Tisztelt pányoki Lakótársak!
Nemsokára egy éve lesz, hogy Pányokon tartottuk az elszármazottak napját. Ennek
a sokak által sikeresnek tartott találkozásnak az emlékével köszöntelek a képviselő
testületünk nevében.
Bármennyire is sokan szeretnék, de ebben az évben nem tartunk hasonló találkozót.
A tavaly bejelentett fejlesztési munkáink folyamatosan zajlanak és sok napi feladatot
adnak a tisztségviselőknek. Mindennap láthatjátok, hogy a patakmeder egy részének
felújítása befejeződött és folyik a további projektek előkészítése. Szerencsére több
programunk is fut, jelen tájékoztató nem lenne alkalmas ezek részletes
bemutatására. Jó szívvel ajánlom mindenkinek Pányok község honlapját
(www.panyok.hu), amelyen bemutatjuk az éppen aktuális fejleményeket,
eseményeket. Remélem, hogy sokan tudnak élni ezzel a lehetőséggel. A mindennapi
kapcsolatban természetesen tájékoztatást adunk valamennyi programunkról.
A falunap híján ebben az évben is lesznek természetesen közösségi rendezvényeink.
Szeretnénk augusztusban a szokásos nyáresti nótaszó műsort megtartani egy kis
vacsorával egybekötve. Decemberben sem maradhat el az év végi műsor és a
karácsonyi köszöntés. Ezekről időben küldjük a tájékoztatást.
A fenti figyelemfelhíváson kívül van a levelemnek egy másik aktualitása, ami szinte
valamennyi helyben lakót és egyidejűleg az elszármazottainkat is érintheti, ezért
osztom meg az ezzel kapcsolatos gondolatokat.
Mind a településen élők, mind az elszármazottak részéről visszatérően elhangzó
kritika az önkormányzat felé, hogy az egyébként nagyon szép fekvésű temetőnk
elhanyagolt. Én a leghatározottabban elutasítom ezt a véleményt. Azt pedig nem is
értem, hogy a kritika miért az önkormányzat felé irányul. Mind ezekből kiindulva és
mindannyiunk tisztánlátása érdekében fontosnak tartok néhány tényszerű és
konkrét dolgot megosztani Veletek.
A pányoki temető a Földhivatalban is bejegyzett módon a Pányoki Református
Egyházközség tulajdona, ennek minden a tulajdonost megillető jogával és
kötelezettségével, beleértve a fenntartást is. Az önkormányzat ebben a tulajdonosi
helyzetben is - a település közös érdekét szem előtt tartva - mindig feladatának
tartotta, hogy minden együttműködésben részt vegyen a temető gondozása
érdekében. Bár az önkormányzat a temető fenntartásához támogatást nem kap,
mégis az említett közös felelősségünkből kiindulva ebben a választási ciklusban
megállapodást kötött az egyházközséggel arra nézve, hogy mi lehet az
önkormányzati szerepvállalás tartalma a temető rendben tartása érdekében. E
megállapodás értelmében eddig az egyház végezte a temető kaszálását, és az
önkormányzat saját forrásaiból finanszírozta a kaszálás költségeit és vállalta a fű
gereblyézését. Megítélésem szerint ez a rendszer nagyon jól működött annak
ellenére, hogy többször is értelmetlen kritika érte az önkormányzatot néhány lakos
részéről. Ettől az évtől kezdve azonban az egyház fűnyírási kapacitásainak változása
miatt módosítanunk kellett a megállapodáson.

Ennek értelmében a fűnyírást megosztva végezzük, amelyből az önkormányzat –
figyelemmel a közmunkában elvégezhető lehetőségekre és pénzügyi forrásokra –
három alkalmat (május, június és július hónapokra) vállalt az érdekelt testületek
(önkormányzat, presbitérium) által jóváhagyott megállapodás szerint. A további
hónapokban a fűkaszálást az egyházközség végzi.
Szeretnék ennek kapcsán arról is tájékoztatást adni, hogy az önkormányzat tavaly a
halottak napját megelőzően a megállapodáson túl azt a kezdeményezést tette, hogy
társadalmi munkában tegyük széppé a halottak napjára a temetőt. Az önkormányzat
ezzel is jelezni kívánta az együttműködési készségét a közös ügy érdekében.
Polgármesteri működésem nagy csalódása volt, amikor szembesülnöm kellett azzal,
hogy a közfoglalkoztatott és hivatali kollégákon kívül mindössze ketten jöttek el
erre a kezdeményezésre. Mindenesetre a temetőt ebben a felállásban is minden
eddiginél szebb állapotba hoztuk. Nekünk nagy öröm volt, hogy ezt megtettük.
Kár, hogy senki erre vonatkozó köszönetét nem tudtam továbbítani a munkában
részt vett munkatársaimmal, mivel ilyen köszönet nem jutott el hozzám. Ezt a tényt
a karácsonyt megelőző önkormányzati rendezvényen is említettem. Azóta sem
kaptam erre vonatkozó visszajelzést, így kénytelen vagyok tudomásul venni, hogy
ilyen típusú együttműködésre ne is számítsak a jövőben. Bízom abban, hogy a
nemrég megválasztott presbitérium kész lesz értékelni az egyházközség és az
önkormányzat közötti együttműködés kérdéseit annak ellenére, hogy erre
semminemű előírás nem kötelez senkit, és lesz változás ebben az
együttműködésben is.
Kedves Lakótársak, Választóim!
Bizonyára még nagyon sok közös megbeszélni valónk lenne. Most ez a kérdés vált
aktuálissá és fontossá. Őszintén remélem, hogy világos képet tudtam adni róla a
háttérrel együtt. Fontosnak tartom, hogy közös ügyeinkről a jövőben is nyíltan
beszéljünk és főleg legyünk aktívak a megoldások megtalálásában, beleértve
mindenki egyéni szerepvállalását is. Éppen ezért a továbbiakban is számítok nyílt
véleményedre, javaslataidra és aktív együttműködésedre. Erre azért is szeretném
felhívni a figyelmet, mert 2019-ben önkormányzati választás lesz. Elindultunk egy
úton, értünk el eredményeket, érdemes lenne elgondolkodni a folytatáson.
Kívánom, hogy legyen mindenkinek szép a nyár, mindenekelőtt legyen jó egészség,
öröm a családban és a települési közösségünkben.
Pányok, 2018. május 15.
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