolgálására.
A falu egyik határában lévő szántókat felparcellázva üdülő övezetet jelöltek ki.
A falu közepén található tó, mint fürdőzési
lehetőség erős vonzerőt jelentett. Sok pihenni vágyó jött Bánkra üdülési célból
hosszabb időre, vagy csak akár egy hétvégére. Napjainkra a településen a nyaralóturizmus kiszolgálása egész iparággá vált.
Elgondolkodtató, hogy az évek alatt kialakult helyzet miatt, – a jelenlegi stran területét leszámítva – a tóparton csupán egy
3-5 méter széles aszfaltozott sétány áll az
idelátogatók rendelkezésére.
Az önkormányzat Bánk turisztikai jövőjének kidolgozására – pályázati támogatásból megvalósult – piackutatást végeztetett. Ezen kutatás megállapításai fogják a

továbbiakban meghatározni a fejlesztési
irányokat. A kérdőívben feltett kérdések
közül a „Milyen célból érkeztek Bánkra?”
a megkérdezettek nagy száma a pihenést,
a strandolást és a kulturális programokat
jelölte meg válaszaként.
Bánkon a pihenésre az év minden hónapjában van lehetőség, de a strandolást, a
fürdőzést átlagban csak két nyári meleg
hónap biztosíthatja. Az év túlnyomó részében ez a vonzerő csekély erővel bír.
Mindezek miatt az idelátogatók szemszögéből talán kijelenthető, hogy Bánk felkeresésekor a nyomatékosabb ok a pihenés
szándéka. A válaszadók véleményéből továbbá kiolvasható volt, hogy a Bánkra érkezők másodsorbani célja a sportolásra és
a túrázásra való lehetőségek kihasználása
lenne. Bánk turizmusának fejlesztési terveinek elkészítése során ﬁgyelembe kell
venni, hogy a hűvösebb hónapokban is
nyújthasson a település pihenést szolgáló
turisztikai elérhetőségeket.
Jó elehetőségek lehetnek pl. túraútvonalak
kialakítása, melyek a településre látogatók

érdeklődésére tarthatnak számot. Jelenleg
Bánk térségében egyetlen folyamatos túrajelzéssel ellátott, azaz követhető túraútvonal van. Ez az útvonal a Prónay kilátóhoz
vezet fel.
A túrajelzések felfestését a Bánki Sportegyesület tagjai végezték el, amivel megvalósították, hogy a tó melletti nagy parkolótól indulva, a kilátó átlagos tempóban
2-2,5 óra alatt (táv: kb. 5,4 km, szintkülönbség 250 méter) elérhető legyen.
A kirándulás során az első csúcs a Bánkihegy, ahonnan szép kilátás nyílik észak felé
az Ipoly síkjára. Tovább haladva kb. 500 méter
múlva dél felé a Naszályra láthatunk rá.
A Prónay kilátót megközelítve egy öreg tölgyekből álló erdőrészben, illetve annak szélén vezet az út. A gondosan ápolt erdő a természet és az erdészet közös csodája, szemet és lelket gyönyörködtető látvány.
A környező fák fölé emelkedő 23 méter
magas Prónay kilátó a maga valójában egy
technikai remekmű. Minden elemében meglátszik a gondos és igényes mérnöki tervezés. Egyetlen hiányossága, hogy a kilátó aljában nincs tetővel fedett tér, ami (pl. esőben) kellemetlen. Itt helyezték el a kilátó körüli padokat és asztalokat, amik igényes körülmények közötti pihenést szolgálják.
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Felül a fák koronaszintje fölötti nagy kilátóteraszról a környék teljes körpanorámáját
élvezhetjük.
A közeljövőben Bánk Önkormányzata – a
Bánki Sportegyesülettel – együtt egy tornapálya kialakítását és további túraútvonalak kijelölését tervezi.
Előkészítés alatt áll a szintén a tó melletti
nagyparkolótól induló, a Lókos patak mentén, a labdarúgó pálya mellett lévő Szent
Borbála kutatóaknához vezető ösvény kialakítása is. Ennek az ösvénynek az első
látványossága a Lókos-patak felett vezető
függőhíd, mely tulajdonképpen egy érdekes
vízhozam mérő rendszer része.
A Szent Borbála kutatóakna rendkívüli
természeti jelenség. Kutatásának célja a
2014-ben, a patakmeder beszakadásával
létrejött víznyelő mélyébe elfolyt víz útjának követése. Biztosan állíthatom, hogy
még egy ilyen kutatási hely nincs az országban!
A kutatóakna csak vezetővel látogatható!
Ez a tervezett túraösvény oda-vissza kb.
1.5 km. Mivel emelkedő nincs benne, könynyű sétát igér a csobogó patak mentén.
Az ösvény keresztezi az üzemen kívüli vonatsíneket. A patakok felett átívelő vasúti
hidak pedig műszaki érdekességek.

Akcióban a Közösen Bánkért csoport
A tó feletti erdőrész
takarításának eredménye: 50 zsák vegyes
hulladék, 2 olajsütő,
2 porcelán mosdó,
1 felfújható medence,
5 zsák építési törmelék,
rengeteg fémhulladék.
A megalakulása után,
rövid időn belül nagy
létszámúvá bővült
Közösen Bánkért
csoport célul tűzte ki,
hogy a településünkön
élők környezetét
szépítse, a falu
közösséget erősítse.
Csoportunk szívesen
fogadja a lakosság
ötleteit, jó gondolatait,
építő kritikáját, hogy
még élhetőbbé és
érdekesebbé tehessük
településünket.
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Jövőre is
görbüljön a bot!
a Bánki Horgászegyesületet 73 évvel ezelőtt alapították, hosszú évtizedek alatt a
gyönyörű kis „tengerszem” minden túlzás
nélkül országos hírnévre tett szert a pihenni vágyók, és a horgászat szerelmeseinek körében. az ismeretség azonban
nagyobb felelőséggel is jár. vizének minősége, és a környezetének megóvása érdekében folyamatos ﬁgyelmet, és állapotértékelést igényel. a halászati jogot a bánki
ii. rákóczi Ferenc Horgászegyesület gyakorolja, mely a Horgászegyesületek nógrád megyei szövetség (Henosz) tagjaként működik.
az év lezárásához közeledve, az egyesület
elnökét, Horváth istvánt kérdeztük az
egyesület éves tevékenységeiről, munkáiról, és a jövőbeli terveikről.
A bánki tó idei év
rekord fogása,
Kalmár Aladár helyi
horgász nevéhez
fűződik.
Egy szeptemberi
harcsa-horgászat
alkalmával
a szerencse nem
hagyta cserben.
Alkonyat után egy
közel másfél
méteres gyönyörű
szürkeharcsa
akadt a horgára,
amit komoly
erőfeszítések árán,
horgásztársa
segítségével sikerült
a stégre emelni.
Aladár gyerekkora
óta szereti, és
nagyon jól ismeri
a tavat, ebben az
évben ez volt
a harmadik, 1 méter
fölötti harcsa, amit
Bánkon fogott.

Az egyesület a tevékenységét, az alapszabályzatában rögzített szabályok szerint
végzi, az egyesület hatékony munkavégzése érdekében együttműködik más egyesületekkel, helyi vállalkozásokkal, a rendőrséggel és jó kapcsolatot ápol a helyi önkormányzattal.
Az önkormányzat segítségével az előző év
végén levágattuk a nádat, így 2019. márciusban társadalmi munka keretében egy
nagytakarítást kezdtük az évet, a környezetünk szebbé tétele érdekében.
Az év folyamán 3 alkalommal 35 mázsa
3 nyaras pontyot és az őszi telepítés során
1 mázsa 20-25cm-es előnevelt sűllőt telepítettünk. Az esztendő során horgászaink
eddig 2500 alkalommal horgásztak a tavon, vendéghorgászok 542 alkalommal látogattak el hozzánk. Az egyesület horgászainak fogásai vegyes palettát mutatnak:
pontyot, sűllőt, csukát, amúrt, harcsát, balint
és egyéb kategóriába eső halakat fogtak
(kárász, keszegfélék). Meglepően jó fogási
mutatókat produkáltunk a sűllő horgászat.
Az év során saját versenyeink mellett több
nívós Nógrád megyei versenyen is részt
vettünk.

Május 4-én rendeztük meg tagjainknak
Révai Zoltán és Lomen János emlékversenyeket és a felnőttekkel egy időben került
megrendezésre ifjúsági versenyünk is.
Csapatunk Kétbodonyba a JESZI emlékversenyen is részt vett.
Május 26-án gyermek horgászainknak
szerveztünk horgászversenyt a nemzetközi gyermeknap alkalmából. A MOHOSZ
jóvoltából több tízezer forintos felszereléssel díjazták a nyerteseket.
Júniusban Maconkán és Bánkon felnőtt
csapatunk az egyéni kétfordulós megyei
versenyen mérette meg magát.
Szeptemberben a Nógrád megyei szövetség vezetőségének két napos elnöki-titkári
találkozója is a bánki tónál került megrendezésre, amelyet jövőre is itt terveznek
megrendezni.
Idén horgászegyesületünk elkezdte a stégek teljes körű felújítását, amelyet 3 év alatt
szeretne végrehajtani, így 2021-re megújulnának a rossz állapotban lévő stégek,
amelyek közel 20 éve kerültek felállításra.
Szeptember hónapban a halőr ház új helyre
költözött az önkormányzat által végrehajtásra kerülő projekt érdekében.
Az egyesület a jövőben is az alapszabályban megfogalmazott céloknak megfelelően igyekszik horgászsport gyakorlását
biztosítani, fejleszteni, népszerűsíteni.
Horváth István négy éve vezeti a közel 100
tagot számláló közösséget, a jövőbeli elképzelései az egész település érdekeit is
képviselheti, hisz az idegenforgalom terén
a horgászturizmus is szerepet kaphat a
Bánki tavon.
Merenghetünk a jövőn, azonban így évvégéhez közeledve a szerencsésebbeknek a
fogási naplók betelnek, és a horgászfelszerelés is bekerül a tárolóba, jöhet a jég, a karácsonyi halászlé, a bejgli, és a hideg hoszszú esték, ahol visszaidézhetjük az év legjobb fogásait, legszebb pillanatait, és nyugtázhatjuk a múltat a meleg szobában.

Idén is a dobogó
felső fokán
telel Bánk
Az újonnan szervezett egy csoportos
megye másodosztály őszi szezon végére
sem fogyott el a tavalyi lendület, csapatunk jól vette a felállított akadályokat, és
veretlenül vezeti a labdarúgó bajnokságot.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Bánk se
NŐTINCS SE
SZÜGY SE
ÉPÍTŐK KC
BERCEL KSK
MÁTRAVEREBÉLY-SZKÚT SE
NAGYOROSZI HBB SE
ZAGYVARÓNAI SE
VARSÁNY SE
TARI SZABADIDŐS EGYESÜLET
ŐRHALOM SE
MIHÁLYGERGE SE
SZENT IMRE DSE BGYARMAT
KÁLLÓ SE
NÓGRÁDSÁP SE (Kizárva)

37
36
31
30
19
19
18
14
12
10
10
9
3
2
0

IRÁNY A KONDITEREM!
Valószínűleg sokan nem is tudnak a településünk konditerméről, aminek a története egy klubhelyiséggel kezdődött az orvosi rendelő szomszédságában. Néhány
bánki ﬁatal gondolataiból összefogás és
cselekvés született, az otthon használt
edző alkalmatosságokat egy helyre gyűjtötték, és közösen berendezték a 20 m2es klubhelyiséget. Néhány év múlva a ﬁatalokból életerős férﬁak lettek, és a terem
kicsinek bizonyult az egyre bővülő sportkellékeknek. Mivel a régi könyvtár helyiség
üresen állt az óvoda épületében, a probléma megoldásra talált, és a konditerem az
Önkormányzat hozzájárulásával elfoglalhatta az új helyét. Mára méretben kielégítő,
és igen jól felszerelt teremben edzhetnek a
sport ezen kedvelői, ahol női-férﬁ mosdó,
és szinte minden igényt kielégítő eszközpark található. A terem üzemeltetője a
sportegyesületünk, felelőse és megbízott
vezetője Ivanics Tamás és Temesvári
Arnold, akiktől bátran lehet érdeklődni a
kondizás lehetőségéről.
ivanics Tamás: 06 30 973 25 35.

K YO K u S H I N K A R AT E B Á N K O N
a kyokushin karate stílus megalapítója
sosai masutatsu oyama. a 10. danos mester aki 18 hónapon keresztül magányosan
tréningezett a japán kiyosumi hegyen,
megalkotta a világ egyik legkeményebb
harcművészetét, amely a testi erő és a lelki
összhang egy szintre emelésével félelmetes küzdőket, nagyszerű harcosokat adott.
idén nyártól Bánkon is lehetőség van ezt a
küzdősport űzni. erről számol be csatlós
kornél karate edző.
Idén júniusban kezdtem Bánkon Kyokushin Karate
edzéseket tartani egy kezdő csapatnak. Jelentkezni lehet 7 éves kortól 99 éves korig, folyamatosan van tagfelvétel.
2004-ben, Sensei Varga László 3 danos mesternél kezdtem a karatét. 2017-ben 2 danos vizsgát
tettem (második fekete öv fokozat).
A sportág jellemzői: fegyelmezett katonás szigor,
csapat szellem, kemény edzések, edzőtáborok, és
folyamatos vizsgák kontrolálják a fejlődést.
Ami elengedhetetlen, az a szorgalom és a kitartás,
minden más közös munkával fejleszthető.
Azok számára akik ügyesebbek és komolyabban
szeretnének ezzel a sportággal foglalkozni országos és nemzetközi versenyzési lehetőség is van.
Életkor, súlycsoport és tudás szerint is külön
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sorolva A, B, C kategória, proﬁ, haladó, kezdő csoportokban.
Kezdőknél és kicsiknél különböző testrészvédőket használunk, és csak érinteni lehet a fejet.
Versenyen proﬁknál Full contact az elvárt, védőfelszerelés nélkül, erőteljes ütések és rúgások
vannak.
Jelenleg az edzéshez egy nagyobb garázst a
Dojot (edzőteremet) használunk, ami jó fel van
szerelve a gyakorlatokhoz.
(Edzőterem: Bánk, Petőﬁ út 41.)
Terveim között szerepel, hogy pár éven belül szeretnék egy 70 négyzetméteres termet építeni itt
Bánkon, az edzések létszámának és színvonalának növelése érdekében.
csatlós kornél edző: 06 30 465 12 07

Évzáró
gondolat
külső szemlélőként
kis falunk egy sportos
településnek látszik.
a Bánkra látogatók
minden évszakban
találkozhatnak valamilyen szabadidősportot
kedvelővel.
Beszéljünk a tó környékén futó, bicikliző,
a nyári időszakban
úszó, vagy télen
a korcsolyázókról .
valójában ezek a
sportolási lehetőségek
mind spontán alakultak
ki Bánkon, nem egy
tudatosan felépített
rendszerként.
a sportkultúra tovább
gondolása egy fontos
feladat.
a település természeti
környezet adta lehetőségeinek kiaknázása
és a sporttal való
kombinálása lehet az
új irányvonal.
mára az aktív pihenés
valódi jelenség, amivel
számolni kell a jövőben.
a rendszeresen visszatérő sportprogramok
bővítésével, a gyalogos
és kerékpáros túrák
szervezésével, futó és
tornapálya kiépítésével
segíthetjük ezt elő.
Településünk nyújtotta
lehetőségek bővítése
és nem utolsó sorban
az egészségünk
megóvása miatt is
fontos a továbblépés
ebben az irányban is.
Csizmár Gábor
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Turizmus és jövő – Bánk új arculata
2019-ben sokat dolgoztunk Önökkel együtt annak a látnivalók végigrohanása a cél, hanem egy-egy teérdekében, hogy meghatározzuk Bánk turizmusának rület, város vagy falu életében való elmélyülés, a helyi
jövőjét. Megkérdeztük a nálunk pihenő vendégeket, értékek felfedezése és megőrzése, a hely vagy a táj
hogy ők miért szeretik Bánkot, megkérdeztük Önöket, hangulatának átélése.
hogyan látják a falu jövőjét, és abban a turizmus sze- Lassítás a rohanás helyett. Élmények átélése a forepét, és körülnéztünk a nagyvilágban is, hogy lássuk, gyasztás helyett.
merre halad a világ, melyik az a fejlődési irány, ami Mindezeket ﬁgyelembe véve alakult ki egy határozott
a legmegfelelőbb lehet Bánk számára.
fejlődési irány, mely szerint Bánk a csendes
A Bánkon pihenő vendégeket elsősorban a
megpihenés, a mindennapi rohanásból való
természet közelsége, a helyiek vendégszekikapcsolódás, a pillanat átélésének a helyretete és a falu békessége vonzza.
színe. Az ide érkező vendégek a gyönyörű
A válaszadók közül a többség csak a falu jetermészeti környezetben megállhatnak nélenlegi adottságainak megőrzése mellett táhány napra és feltöltődve térhetnek vissza
FÜrödj
a piLLanaTBan!
mogatja a turizmus fejlesztését. Szeretnék
munkájukhoz, mindennapjaikhoz. Ez a „slow
megőrizni mindazt, ami érték, de mindezeket a túlzott travel” magyarul a „lassú utazás” mozgalom lényege.
turizmus tönkreteheti. Sajnos van erre a példa a nagy- Az új üzenethez új arculat illik, amellyel kifejezhetjük,
világban, és Magyarországon is. Ha a turizmus – és mivel várjuk a hozzánk érkezőket, megszólíthatjuk
általában az életmód változás – tendenciáit nézzük, azokat, akik nyitottak Bánk kínálatára. Bánk új turiszakkor azt látjuk, hogy világszinten is körvonalazódik tikai logója ezt fejezi ki, egy ikonikus képpel, amely
egy irány, mely szerint nem a fokozott fogyasztás, annyira jellemző a falu hangulatára.
Almádi Krisztina

Ö N K O R M Á N Y Z AT I TÁ J É K O Z TATÁ S
TeLepÜLési óvodázTaTási
TámogaTás
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. december 1-jétől
bevezette a települési óvodáztatási támogatást.
A 2019. évi települési óvodáztatási támogatás iránti kérelmet 2019. december
31-ig lehet benyújtani az Önkormányzati
Hivatalban. A kérelemhez mellékelni kell
a gyermek óvodai jogviszonyának igazolását, a gyermek és a kérelmező lakcímkártyájának másolatát, valamint a kérelmező nyilatkozatát, hogy a gyermeket
saját háztartásában neveli.
A 2019. évi települési óvodáztatási támogatás óvodás gyermekenként 5.000 Ft.
HeLyi adók
Bánk Község Önkormányzata tájékoztatja adóﬁzetőit, hogy a helyi adók (építményadó, magánszemélyek kommunális
adója, helyi iparűzési adó) valamint, a
gépjárműadó 2020. évi első féléves öszszegét 2020. március 16-ig van lehetőség késedelmi pótlékmentesen megﬁzetni.
Az adó késedelmes megﬁzetése esetén
az esedékesség napját követő naptól
(2020. 03. 17.), késedelmi pótlékot kell
ﬁzetni.

Az építményadó, magánszemélyek kommunális adója, valamint gépjárműadó
2020. évre vonatkozó ﬁzetési kötelezettségről szóló tájékoztatót (értesítőt)
várhatóan 2020. február-március hónap
folyamán minden érintett részére kipostázzuk, illetve a vállalkozások részére
elektronikus úton (cégkapu) továbbítjuk.
Az újonnan forgalomba helyezett gépjármű, valamint adókötelezettséget érintő
változás esetén az adózók határozat formájában értesülnek ﬁzetési kötelezettségükről.
A vállalkozások részére a 2020. 03. 16.
napján esedékes helyi iparűzési adóelőleget a 2018. évre (2019. május 31-ig)
benyújtott helyi iparűzési adóbevallás
alapján kell teljesíteni.
Azok az adózók, akik a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adómegállapítást választották, az adó első féléves
részletét (teljes adóév esetén 21.250 Ft)
2020. 03. 16-ig ﬁzethetik meg.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett
adózó a ﬁzetési kötelezettségét belföldi
pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a ﬁzetési
kötelezettségét belföldi ﬁzetési számlájáról történő átutalással, vagy készpénzátutalási megbízással köteles teljesíteni.

TaLajTerHeLési díj
A talajterhelési díj alanya minden természetes személy, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és
helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz (kibocsátó).
A talajterhelési díj bevallást az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon
kell megtenni
A talajterhelési díj számításának alapja a
vezetékes ivóvíz-rendszerből 2019. évben
vételezett víz mennyisége a mérőóra leolvasás (a DMRV Zrt. által megküldött
számla) alapján.
50 %-os díjkedvezmény illeti meg a
lakossági kibocsátót, amennyiben a
kibocsátó háztartásában az egy főre
jutó havi jövedelme nem haladja meg a
28.500 Ft-ot.
Díjmentesség illeti meg azt a személyt,
aki a 75. életévét betöltötte és egyedül él.
A 2019. évre vonatkozó bevallás benyújtásának és a talajterhelési díj beﬁzetésének határideje 2020. április 1. A talajterhelési díjat Bánk Község Önkormányzat 11741031-15452362-03920000
számú talajterhelési díj beszedési számla
javára kell megﬁzetni banki átutalással, vagy készpénzátutalási megbízással
(csekk).

