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2022 március 8. nőnap volt. Férﬁak egy-egy szál virággal köszöntik ilyenkor kolléganőiket, családtagjaikat.
Ha egy kicsit megkésve is, de érdemes egy rövid történelmi utazást
tennünk, és megvizsgálni, vajon mit is ünneplünk valójában ezen a napon.
A II. Internacionálé VIII. kongresszusán
1910-ben döntöttek arról, hogy a nők választójogának kivívása érdekében nemzetközileg is nőnapot tartanak. Ezt a német
szocialista Clara Zetkin segítségével sikerült megvalósítani és elérni. A határozatot
a kongresszus elfogadta, de a megemlékezés pontos dátumáról ekkor még nem született döntés.
A nőnap az ENSZ által nemzetközileg elismert ünnep, amelyet 1911-ben ünnepeltek
meg először, időpontja 1913 óta március 8.
Ezen a napon ünnepeljük azt a 40 000 new
york-i varrónőt, akik küzdöttek az alacsony
bér, rossz munkakörülmények és a 10 órás
munkaidő eltörlése ellen
1917. március 8-án Oroszországban nők
tüntettek kenyérért és békéért. Négy nappal később – nem közvetlenül ennek a tüntetésnek a hatására – II. Miklós cár lemondott, s polgári kormány alakult, mely szavazójogot biztosított a nőknek. Ezzel vált
véglegessé a nőnap dátuma is, mely a világ
legtöbb országában március 8-a. Az ünnep
nagyon gyorsan elterjedt. Idővel a jelentése politika és feminista szempontokból
fejlődött.
Magyarországon 1914-ben ünnepelték
meg először a nőnapot. Az 1980-as évektől ezen a napon a nőszervezetek felvonulásokon hívják fel a ﬁgyelmet a nők társadalomban játszott meghatározó szerepére,
ugyanakkor kiszolgáltatottságára és védtelenségére is: arra, hogy a jogegyenlőség
továbbra sem jelent esélyegyenlőséget.
A történelmi események és politikai harcok
mögött azonban számos egyéni sors húzódik meg. Saját életében sok nő küzdött
meg a tanulásért, a tudásért, azért, hogy
olyan hivatása és munkája lehessen, amely
túlmutat a hagyományos feleség és anya
szerepen.
A nők bejutása a tudományos, gazdasági,
informatikai, mérnöki és más, nagy presztízzsel járó szakmákba kicsit sem volt zökkenőmentes az elmúlt évszázadokban.
Sokaknak nem csak a bekerülés nehézségeivel, de a támogatás és elismerés teljes

hiányával is szembe kellett nézniük. Bár
napjaink generációjának már vitathatatlanul könnyebb dolga van, akadály továbbra
is akad bőven. Ezek leküzdéséhez erőt adhat,
ha felidézzük néhány kivételes nő alakját,
akik a legnehezebb körülmények között is
óriási teljesítményt tettek le az asztalra.
A nők elismerésért és egyenjogúságért
folytatott küzdelme az 1800-as évek elején vett igazán lendületet. A fejlődő országok egyetemei ekkoriban kezdték engedélyezni a női hallgatók felvételét néhány
szakon, s ennek következtében új lehetőségek nyíltak meg mind egyéni, mind társadalmi szinten. A felsőoktatáshoz való
hozzáféréssel csak egy kapu nyílt ki, de
mögötte rögtön megjelent száz újabb zárt
ajtó, hiszen az új lehetőségek számtalan új
akadályt is gördítettek az önerejükből érvényesülni vágyó hölgyek elé.
Kezdjük egy magyar hölggyel, Hugonnai
Vilmával, aki a 19. század második felében
az orvostudomány terén alkotott kiemelkedőt, s aki nem mellesleg elsőként jutott
ahhoz a privilégiumhoz, hogy nőként praktizálhatott Magyarországon. Nevéhez fűződik számos nők és gyerekek egészségvédelmére irányuló kutatás, de első női orvosként a szegények ellátásának fejlesztéséért is rendkívül sokat tett. Szakmai
munkája mellett, a századfordulón vitriolos
sajtóvitát vívott annak érdekében, hogy a
társadalom engedjen nagyobb szabadságot a nőknek a szellemi életben való részvételre, s ennek részeként tanulmányt is írt
A nőmozgalom Magyarországon címmel.
Hugonnai Vilmának kortársa volt a nagyhatású dán szeizmológus és geoﬁzikus, Inge
Lehmann, akinek nem kisebb tudományos
eredményt köszönhetünk, mint a Föld belső magjának felfedezését. A földmag folyékony külső és szilárd belső részét elválasztó, 5000 kilométer mélyen húzódó geológiai övet az ő tiszteletére mai napig Lehmann-felületnek hívjuk.
A gazdasághoz és pénzügyekhez kötődő
tudományterületeken sokáig elképzelhetetlen volt, hogy nőket is engedjenek szó-
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hoz jutni, pedig napjainkban már két női
közgazdászról is tudunk, akiknek a munkásságát Nobel-díjjal ismerték el. Elinor
Ostrom 2009-ben nyerte el a kitüntetést,
amit a közjavak átfogó és rendhagyó elemzésével érdemelt ki. Kutatásai az önérdek
és közjó konﬂiktusait állítják középpontba,
többek között a közgazdaságtan területén
jól ismert példa, a közlegelők esete alapján.
Esther Duﬂo kitüntetése egészen friss:
2019-ben vehette át a Nobel-emlékdíjat,
melyet férjével, Abhijit Banerjee-val és egy
másik amerikai közgazdásszal, Michael
Kremerrel megosztva kaptak. Kutatásaik a
szegénység elleni küzdelemre, elsősorban
India és Afrika embertelen körülmények
között élő közösségeire irányultak. Munkásságuk sokat segített abban, hogy a fejlett államoknak és nemzetközi szervezeteknek milyen beruházásokat célszerű támogatniuk ezekben az államokban. Duﬂo a
díj átvételekor külön kiemelte, hogy reméli,
az elismerés ahhoz is hozzájárul majd, hogy
minél több nő válassza ezt a hivatást.
Ha már a gazdaság világát vizsgáljuk, említsünk itt meg két, napjainkban is aktív
pénzügyi-gazdasági felsővezetőt, akik a
maguk területén egyértelműen úttörők
voltak. Christine Lagarde jelenleg az Európai Központi Bank elnöke, de előtte a Nemzetközi Valutaalap vezérigazgatójaként,
korábban francia pénzügyminiszterként,
még korábban egy amerikai ügyvédi iroda
elsőszámú vezetőjeként dolgozott. Mindegyik pozícióban ő volt az első, aki női vezetőként töltötte be a posztot. Hasonlóan

pionír pályát mondhat magáénak Janet
Yellen is, akit 2014-ben elsőként neveztek
ki nőként az amerikai jegybank szerepét
betöltő Federal Reserve elnökének, idén
pedig szintén első nőként vállalta el az
Egyesült Államok pénzügyminiszteri pozíciójára szóló felkérést.
Persze lehet más, különleges szakmákból
és tudományterületekről is példákat találni.
Grace Murray Hopper ellentengernagy elsőként írt olyan fordítóprogramot, ami
képes valamilyen programozási nyelvet a
számítógép számára lefordítani. Grace
Hopper nevét ma nem csak az Egyesült
Államok Haditengerészetének egyik rombolója, a USS Hopper, de az USA Nemzeti
Energiakutató Tudományos Számítóközpontjának leggyorsabb számítógépe, a
Cray XE6 "Hopper" is viseli. És ha már számítástechnika: Radia Perlman programozó
és hálózati mérnöknek köszönhető a hálózati hidak működéséhez elengedhetetlen
STP (spanning-tree protocol) feltalálása,
ami lényegében a szerverek közti információáramlás forgalmi irányítását végzi.
Politikai küzdelem és egyéni sorsok. Miről
szól tehát a nőnap? Talán a választás lehetőségéről. Bár a politikai küzdelmek korántsem értek véget, és számos nő életében jelen van a karrier vagy család választásának – vagy a párhuzamos megfelelés
kényszerének – dilemmája, ezen a napon
a hölgyeknek ajándékozott virág kifejezheti a férﬁak tiszteletét és elismerését a
nők társadalmi és egyéni erőfeszítéseivel
szemben.

Újra elérhető az orvosi
rendelés Bánkon
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy április
21-től ismét lesz Bánkon orvosi rendelés, viszszaáll a megszokott rendelési idő.

A Borsosberényi Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzői állását 2022. április 19-től
Dr. Szabó Letícia Ágnes tölti be.
Bánk Községben a jegyző feladatokat
továbbra is Henczné Hekli Bernadett
aljegyző látja el.
Dr. Szabó Letícia Ágnes jegyzővel
történtő személyes megbeszélésre
előzetes időpontegyeztetés alapján
van lehetőség.

Ezek szerint minden csütörtökön 8.00–9.00
óra között lesz Bánkon az orvosi rendelőben
felnőtt háziorvosi rendelés.
A rétsági rendelés továbbra is igénybe vehető,
ahogy azt korábban megszoktuk:
Hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 9.30–11.30
Kedd: 12.30–15.00
A vényigénylés az eddigiek szerint továbbra is
történhet telefonon, tehát szóban leadhatják
a kéréseiket a betegek, annak érdekében,
hogy a rendelőben – tekintettel a rövid rendelési időre – a vizsgálatokra, gyógyításra fordíthassák az időt.
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A civil szervezetek különös jelentőséggel bírnak
egy közösség életében.
Lehetőséget teremtenek
arra, hogy saját céljainkért aktívan tegyünk,
hogy közösen alakítsuk
saját sorsunkat.
Sok ember önzetlen
munkája áll Bánk civil
szervezeteinek sikerei
mögött. A munkájukat
azonban csak úgy tudják
folytatni, ha a közösség
nem csak erkölcsileg,
hanem anyagilag is támogatja őket. Ezért most
azzal a kéréssel fordulunk
Önökhöz, hogy amennyiben lehetőségeik engedik,
kérjük, támogassák a
Bánk községben működő
civil szervezeteket, akik
köszönettel fogadják
az Önök adományait.
A személyi jövedelemadó
1%-ának felajánlása
mellett a szervezet bankszámlájára történő
beﬁzetéssel, átutalással
is támogathatják a helyi
egyesületeket:

Bánk
Sportegyesületet
adószám:
18640553-1-12
bankszámla szám:
64000060-1005475600000000

Polgárőr
Egyesület Bánk
adószám:
18639814-1-12
bankszámla szám:
11741031-20025263
A civil szervezeteken
kívül adójuk + 1%-ával
támogathatják az
evangélikus egyházat:

Magyarországi
Evangélikus Egyház
technikai szám:
0035
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Tájékoztatás önkormányzati döntésekről
az önkormányzaT ElmúlT
időszakBan HozoTT dönTésEi:
• A képviselő-testület - Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71.§-ában meghatározottak szerint megállapította a polgármester 2022. január 1-jétől hatályos, valamint az alpolgármesterek
2022. február 1-tjétől hatályos tiszteletdíjának, valamint költségtérítésének
összegét.
• Döntések születtek az Önkormányzat tulajdonában álló strandfürdő főépületében lévő üzlethelyiségek bérbeadásáról:
– A képviselő-testület a 3. számú 10,71
m2 alapterületű üzlethelyiséget édességes üzlet üzemeltetése céljából
2022. március 1-jétől 2024. szeptember 15-ig bérbe adta Svajlina Kata
egyéni vállalkozó részére, majd a bérlő
kérelmének megfelelően hozzájárult a
3. számú üzlethelyiségre vonatkozóan
megkötött bérleti szerződés közös
megegyezéssel történtő megszüntetéséhez és ezzel együtt – a 3. számú üzlethelyiség helyett – az 5. számú 15,38
m2 alapterületű üzlethelyiség Svajlina
Kata egyéni vállalkozó részére történtő
bérbeadáshoz, édességes üzlet üzemeltetése céljából. Az üzletben forgalmazni kívánt termékek: desszertek,
kürtőskalács, fagylalttal töltött gofri
(Bubble wafﬂe), mini fánk, valamint
üdítő, limonádé.
– A képviselő-testület – Vigh Adorján
bérlő kérésére – hozzájárult az 1. számú
10,44 m2 alapterületű üzlethelyiség és
a mellette lévő 53 m2 nagyságú, asztalok, székek elhelyezésére szolgáló
terasz strandszezonon kívül történő
üzemeltetéséhez. Ennek megfelelően
a bérlővel fennálló bérleti szerződés
módosításra került.
– A képviselő-testület a 2. számú 10,44
m2 területű üzlethelyiséget raktározás
céljából határozott időtartamra – 2022.
április 1-től 2022. december 31-ig
bérbe adta Vigh Adorján egyéni vállalkozó részére.
• A képviselő-testület döntött az önkormányzat tulajdonában lévő ingatla-

nakon (óvoda, orvosi rendelő udvara,
focipálya) lévő veszélyes fák kivágásáról. A fák kivágása megtörtént.
• Módosításra került a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet. A rendeletben új közösségi színtérként rögzítésre került az
önkormányzat tulajdonát képező, a
szervezeti és működési szabályzatban
telephelyként szereplő Petőﬁ út 27.
szám alatti helyi védelem alatt álló népi
lakóház ingatlan – a szervezeti és működési szabályzattal összhangban „Mari néni háza” megnevezéssel.
• A Polgárőr Egyesület a 2022. évi
működési költségekhez való hozzájárulás (támogatás) iránti kérelmet nyújtott
be az önkormányzathoz. A képviselőtestület a kérelemben foglaltaknak
megfelelően a Polgárőr Egyesület részére 2022. évben 300.000 Ft öszszegű támogatás nyújt.
• Az Országos Rally Bajnokság 2022.
évi harmadik futamaként megrendezésre kerülő Dunakanyar Rally verseny
útvonala Bánk község közigazgatási
területét is érint. A képviselő-testület a
Petényi út bánki szakaszának versenyzési célú használatához, valamint az
érintett útszakasznak a versenyhez
szükséges időtartamra történő lezárásához hozzájárult, valamint az önkormányzat tulajdonát képező Petényi
úti parkoló területét a Dunakanyar
Rally időtartamára, a rally verseny
megrendezésére ingyenesen használatba adja a rendezvényt szervező
Hungarian Event Race Organisator Kft.
részére.
• A képviselő-testület a Bánkitó Fesztivál Nonproﬁt Kft. kérelmére hozzájárult ahhoz, hogy a 2022. július 13-17.
között megrendezésre kerülő Bánkitó
Fesztivál időtartam alatt, a fesztiválhelyszínként használt Vasút utca - Petényi út által határolt, Bánk Község Önkormányzata tulajdonát képező területen csütörtök-péntek-szombat éjjel
hajnali három óráig hangos zeneszolgáltatással járó rendezvény kerüljön
megtartásra.

• A képviselő-testület döntött arról,
hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező bánki labdarúgó pályát
és a sportpálya mellett található, sportöltözőként használt épületet 2022.
február 1. napjától kezdődően 2037.
február 28. napjáig (15 évre) térítésmentesen a Dalnoki Jenő Labdarúgó
Akadémia 2006 Sportegyesület részére használatába adja. A használatra
vonatkozó megállapodás aláírásra került.
• Döntés született arról, hogy a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter
által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kihirdetett ún.
BM pályázat keretében elnyert támogatásból megépíteni tervezett sportöltöző – gazdasági és célszerűségi, valamit kihasználtsági okokból – a pályázatban eredetileg szereplő megvalósítási helyszíntől (Benczúr Miklós utcai
sportpálya) eltérően a Petényi út mentén lévő focipályán kerül megépítésre.
A módosítás eljárása folyamatban van.
• A képviselő-testület döntött, hogy
az Önkormányzat megvásárolja Pintér
János tulajdonát képező, Petőﬁ úton
található raktározási célú ingatlant a
rajtuk lévő ingóságokkal és építményekkel együtt, valamint a szintén Pintér
János tulajdonát képező XBJ-119 forgalmi rendszámú utánfutót. Az adásvétel megtörtént.
• A Vidékfejlesztési Program keretében a külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati
felhívás keretében támogatási kérelem
benyújtásáról szóló korábbi képviselőtestületi határozat – a pályázati felhívásban a képviselő-testület döntésére
vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek való megfelelés érdekében
– módosításra került.
• A képviselő-testület döntött arról,
hogy a Petőﬁ út 27. szám alatti Mari
néni háza megnevezésű ingatlan tetőszerkezete a további károsodás megakadályozása, az épület állagának megóvása, valamint a balesetmegelőzés érdekében lebontásra, és ezt követően az
épület polietilén fóliával lefedésre kerül.
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Tájékoztatás önkormányzati döntésekről
• Elfogadásra került az Önkormányzat
2022. évi költségvetése, valamint a
Borsosberényi Közös Önkormányzati
Hivatal 2022. évi költségvetése.
• A képviselő-testület módosította a
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet. A módosított rendelet
az egyedül élő öregségi nyugdíjban részesülő személyek, a háztartásukban
három vagy több kiskorút vagy eltartott gyermeket nevelő személyek, valamint a családban élő személyek esetében magasabb jövedelemkorlátot állapít meg a szociális célú tüzifára való
jogosultság feltételeként.
• Döntés született arról, hogy az Önkormányzat a belügyminiszter által kiírt
pályázat alapján 54 m3 szociális célú
tüzelőanyag (szociális célú tüzifa) vásárlásához támogatási igényt nyújt be.
• A képviselő-testület – a jogszabályi
előírásoknak megfelelően – jóváhagyta
az éves közművelődési szolgáltatási
tervet.
• Meghatározásra került a Bánki Törpe
Óvoda általános felvételi (jelentkezési)
időpontja, valamint az óvodai nyári szünet időtartama.
• A képviselő-testület döntött a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról. A szerződés módosítása értelmében a közszolgáltató
szelektív hulladékgyűjtő cserezsákot
az ingatlanoknál nem helyez el, a lakosság a háztartásokban keletkező csomagolási (szelektív) hulladékot bármilyen átlátszó zsákban, illetve sárga
vagy (és/vagy) kék színű szabványos
gyűjtőedényben kihelyezheti az ingatlan elé a gyűjtés napján. További módosítás, hogy a zöldhulladék gyűjtésének
rendszere a tekintetben változik, hogy
a zöldhulladék gyűjtéséhez a közszolgáltató évi 8 db biológiailag lebomló
zsákot díjmentesen biztosít a szerződött ingatlanok részére.
• Elfogadásra került a Bánk Sportegyesület elnökének a 2021. évi önkormányzati támogatás felhasználásról

szóló szóbeli beszámolója. A képviselőtestület döntése értelmében az Önkormányzat a bánki Sportegyesület 2022.
működését 1.500.000 Ft-tal támogatja.
• A képviselő-testület – az orvosi
ügyeletet ellátó szolgáltató kezdeményezésére - az ügyeleti ellátásban dolgozó ápolók, gépkocsivezetők óradíjának emelése és az egyéb többletkiadások ﬁnanszírozása érdekében 2022.
március 1-jétől az orvosi ügyelethez
történő önkormányzati hozzájárulás
mértékét 59 Ft/fő/hó állapította meg.
• Döntés született a szociális célú tüzifa rászorulók részére történő biztosításáról: 5 fő részére összesen 7 m3
szociális célú tüzifa került kiosztásra.
• Döntés született rendkívüli települési
támogatás nyújtásáról: 3 fő részére
összesen 80.000 Ft támogatás került
kiﬁzetésre, temetéshez kapcsolódó
költségek enyhítésére, valamint létfenntartást veszélyeztető élethelyzet
miatt. További 1 fő részére természetben nyújtott települési támogatásként
1 m3 tüzifát biztosított az önkormányzat.

pályázaToT nyújToTTunk BE:
• Bánk értékei című kiadvány elkészítésére,
• Közterületi kültéri ﬁtness park kialakítására,
• Kommunális eszközök (fűnyíró traktor, lombfúvó és traktorra szerelhető
forgókefe) beszerzésére,
• Petőﬁ út 27. szám alatti, helyi védelem alatt álló épület felújítására, közösség szintér kialakítására,,
• Bánki Törpe Óvoda tetőfelújítására,

• Ravatalozó épületében lévő mosdó
felújítására,
• Bánk, Pázsit utca útfelújítására.

TájékozTaTás FolyamaTBan
lévő FEjlEszTésEinkről
• A Magyar Falu Programban elnyert
támogatásból megvalósul az Önkormányzati Hivatal tetőfelújítása és az
épület vízelvezetése. A munkálatok várhatóan április végére befejeződnek.
• A Bánki Törpe Óvodában megkezdődött a „Nemzeti Ovi-Sport Program” pályázatban elnyert támogatással és önkormányzati saját forrásból megvalósuló Ovi-Sport Pálya megépítése,
melyhez eszközkészlet beszerzés és
óvónő képzés is tartozik.
A szakszerűen kivitelezett műfüves
Ovi-Sport Pálya lehetőséget ad a gyermekeknek a szabadtéri sportolásra,
mozgásra. A Pálya speciális szerkezete
(pl. esésvédő gumiréteg) úgy került kifejlesztésre és kialakításra, hogy azon
számos mozgásfejlesztő és koordináció-javító, rehabilitációs gyakorlat is
biztonságosan és akadálymentesen
végezhető.
Komplex jellege alkalmassá teszi több
sportág művelésére, illetve alapjainak
elsajátítására: röplabda, kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, tenisz, tollas. Ezeken kívül alkalmas eséstan oktatásra,
ügyességi játékok, mozgáskoordinációs feladatok gyakorlására egyaránt.
A Program alapvető eleme a foglalkozásokhoz használt eszközkészlet, mely
szintén a Program keretében beszerzésre kerül. Az eszközkészlet összeállítása sok éves tapasztalaton és sportszakemberek szakmai tanácsán alapul.
Az Ovi-Sport Program keretében az
óvónők Ovi-Sport Tanfolyamot végeznek, mely során elsajátítják a gyermekek sportágspeciﬁkus oktatásához
szükséges legfontosabb alapkövetelményeket. A továbbképzésnek köszönhetően az óvodapedagógusok a legmegfelelőbb módon tudják a gyerekek
napi szintű testnevelését levezényelni.
Mivel a napi szintű mozgás, a foglalkozások a gyerekek által már jól ismert és
kedvelt óvodapedagógusok által zajlik,
óvodásaink tavasztól a már jól megszokott közegben, az Ovi-Sport Pályán is
felfedezhetik a mozgás és a csapatmunka örömeit.
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Tavaszi túraajánló
Szenthe István

A Bánki-tó parti sétány

A Lókos-patak
felett átívelő vashíd

Tavasz van, a napfény kellemesen melegítő sugarai ismét a természetbe
csalogatnak minket. a kemény éjszakai fagyok ideje épp csak elmúlt, így
a Bánki-tó vize még hideg, a fürdőzésnek, strandolásnak még nincs itt az
ideje. kellemes időtöltés lehet azonban egy séta a tó körüli sétányon
azoknak, akik óvatosabban mozognának, vagy kisgyermekkel keresnek
helyszínt a levegőzéshez. akik kicsit intenzívebb mozgásra vágynak
izgalmas lehetőségeket találnak Bánkon és környékén.
Induljunk el tehát Bánk központjától, a Harcsa Kocsmától a tó felé, majd a tavat elérve
jobbra, a vízi színpad felé haladva kerüljünk
a tavat. (Utunk elején elhaladunk egy igen
gondosan tisztán tartott mosdó mellett,
szükség esetére.) A tó túloldalán elérjük a
Lókos-patakot és egy felette átívelő vashidat. A vashídon azonban nem kelünk át a
túloldalán lévő parkolóhoz, hanem a sétányon kb. 20 métert visszafelé térve, elhaladva egy homokkőből készült szobor mellett, néhány lépcsőn lemegyünk egy, a
patak szélén induló ösvényhez.
A továbbiakban a patak partján, a vízfolyással szemben haladva előbb egy drótkötél függőhíd mellett haladunk el, majd
egy a patak felett átívelő vasúti hídhoz és
vasúti pályához érünk, melyen már régóta
nem járnak szerelvények.
A korábbi Diósjenő-Rétság-Bánk-Romhány vasútvonalat értük el. A vasúti síneket elérve, a síneken jobbkéz felé haladva
néhány tíz méter után feltűnik a labdarugópálya a szélén a patakkal. A patak mellett kissé rejtőzködve cseréptetős, barnára
festett faház bújik meg, mely alatt nyílik a
Szent Borbála kutató akna.

A labdarugópálya túloldalán apró faházak
láthatóak. A füves labdarugópálya – ha nincs
éppen hétvégén mérkőzés – kedvező lehetőség minden korosztálynak a játékra.
A Szent Borbála kutatóakna országosan
egyedülálló hely. Egy 2014-ben bekövetkezett természeti jelenség, az itt elfolyó
patak medrének beszakadása és a patakvizének a mélybe való lefolyása egy mélyben rejtőzködő barlang helyét jelölte ki.
Jelenleg barlang kutatók dolgoznak hétvégenként a feltáráson. Az érdeklődőknek
szívesen megmutatják tevékenységük helyszínét, sőt, lehetőség van az aknába
leszállni is.
Aki biztosra akar menni, annak célszerű
előre bejelentkezni (részletes információk
a Facebookon: Bánki Szent Borbála kutatóakna https://www.facebook.com/bankiviznyelo).
A labdarugópálya közelében, attól kb. 0,7
km-re (10-15 perc séta) Felsőpetény felé
található egy rövid, csodálatos völgy, valóságos „mesevölgy”. A széles, vízszintes
völgytalpról egyenes törzsű, sudár fák törnek a magasba, melyek alatt puha, homokos talajon könnyű a járás.
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A völgy oldalában forrás található, melyet
a térkép Vilma-Gyöngyi forrásként tüntet
fel. A labdarugópályától egy séta e mesevölgybe azoknak ajánlható, akik végig vízszintes talajon szeretnének haladni, meredek emelkedők nélkül.
A „mesevölgy” bejáratának eléréséhez a
labdarugópályától a Felsőpetény felé vezető országút mellett futó egykori bányavasút nyomvonalán kell haladni Felsőpetény irányába és – haladási sebességünktől függően – 3-6 perc után jobbra fordulni,
ahol a Lókos-patak felett átvezető hídon
átkelve egy, a földbe vezető gázvezetékhez tartozó bekerített állomás felé folytatódik az utunk.
Az állomástól tovább haladó csővezeték
nyomvonalát oszlopok jelzik. Az egyik távolba nyúló réten, a rét egyik oldalán folyik
a Lókos-patak, a másikon domboldal emelkedik erdővel. Az állomástól az oszlopokat
kell követni egy kevésbé kijárt földúton.
A mesevölgy eddigi haladási irányunktól
jobbkézre nyílik, ott kell befordulni, ahol az
erdő beér a gázvezeték mentén futó úthoz.
A bánki labdarugópályától egy kissé nehezebb út is választható vissza Bánkra, méghozzá Rétságon keresztül. Ezt az utat is
szívből ajánljuk a kirándulóknak.
Az elhagyott, természet által lassanként
visszafoglalt, részben növényzettel benőtt
utak kedvelőinek kalandos út a sínen elmenni Rétságra (kb. 4 km), majd Rétságról
a buszpályaudvar közelében lévő temető
mellett induló sárga jelzésen vissza Bánkra.
Ez a 4 km-es visszaút a vízszintes háton
szép kilátást nyújt úgy a menetirány szerint jobbra eső környezetből kiemelkedő
Naszályra (csúcsmagassága 651m) és a
Börzsöny csúcsaira. A sárga jelzés a kiinduláshoz, a falu közepére visz.

Aki a bánki térség legmagasabb pontjáról
akar körülnézni és egy szép kilátásért hajlandó akár 11 kilométert megtenni és 250
méter szintkülönbséget vállalni, annak
csak a Prónay-kilátó jöhet szóba úticélként. E kilátót nem csupán a táj szépsége,
a megközelítés kihívása miatt érdemes felkeresni, hanem a kilátó, mint építészeti létesítmény miatt is.
A kilátó kitűnő tervek alapján, jó alapanyagokból, igényes kivitelezéssel készült, jó
ránézni. A kilátószintjén nagy teljesítményű
távcső áll, mellyel a táj végigpásztázható.
A kilátó javasolt megközelítése: Bánkról a
tó melletti nagyparkolóból indul a sárga jelzésű út különösebb elágazások nélkül egy
hegyháton a kilátóig. A táv 5,5 km, meredekebb útszakasz csak az első kilométerben van, 130 méter szintkülönbség, ezt követően csak enyhe emelkedők vannak.
Sportos alkatú nyugdíjas korúaknak 1,5 óra
tiszta menetidő kell a feljutáshoz.
Ennek ellenére senki ne becsülje le a feladatot, mert aztán a hegyről le is kell jönni,
ami megint legalább egy óra és a hoszszabb-rövidebb pihenők, gyönyörködés a
tájban is időt vesznek igénybe.
A Prónay-kilátóhoz Bánkról felmenni nem
tűnik nehéznek, de van egy titka: csak
száraz időben szabad rá vállalkozni. A kilátóhoz vezető út szinte folyamatosan löszös, tehát olyan talajon vezet, mely, ha
felázik, kellemetlenül csúszik, a cipőtalpra
ólomsúlyként tapad és gyötrelemmé teheti
a túrát.
Ne felejtsünk el elegendő enni- és innivalót, megfelelő túrafelszerelést vinni magunkkal az útra!
És ha kellemesen elfáradtunk a kirándulásokban, Bánkon kitűnő éttermek vannak,
ahol megpihenhetünk, feltöltődhetünk.

A Prónai-kilátó

A korábbi
Diósjenő-RétságBánk-Romhány
vasútvonal

A Szent Borbála
kutatóakna

7

8

Egymás közt • 2022/2

Múltidézők (7. rész)
Cikkünk megírásáért Bánk
egész közössége nevében
köszönettel tartozunk
Sulyan Máriának. Kitartó
munkájának, fáradhatatlanságának köszönhetjük,
hogy számtalan forrásból,
sok-sok talpalás, látogatás
és beszélgetés során
összegyűjtötte a bánki
lakodalmas népszokásokat,
és az azokat illusztráló
fotókat, így most Önök
elé tárhatjuk ezeket.
Munkája nem csak néprajzi
és hagyományőrzési
szempontból értékes,
hanem azért is, mert
hozzájárul identitásunk,
gyökereink megértéséhez,
megéléséhez.
Hálával tartozunk Ivanics
Erzsike néninek és
Sulyan Marika néninek
a mesékért, történetekért,
emlékekért, amelyeket
megosztottak velünk.
Szintén köszönetet
mondunk minden
családnak, akik kölcsönadták féltve őrzött
fotóikat a cikkhez.
A múltunk, hagyományaink
megőrzése továbbra is
fontos feladatunk,
küldetésünk, ezért a
jövőben is örömmel várjuk
azokat a régi fotókat,
amelyekről még mesélni
tudunk Önöknek
(az önkormányzati
hivatalban Sulyan Mária
kolléganőnk gyűjti őket).

Bánki lakodalom
Valamikor, még a különféle közösségi oldalak
előtti időkben, amikor a lányok betöltötték
a 16. és a legények a 18. évüket, eladósorba
kerültek.
Bánkon a ﬁatalok bálokban, fonókban, télen
a tó jegén csúszkálás és szánkózás közben,
hétvégén a házaknál gyűltek össze, kártyáztak, beszélgettek, így „ismerkedtek”. A tavasz
beköszöntével a vasárnap délutáni Istentisztelet után a Lókos patak hídjánál, az
„alvégen” találkoztak, és estig sétáltak a
faluban. A séta általában a Csorba kocsmánál
(ma Tengerszem parkoló) ért véget, ahol a
ﬁatalok körtáncot jártak (belső körben a ﬁatalabb, külső körben az eladósorban levő
lányok táncoltak a legényekkel). Amikor a
Vincze család kialakította az első bánki strandot, nyári estéken a ﬁatalok nagyon szerettek
a strandon találkozni, ahol szinte minden hétvégén cigányzene szólt. A tánc után a ﬁúk egé-

szen hazáig a kiskapuig kísérték a lányokat.
Az október végi búcsúkor tartott bálba a szomszéd faluból is jöhettek legények.
A bálozó lányokat az édesanyák is elkísérték,
akik igen éberen ﬁgyelték, ki kit kér fel és
hányszor viszik táncba.
Ha egy szomszéd falubeli legénynek megtetszett egy bánki lány, a bált követő napokban
gyalog, kerékpárral, lovaskocsival visszavissza látogatott a faluba, hogy újra találkozhasson a kiszemelt lánnyal.
Ha a lánynak tetszett meg a szomszéd falubeli legény, akkor szerét ejtette, hogy pl. az
ott élő rokonok pár napra vendégségbe hívják magukhoz.
A negyvenes évekig a párválasztásnál nem
a szerelem volt az elsődleges szempont,
elsősorban a szülők döntötték el „ki kinek
lenne jó”, és rövid ismerkedés után össze is
házasították a ﬁatalokat.

Grunke:
takarmány
szállítására
használt eszköz,
amit télen
szánkóként
használtak,
hatan-nyolcan
is ráfértek.

A szomszéd
falubeli
menyasszonyt
kikérése után
lovaskocsival
hozták át a
vőlegényházához.
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A választásnál szempont volt, hogy lehetőleg
evangélikus vallású legyen, de nagy ritkán
előfordult, hogy a ﬁatalok különböző egyházakhoz tartoztak. Ebben az esetben annak
a családnak a vallására kellett „áttérni”, ahová
majdan költözött, ahova vőnek, illetve menyecskének ment.
Ha nem bánki volt a leendőbeli, az is szempont volt, hogy szlovák nemzetiségű faluból
származzon. A környék települései közül
ilyen volt például Nógrád, Ősagárd, Csővár,
Kétbodony, Felsőpetény és Rétság.
Az ötvenes évektől a szülők egyre kevésbé
szóltak bele a párválasztásba.
Rendszerint rövid, 3-4 hónapos udvarlás
után a ﬁatalok eldöntötték, hogy egybekelnek, így jöhetett a kéretés.
A kéretés annak az édesanyának a feladata
volt, ahová a vő, illetve a menyecske beköltözését várták.
Ekkor a szülők összeültek, kijelölték az esküvő dátumát, és megbeszélték az esküvő
részleteit.
Lakodalmakat keddi vagy csütörtöki, azaz
a hét páros napjain tartottak (mert páratlan
napokon nem volt szerencsés házasodni).
Az esküvő dátumának kitűzéskor az ünnepekre és a földművelési munkákra is ﬁgyelemmel kellett lenni, így ősszel október elsejétől adventig, télen vízkereszt után a húsvéti nagyböjt kezdetéig, tavasszal a földművelési munkákhoz igazodva lehetett tervezni
az esküvőt.
Ha két ﬁútestvér volt a családban, akkor is az
volt a jellemző, hogy mindkét ﬁú „hazanősült”.
Ha mégis a legény ment (költözött) vőnek,
akkor a ﬁús háznál nem volt lagzi. Ha a lány
ment menyecskének, akkor mindkét háznál
külön-külön tartottak lakodalmat, még abban
az esetben is, ha a menyasszony egy másik
faluból származott.
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A továbbiakban azon lakodalomi szokásokról írunk, amikor a lány menyecskének megy,
tehát mindkét háznál tartottak lakodalmat.
Az esküvő előtt három héttel, szombati napon
a lányos házhoz elment a vőlegény, a vőlegény násznagya (sztarejsi), és a vőlegény
szülei. Őket a menyasszony, a menyasszony
násznagya, és a menyasszony szülei fogadták.
Mivel Bánkon egy gyermeknek több keresztszülője is volt, násznagynak mindig azt a keresztapát kérték fel, akinek a felesége a keresztvíz alá tartotta a házasulandó ﬁatalt.
Megérkezéskor a vőlegény násznagya mondott egy köszöntő verset és átadta a jegykendőt, ami egy szép fejkendő volt. Ezután
közös ebéd következett. Ebéd után a menyasszony felszeletelte az ünnepi kalácsot,
majd az erre a célra hímzett terítővel letakarta, elment a saját rokonaihoz, és egy-egy
szelet kaláccsal meghívta a lakodalomba
azokat, akiknek a segítségét kérte a lagzi
előtti, illetve a lagzi alatti teendőkben. Ilyen
„külön” meghívott volt az ételek elkészítésénél irányító szakácsné, az italokért
felelős kocsmáros, a koszorúslányok és koszorúsasszony, aki a menyasszony kísérője
volt az esküvőn.
Ahogy korábban írtuk, a két család külön tartott lagzit, ezért a mennyasszonnyal egyidőben a vőlegény édesanyja is egy-egy szelet
kaláccsal „hívogatott”.
Még a hívogatás előtt a ﬁatal pár felkereste
a papot, hogy bejelentsék házassági szándékukat.
Másnaptól három vasárnapon át hirdették a
házasulandókat a templomban, ahol a párnak
és a rokonoknak jelen kellett lenni.
Harmadik vasárnap a vőfélyt (druzsba-t), aki
egy közeli rokon volt, meghívták ebédre, ahol
megkapta a násznép névsorát, és elindult

Paulovics András
esküvője, 1959
A képen balról-jobbra:
Janecskó János,
Paulovics András
Sulyan András

Puhovszki Zsuzsanna
és Hugyecz István
esküvője, 1930
bal oldali képen:
Janecskó Zsuzsanna
esküvője, 1952.
középső és jobb oldali képen:
Koszecz Zsuzsanna
és Ivanics Pál, 1940.

10

Egymás közt • 2022/2

bal oldali képen:
Esküvői menetet
a vőfély vezette
jobb oldali képen:
Molnár Mária esküvője,
1958

Adamov Pál és Benkó Anna
esküvője, 1959.
bal oldali képen:
Sulyan András és
Hugyecz Mária esküvője,
1957.
jobb oldali képen:
Ivanics András esküvője,
1958,
Asszonyavatás alatt
a férﬁak a templom előtt

meghívni a közeli és távoli rokonokat. A távoli
rokonok közül csak 1-2 főt volt szokás meghívni, aminek főleg a helyszűke volt az oka.
A lakodalmat megelőző napon a szobákat
kiürítették, asztalokkal, székekkel rendezték
be. Az asztalokat a rokonság hordta össze, az
ülőalkalmatosság háromlábú székre fektetett padló volt. Az evőeszközök, a tányérok,
poharak összehordása a koszorúslányok
(druzsice-k) feladata volt. A rokonok ajándékba 1-1 tyúkot, a komaasszony 2 db tyúkot hozott. Azokat a rokonokat, akiket nem
hívtak meg segítőnek, a háziasszony túrós
lepénnyel kínálta, és kedveskedésül egy-egy
szeletet küldött az otthoniaknak is.
Egyéb ajándékozás egészen az ötvenes évek
végéig nem volt.
A tyúkokat, disznót vagy borjút, esetleg bárányt is ezen a napon dolgozták fel. Házi
tésztát gyúrtak, a koszorús lányok tormát
reszeltek. A tészta egy részéből és a házi
túróból túrós tészta készült, ez volt a segítők
ebéde. Az esti vacsorán a szűk családon
kívül, azaz a házasulandó páron és az örömszülőkön kívül a segítők és egy hozzátartozójuk vehetett részt. A vacsora húsleves, főtt
hús és töltelék tormával, pörkölt krumplival,
és savanyúság volt. A vacsora után a koszorúslányok rozmaringszálakat (mely a szüzesség jelképe volt) díszítettek aranypapírral. A

feldíszített rozmaringot a lagzi napján a férﬁak zakójára tűzték, amiért pénzt kaptak. Az
első rozmaring szálat mindig a násznagy
kapta. A vőlegénynek a kalapjára és a bokrétája köré tűztek belőle, a mennyasszonynak
a fején lévő koszorú hátsó szalagos részére
tűzték fel, és egy hosszú szálat a mellkasán
átlósan helyeztek el.
A menyasszonyokat sok-sok éven át id.
Laczkovszki Pálné (Zsuzsi néni), majd később
Csizmár Györgyné (Zsuzsi néni) öltöztette.
A lagzi reggelén a menyasszony a koszorús
asszonnyal egy inget küldött a vőlegénynek.
A vőlegény cserébe egy lakkosszárú csizmával ajándékozta meg a menyasszonyt. Ezen
a reggelen a vőfély újra felkereste a rokonokat és a tisztelendő urat, és verses formába
újra meghívta őket a lakodalomba. A násznagyot a vőfély még egy üveg borral is megajándékozta, amit az örömapa küldött neki.
A rokonok délelőtt úgy tíz óra tájban érkeztek, kezükben 1-1 „batyuval”, amiben különféle sütemények (herőke, vagy más néven
csöröge fánk, rétes, szalagos fánk, piskóta,
rácsos linzer és kalács) voltak.
A komasszonynak 4 db kalácsot és 2 db batyut illett vinnie. Az összehordott süteményeket a kamrában fatálon gyűjtötték. Az érkező rokonokat asztalhoz ültették és pörkölttel vagy hurkával kínálták.
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bal oldali képen:
Ivanics András
és Molnár Mária esküvője
1958.
jobb oldali képen:
A rokonok süteményeket
vittek ajándékba

Amikor összegyűltek a vendégek, a ﬁatalok a
ház előtt az utcán körtánccal nyitották meg a
lakodalmat. A talpalávalót cigányzenekar húzta.
Mielőtt elindultak az esküvőre, a völegény és
a mennyasszony szülői házánál is hasonló
képen folytak az események.
A násznagy (külön-külön) a ﬁatalok nevében
köszönetét fejezte ki a szülőknek a gyermekük felneveléséért.
Ezután Isten áldását kérte rájuk, amikor
elindultak a „hosszú útra”, az úgynevezett
„élet útjára”.
Az esküvői menetet a vőfély vezette, kezében egy hímzett terítővel letakart kalács és
egy üveg bor volt. Őt a zenekar követte,
mögöttük pedig a férﬁ vendégek mulatozva
haladtak (kezükben borosüveggel).
A férﬁ vendégek után a menyasszony vagy
a vőlegény és kísérői (koszorúsasszony, koszorúslány) haladtak.
A menyasszony és a vőlegény a templom
előtt találkoztak, ahova már együtt vonultak
be. A menyasszony megállt az oltár előtt, oldalán a koszorús lányokkal. Mögöttük a ﬁatal
lányok, asszonyok álltak. Az ünnepi rakott
szoknyákban az ülés szinte lehetetlen volt,
féltették a gyönyörű ruhájukat, ezért végig
állták az esküvőt.
Előfordult, hogy a szülők nem vettek részt
az esküvőn, mert a lagzis háznál várták és
fogadták a még érkező vendégeket.
A vőlegény és vőfélye a tisztelendő úr érkezéséig az oltár melletti padban foglaltak helyet.
A padokba csak az idős rokonok ültek be.
A tisztelendő úr oltárhoz való érkezését a
vőfély segítette (nyitotta, csukta az oltárhoz
vezető kiskaput).
A tisztelendő úr érkezése után a pár az oltár
elé lépett. A házasulandók fogadalmat tettek
arról, hogy minden körülmények között kitartanak egymás mellett, csak a halál választhatja el Őket egymástól. A negyvenes évekig
a feleség élete végéig magázta a férjét, a férj
viszont tegezte a feleségét.

Az eskütétel után a násznép körbe ment az
oltár körül, és a vőfély által az oltár egyik sarkára kihelyezett díszes zsebkendőre a vendégek apró pénzt tettek. Az így összegyűjtött pénzt az egyháznak ajándékozták. A nők
visszaálltak a sorba, a férﬁaknak azonban ki
kellett vonulniuk a templomból.
Ezután kezdetét vette az úgynevezett „aszszonnyáavatás”. A tisztelendő úr a biblia szavaival felkészítette az újdonsült asszonyt az
asszonyi életre. A menyasszony szemét lesütve, arcát hímzett zsebkendővel takarva
hallgatta a lelkész szavait.
Az esküvő után mindenki a saját rokonságához tért vissza.
A ház kapujához érve a menyasszonynak fel
kellett rúgni egy vödör vizet, ebből állapították meg az újszülött nemét (leány, ha szétterült a víz, ﬁú, ha patakocskában folyt el).
Az esküvő után folytatódott a mulatság.
A mulatozás után következett az ebéd.
Az ebéd: pajsli (szalontüdő), pörkölt és sütemény volt.
Ebéd után a vőlegény a kísérőivel elindult a
lányos házhoz, hogy kikérjék a menyaszszonyt. A menyasszonyt „nehezen” adták ki.
Zárt kapu fogadta őket, különböző kérdésekre
kellett a násznagynak felelni, és még ezután
is csak egy csúf maskarát küldtek ki hozzájuk, aki bizonygatta, hogy ő az igazi, és ölelgetni, csókolgatni szerette volna a vőlegényt.
Végül előjött a valódi menyasszony. Pörkölttel és süteménnyel vendégelték meg a kikérőket. Ezután kezdődött el a közös mulatság.
Az utcán álló kíváncsiskodókat a menyaszszony és a vőlegény kaláccsal és borral kínálta. Majd visszaindultak a vőlegény házához, vitték magukkal a „megszerzett” menyasszonyt. Ettől kezdve a lányos háznál tartott lagziban nélkülözni kellett a menyaszszonyt és a vőlegényt is.
Mikor a vőlegény házához értek, a vőlegény
násznagya újra verselt. Kérte, hogy a menyasszonyt fogadják be szeretettel új otthonába.

Radosznyik (örömkalács)
tetején a krepp papírból
készített ratolesz (díszítés)

Menyecske.
Sulyan Pálné,
Adamov Rozália
1952.
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Mulatozás

bal oldali képen:
Sulyan András és
Hugyecz Mária esküvője
1957.
jobb oldali képen:
Lakodalmas körtánc

Azokat a vendégeket, akik elkísérték a menyasszonyt a vőlegény házába, süteménnyel
kínálták. Rövid vendégeskedés után visszatértek saját rokonságukhoz.
A koszorúsasszony és a koszorúslány vacsoráig maradhatott.
A vacsora tyúkhúsleves, töltelék tormával,
pörkölt (birka, vagy sertés), székelykáposzta
és sütemény volt.
A menyasszonynak és a vőlegénynek egy
tányérból kellett enni. A vacsora alatt megjelent a szakácsné bekötött kézzel. Elpanaszolta, hogy igen súlyos baleset érte a konyhában. Gyógyulása érdekében kérte a tisztelt
násznépet, adjanak neki egy kis aprópénzt.
A zenészek elhúzták mindenki nótáját. Először a menyasszonyét, majd a vőlegényét, és
végül a rokonokét. A zenészek is örültek egy
kis aprópénznek.
Vacsora után a lakodalom emlékére ajándékosztásra került a sor. Ezt mind a két családnál megtartották. Az ajándékokat a násznagy
osztotta szét. A koszorúsasszony, a szakácsné, a konyhalányok és a közeli segítők
kendőt kaptak. A koszorúslányok szalagot, a
vőfély és a közeli férﬁ vendégek hímzett
zsebkendőt kaptak.
A menyasszonytáncra éjfél után 1-2 órával
került sor, aminek a kezdetét hírül vitte a vőfély a menyasszony szüleinek is.
A menyasszony édesanyja, édesapja, a nász-

nagy és a koszorúsasszony elindultak a vőlegény házához. Nem mentek üres kézzel: az
örömanya vitt egy főtt tyúkot, az örömapa
egy liter pálinkát, a násznagy egy üveg bort,
a koszorús asszony pedig egy süteményes
batyut. A menyasszonytáncot a vőfély kezdte.
Egyik kezében az ujja között három égő
gyertyával, (amivel a nászéjszakára utalt),
a másik kezében egy zsebkendő, amit a válla
fölött átvetett, ezt fogta meg a menyaszszony, és így kapcsolódott egymáshoz a
vendégsereg a táncba.
A közös tánc után egyenként kérték fel a
menyasszonyt, amikor is egy szitába pénzt
tettek a táncért cserébe. Az összegyűlt pénz
az ifjú házasoké lett.
A menyasszonytánc után a menyasszonyi
koszorút a „kacsica” (fejdísz), a felső fehér
szoknyát általában piros szoknya váltotta fel.
Amíg a menyasszony átöltözött, a násznép
ébrenlétét különböző játékokkal tartották
fenn, például a férﬁak elkapták az asszonyok
lábát, felemelték, és kalapáccsal ütögették
cipőjük talpát, azaz „megpatkolták” őket.
A patkolásért illett egy kis aprót adni. A nők
libatollal borotválták a férﬁakat, és tükörként
egy fedőt tartottak eléjük. A játékok során
összegyűjtött pénzt az elkövetkező vasárnap
elvitték a templomba és az egyháznak adományozták.
Az ifjú férj pálinkával, az ifjú feleség kaláccsal,
a koszorús asszony apró darabokra szedett
főtt tyúkkal kínálta körbe a vendégeket.
Egy falatot mindenkinek el kellett fogadni.
Az újdonsült menyecske egy marék aprót
dobott a húrok közé majd következett a
menyecsketánc.
A mulatság hajnalig tartott, aminek csak a
fáradság vetett véget.
Mielőtt a vendégek hazamentek volna, a házigazda minden megmaradt ételt felszolgáltatott. Az öröm apa igyekezett minél tovább
marasztalni a rokonokat, mert az volt az igazán jó lagzi, ami reggelig tartott!
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Farsangi mulatozás
a Kolompos zenekarral…
Idén február 26-án, szombaton remek télűző programmal egybekötött farsangi mulatságot tartottunk a helyi önkormányzat
rendezvénytermében. Egy nagyszerű, múltidéző fotókiállítás és ﬁlmvetítés is társult
a délutáni eseményhez, aminek az anyagát
ezúton is köszönjük Miskédi Gyuri bácsinak, aki szerencsére fantasztikus felvételeket készített 1969-ben és az 1970-es
években és meg is őrizte azokat. A fotókiállítás anyagait köszönjük ugyanúgy mindenkinek, aki hozzájárult a gyűjtéshez a
saját képeivel. Csodás időutazás volt mindenki számára látni a hajdani képeket a
tóról és annak környékéről, valamint a kis
településünk utcáiról, házairól és a helyi
korabeli népviseletekről.
A nagyszerű farsangi hangulatot azonnal
megalapozta a Kolompos zenekar kon-

certje, ahol a derűs és mókázó muzsikusok
villámgyorsan vidám hangulatba hozták és
táncolni csalogatták nemcsak a gyerekeket, de a szülőket, felnőtteket sem hagyták
a székeken ücsörögni.
A koncertet követte elsőként az óvodások
farsangi maszk készítő versenyének eredményhirdetése és a nyeremények átadása, amit Vörösné Krutilla Anikó szervezett és moderált.
Ezt követően a fotókiállítást és a vetítést
Torma Andrea polgármester nyitotta meg.
Végül a helyben sütött ínycsiklandó farsangi fánkok falatozásával és jó hangulatú
csevegéssel zárult a program.
Köszönettel tartozunk Varga Tibornak is,
aki almát és narancsot hozott ajándékba a
bánki gyerekeknek. Felajánlásából jutott
friss gyümölcs a bánki óvodásoknak is.

Vagács Szilvia
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Horgászegyesületi hírek
2022. első negyedév

Tenisz
Tavasztól-őszig
– amikor az időjárás is
kegyes a játékhoz –
a Benczúr Miklós utca
végén található
teniszpálya igénybe
vehető a játékra.
Érdeklődni
Ivanics András
önkormányzati
képviselőnél lehet.
Tel.: 30 677 4757

Konditerem
Az Óvoda épületében
néhány bánki ﬁatal
összefogásával mára
egy igen jól felszerelt
teremben edzhetnek
a sport kedvelői.
A terem használatáról
a terem felelős
vezetőinél lehet
érdeklődni.
Ivanics Tamás,
tel.: 06 30 973 25 35
Temesvári Arnold,
tel.: 30 271 8190.

A 2022-es évet, mint általában minden
évet a horgászegyesületünk a nád levágásával kezdte január 15-16-án, az első
napon 16 fő, a második napon 12 fő vett
részt a munkálatokban.
Az önkormányzat a társadalmi munkát
megelőző napon levágta a nádat, horgászaink kigereblyézték, utánfutóra pakolták
és elszállították. Köszönjük az önkormányzat segítségét!
Március 5-én környezetvédelmi nap keretében mintegy 10 fő közreműködésével takarítást végeztünk, a tópart strandfelőli oldalán gereblyéztünk és a jég által elmozgatott stégeket igyekeztünk helyreállítani.
Két olyan stég, amely jobban megrongálódott, a jövőben kerül kijavításra, és természetesen folytatjuk a felújításra váró stégek deszkázatának cseréjét is.
Mindezen munkálatok mellett lezártuk
a 2021-es horgászévet, leadásra kerültek
a fogási naplók, összesítettük a fogási
eredményeket, melyek ismeretében elmondható, hogy nem zártunk rossz horgászévet.

Vannak horgászok, akik 1 mázsa körüli
halat zsákmányoltak, de akadnak olyanok
is, akik üresen adták le a naplójukat.
Február hónapban megkezdtük a 2022-es
évi horgászjegyek étékesítését, és március
közepére a tagság mintegy 70%-a váltotta
ki az engedélyét.
A 2021-es évben 47 q halat telepítettünk
a tóba, ez a mennyiség meghaladta a tervezettet, és ez remélhetőleg ebben az évben
jobb fogási mutatókat fog eredményezni.
A második negyedév mozgalmas lesz az
egyesületünk életében, a COVID-19 miatt
bevezetett rendszabályok eltörlésével
nyugodtabban lehet az egyesületi programokat megszervezni, és várhatóan több
érdeklődőt vonzanak majd a tagjaink soraiból. Néhány ilyen rendezvény a teljesség
igénye nélkül: egyesületi közgyűlés, felnőtt,
ifjúsági és gyermek horgászversenyek.
Eredményes horgászatot, horgászsikereket kívánok a 2022-es.horgászévre!
Horváth István, Elnök
II. Rákóczi Ferenc Horgászegyesület Bánk

Kyokushin Karate edzések Bánkon
A karate edzésekre iskolás kortól lehet
jelentkezni. Az edzéseken heti két alkalommal lehet részt venni életkori és súlycsoport szerinti felosztásban.
Fegyelmezett kemény edzéseket, edzőtáborokat, folyamatosan kontrollált fejlődést és vizsgákat, országos és nemzetközi versenyzési lehetőséget kínálnak a
szervezők, szorgalmat és kitartást kérnek cserébe.
Az itt elsajátított küzdőszellem és kitartás az élet sikereihez is hozzájárul, ahogy
azt az egyesület eredményei is bizonyítják: az egyesület színeiben ketten szerepeltek a Mikulás Kupa 2021. Kyokushin
Karate utánpótlás “OB” versenyén, ahol
Koncz Barbara 2. helyezést ért el (serdülő
könnyűsúlyban), Murányi Levente pedig
3. helyezést (gyerek II. nehézsúlyban).

Az edzések ideje:
kedd, csütörtök 17:30-19:00 óráig.
Jelentkezni telefonon
Csatlós Kornél edzőnél lehet
Tel.: +36 20 520 0519
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Futball sikerek Bánkon
Bánk labdarúgó csapata a téli szünet után
is remekül kezdte a tavaszi szezont, 21 mérkőzéséből mindet megnyerte és pontveszteség nélkül, jócskán megelőzve a rivális
csapatokat az első helyen áll a megye első
osztály bajnokságában. Bár nem szeretnénk „elkiabálni”, de nagy a valószínűsége
annak, hogy az együttesünk aranyérmesként, a dobogó legtetején végez a tabellán.
A bajnokság befejeztével egy oda-visszavágós osztályozó meccs vár csapatunkra,
amit egy másik megye bajnokával kell
megvívni a magasabb osztályba lépés kvaliﬁkációjaként. Párhuzamosan ezzel a sorozattal, április közepén a Magyar Kupába
is nevezett az Egyesület, ahol a legjobb
három megyei csapat az Országos főtáblára jut fel. Célunk megnyerni a megyei
kupát, és ameddig csak lehet, tovább menetelni a főtáblán.
Mindezek mellett az „edzésmunkán kívül”
is sok feladat vár ránk a jövőben, mivel a
sportpályánknál jelenleg meglévő infrastruktúra a magasabb osztály követelményeinek nem felel meg, ezért az előírt feltételeket megteremtő beruházások elengedhetetlenek.
A Dalnoki Labdarúgó Akadémiával kötött
hosszútávú együttműködés lehetővé tette,
hogy a tervezett beruházások megvalósítására az MLSZ Nógrád megye Igazgatósága felé fejlesztési pályázatot adjunk be
több tíz millió forint összegben. A sikeres
pályázat lehetővé tenné a környezetünk és
a bánki sportinfrastruktúra minőségi változását, kielégítené a mai kor igényeit.
A TErvEzETT éS SzüKSégSzErű
fEJLESzTéSEK:

• A játéktér méretének bővítése a jelenlegi
100 x 55 méretről 105 x 65 méterre, ami az
MLSZ infrastruktúra szabályzata szerint az
„F” minősítésnek és az MB III. osztálynak
megfelel.
• A meglévő korlátok, labdafogóhálók, labdarúgókapuk, kispadok a pálya kibővített
méretéhez igazodva át lesznek helyezve.
• A pálya vízelvezetését több kivezetéssel, dréncsövekkel a közeli patakba tervezzük vezetni.
• A jelenlegi pálya szintjei között 15-20
cm eltérések vannak, amit gréderrel, gyalus

szintezéssel kiegyenlítünk, majd 5-10 cm
termőfölddel feltöltjük az altalajt, amit
vetve füvesítünk.
• A meglévő locsolórendszer is bővítésre
kerül, és 12 új fejjel lesz kibővítve terveink
szerint.
• A jelenleg öltöző épület átalakításra
kerül, aszerint, hogy az MLSZ szabályzatában rögzített valamennyi helyiség biztosítható legyen, valamint sor kerül a nyílászárók és a szaniterek cseréjére is.
• Az Önkormányzat által megnyert pályázati támogatással új 100 m2 alapterületű,
kétszintes öltöző épülettel bővül a létesítmény (az eredetileg a teniszpálya melletti
területre tervezett sportöltöző a focipálya
területén épülne meg, a módosítási eljárás
folyamatban van).
• Az MLSZ előírásoknak megfelelően a
sportlétesítmény kerítéssel lesz körbekerítve, és több kapu biztosítja majd a biztonságos be- és kiléptetést.
• A labdarúgó pálya hosszanti oldalán 200
fő befogadására alkalmas nézőtér kialakítását tervezzük, 2-3 széksorral.
A tervezett fejlesztések megvalósulásával
egy mai igényeket kielégítő létesítményünk lesz Bánkon, aminek terveink szerint
a kihasználtságát is tudnánk növelni, és a
jövőben a környező települések utánpótlás korú gyermekeinek képzését szolgáló
központi létesítményként is működne.
A Dalnoki Akadémia pedig a minőségi képzést, és a tehetségek továbblépését tudja
biztosítani.
A megálmodott jövőben remélhetőleg
nívós tornák, sportrendezvények szervezésével, edzőtáboroztatással, valamint a
magasabb osztályban való részvétellel is
hozzájárulunk településünk népszerűsítéséhez, valamint a bánki és a Nógrád Megyei sportélet fejlesztéséhez.

Természetközeli
mozgás
A Sportegyesület civil
kezdeményezésre
a Tóparti sétánytól
a Lókos-patak mentén,
a régi kisvasút nyomvonalán a focipálya
érintésével újra gondolta a régmúltba
veszett tornapálya
lehetséges
újraélesztését.
Az érintett területek
tulajdonosi hozzájárulása után, közösségi
önkéntes munkával
és minimális költségvetésből próbálják
használatra alkalmassá
tenni az útvonalat.
A körülbelül másfél
kilométeres természetes
borítású, 3-4 állomás
ponttal rendelkező
körpálya kialakítása
megkezdődött, amit
futásra, sétálásra,
kirándulásra egyaránt
lehet használni.
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Március 15. ünnepség
A sokféleképpen megfogalmazott üzenetek közül talán leginkább az lehet aktuális, hogy
egyetlen nemzet sem lehet szabad más nemzet szabadsága
nélkül, ahogyan egyetlen ember
sem lehet szabad mások szabadsága nélkül.
Elsősorban csak magunkra számíthatunk a saját sorsunk alakításában. Nem várhatjuk másoktól gondjaink megoldását, nemzetünk felemelését. A magyar
nemzet boldogulása csak közös
akarattal, elhatározással és munkálkodással sikerülhet.

A márciusi ifjak által szerkesztett
kiáltvány így kezdődik:
Mit kíván a magyar nemzet.
Majd így folytatódik:
Legyen béke, szabadság
és egyetértés.

Torma Andrea

j ó m a dá r

Texán galamb a Tó utcában
Ifjabb Dunavölgyi Kareszt Bánkon sokan ismerik, de talán nem mindenki tudja,
hogy gyermekkora óta rajongója a madaraknak és különösen a galamboknak.
Hosszú évekig postagalambokkal foglalkozott. Sokat utazott reptetéses versenyekre, ahol számos kupát sikerült elhódítania.
Hat éve Karesz úgy döntött, hogy Texán galambokkal kezd foglalkozni.
A Texán galambot az USA-ban tenyésztették ki a francia mondain és a gazdasági king fajta felhasználásával. 1961 óta ismerik el önálló fajként. A kifejlett
madár 27 cm magas és kb. ugyanilyen hosszú.
A hímek világos színűek, lehet fehér vagy világos szürke. A tojók színe lehet
vörös, fakó szalagos, fekete, kovácsolt kék, levendula, továbbá ezek árnyalatai.
A madarak nem repülnek jól, ezért – kutyától, macskától elzárva – biztonságos
madárházban szükséges tartani.
A gondos pároztatás eredménye a szép tartású, mutatós tollazatú, változatos
színű díszgalamb. A legszebb galambokat szépségversenyre viszik.
Karesz odaadó gondoskodása és szakértelme meghozta a sikert, gyönyörű porVass Zoltán
celán fehér galambja 2022-ben kiállításgyőztes lett.

Az Áldás Együttes
a március 15-i
megemlékezésen

