Bár a település az önkormányzati rendszer kialakulása óta
az infrastruktúra ellátottság tekintetében nagyon sokat fejlődött
(ivóvíz, szennyvíz, gáz, kábel-tv, internet, közösségi épületek), a
kedvezőtlen demográfiai folyamatok hosszú távra mégis súlyos
trendet mutatnak. A legutóbbi népszámlálási adatok alapján végzett
egyik KSH elemzés például a községet azon 90 magyarországi
település között sorolja fel, amelyek a kedvezőtlen demográfiai
folyamatok miatt néhány évtized alatt elnéptelenedett településekké
válhatnak.
A település ugyanakkor kiváló fekvése, kedvező falusi szerkezete
miatt olyan adottságokkal rendelkezik, amelyekre építve ez a
kedvezőtlen trend megállítható, amiben az önkormányzatnak fontos
szerepe van.

A hozzá csatlakozó csapadékvíz-elvezető rendszer megújítása
a település környezetvédelmi infrastruktúrájának meghatározó
fejlesztése lett.
• Az iskolaépület modernizálásával szebb lett a faluközpont,
rendelkezésünkre áll egy új közösségi tér és szálláslehetőséget
tudunk biztosítani az ide látogató elszármazottjaink részére.
• A templomépület 2017 karácsonya előtt átadott új köztéri
megvilágítása felejthetetlen látványt nyújt mind az itt lakóknak, mind
az ide látogatóknak.
• A Virágos Magyarországért mozgalom keretében a
település 2017-ben Arany Rózsa díjat kapott a környezeti értékek
megőrzésének és gyarapításának elismeréseként. 2018-ban újabb
megtiszteltetésként a település megkapta a Magyar Díszkertészek
Szövetsége oklevelét. A minden évben elvégzett környezetszépítő
munka hozzájárul a szép falusi környezet fenntartásához mind az itt
élők, mind az ide látogatók örömére.
• A település külterületén befejezett nagy fejlesztésünk egy közel
2 kilométeres külterületi út felújítása. A megújult út egyidejűleg
szolgálja a mezőgazdasági tevékenységeket és a turisztikai
lehetőségeket.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A JÖVŐ ÉRDEKÉBEN

A FEJLŐDŐ KISTELEPÜLÉS
A MEGMARADÁSÉRT KÜZD
Ebből kiindulva az önkormányzat a település fejlesztésének
három fő irányát jelölte meg középtávú tervében. Ezek a stratégiai
célok a következők:
• a települési környezet vonzóvá tétele a falukép korszerűsítésével
(elhanyagolt porták felszámolása, a patakmeder kiépítése, világítás
korszerűsítése)
• az elnéptelenedési folyamat megállítása (potenciális letelepülők,
visszatérő családtagok felmérése, az üres és lakható ingatlanok
áttekintése, a tulajdonosok támogatása az értékesítésben, helyi
mezőgazdasági tevékenység elindítása)
• mivel a közeljövőben nem lehet számolni a környékben a
munkalehetőségek bővülésével, ezért az egyik kitörési pont a
helyi turisztikai lehetőségek bővítése a település idegenforgalmi
vonzerejének növelése a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében
(a potenciális szálláshelyek felmérése, a helyi hagyományok
megőrzésének intézményesítése, tájház kialakítása).
A 2014. évi önkormányzati választásokat követően az új képviselő
testület gazdasági programjában azt a célt fogalmazta meg, hogy
a majdan megvalósuló fejlesztések növeljék egy szépülő Pányok
turisztikai vonzerejét, járuljanak hozzá a helyiek életkörülményeinek
javulásához. A sikeres pályázatok révén elnyert és a saját források
együttesen lehetővé tették, hogy komoly projekteket indítsunk el az
említett célok elérése érdekében.
• A patakmeder teljeskörű rendezése sok idelátogató elismerését
vívta ki, nagyon szépen teljesíti a biztonságos vízelvezetés
funkcióját.

Földrajzi elhelyezkedése miatt Pányokról azt szokás mondani,
hogy „zsáktelepülés”. Talán ebből is, de még inkább természeti
és demográfiai jellemzőiből viszont az következik, hogy nagyon is
nyitott település.
Nyitott az elszármazottjai felé. Szerte az országban nagyon sokan
vallják magukat Pányokinak. Az Ő tiszteletükre rendezett falunap
ünnepnek számít.
Nyitottak vagyunk a szomszédos települések irányába.
Közigazgatási szempontból a község Telkibányai Közös
Önkormányzati Hivatalhoz tartozik. A falugondnoki szolgálatot és a
szociális étkeztetést Abaújvár önkormányzatával létesített társulás
keretében oldjuk meg. Tagja vagyunk az Abaúj-Hegyközi Többcélú
Kistérségi Társulásnak, aminek keretében működik az orvosi ügyelet,
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat.
Nyitottak vagyunk a Pányokot megkedvelő látogatók felé és
visszavárjuk Őket a szálláshelyeken.
Nyitottak vagyunk az ide állandó, vagy ideiglenes jelleggel
betelepült szlovák állampolgárságú lakóink felé. A rendszeresen
tartott találkozókon törekszünk kialakítani az együttműködés új
formáit.
Meggyőződésünk, hogy egy ilyen kis település jövője
elképzelhetetlen együttműködő partnerek nélkül.

Pányok Községi Önkormányzat
• Cím: 3898 Pányok Fő út 35.
• Tel: 06/46/388-085
• E-mail: panyokhivatal@gmail.com
• A település honlapja: www.panyok.hu
A honlap részletes információkat tartalmaz az aktuális eseményekről, valamint az
elérhető turisztikai szálláshelyekről.
• Dr. Sivák József polgármester telefonszáma: +36 30-535-0892
• Baranyai Tiborné jegyző telefonszáma: + 36 30-462-9598
• Közösségi Ház címe: 3898 Pányok, Fő út 36.
• Szociális közösségi tér és önkormányzati szálláshely (korábbi iskolaépület): 3898 Pányok, Fő út 33.

Ha Ön csendre, pihenésre vágyik, akkor látogasson el
Pányokra a fenyves erdő aljába, ahol szeretettel várjuk.

AKTUÁLIS ADATOK
Pányok Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gönci járásában, a
magyar-szlovák határ közelében elhelyezkedő zsáktelepülés.
Területe 846 ha. GPS koordinátái: 48.52900, 21.35033.

TELEPÜLÉSTÖRTÉNET
Pányok Árpád-kori település, amelynek nevét az oklevek
1263-ban említik először Panc néven. 1266-ban Pank, 1270ben Panky, 1276-ban Panch, majd 1298-ban Paynk néven
említették.
1263-ban nemesi birtok volt, amit Pányoki Jakab kapott
a királytól, aki alapítója lett a fiáról elnevezett ruszkai Dobó
családnak.
A török hódoltság idején a település teljesen kihalt, még
1715-ben is pusztaságként említik. A település a 18. század
végére viszont újra benépesült.
A településről szóló viszonylag részletes említés a 19.század
végéről való. Dr. Borovszky Sámuel az 1896-ban megjelent
monográfiájában a következőket írja Pányokról: „Pányok 72
házzal és 416 magyar lakossal. Postája Alsó-Kéked, távírója
Hidas-Németi. A falu határában a Hasdát hegyben régebben
arany és ezüstbánya volt, de beszakadt, s újabb kiaknázást
senki sem kísérelt meg. A faluhoz tartozó Mézes nevű dűlőn
Aba Sámuel idejében a hagyomány szerint a király méhese
volt. A község egyik földesura annak idején Kazinczy Ferenc
volt.”
A következő népszámlálás 1910-ben 420 főt,
majd
1930-ban már 438 főt regisztrált Pányokon. A településen
élő lakosság közel 100 %-a magyar, vallási hovatartozást
tekintve református. Napjaink új fejleménye, hogy növekedni
kezdett a szlovák állampolgárságúak ideiglenes vagy állandó
letelepedése.
Lakóinak a történelem során a
földművelés nyújtott
szegényes megélhetést, emellett az erdőségek kincsei, a
gombázás és a fakitermelés is évszázadokon át segítette a
lakók életét. A falu időközben a hegyoldal irányából egyre
inkább a Hernád felé terjeszkedett, lakosainak foglalkozása
is fokozatosan átalakult. Az 1960-as évek elején létrejött
termelőszövetkezet, és az erdőgazdaság nyújtotta az
ittenieknek a fő megélhetési forrást, ami az 1980-as évekre is
jellemző volt. A 90’-es évektől tovább folytatódott a népesség
elvándorlása, alapvetően a munkalehetőségek hiánya miatt.

Környező települések: Abaújvár (3km), Kéked (4km), Zsujta
(12km), Telkibánya (7km). A legközelebbi város Gönc (16km),
Kassa (36km).
A község népessége az 1970-es évek végéig gyorsan, azután
lassuló ütemben fogyott, mára ez a folyamat megállni látszik. A
helyi lakosság száma 1960-ban 333 fő, 1970-ben 291, 1980-ban
198 fő. Az 1990-es évek elejétől zajló fő demográfiai folyamat a
népességfogyás és a lakosság elöregedése. A 2018 január 1-ei
lakosságszám 63 fő, amelyből a 60 év felettiek aránya 41 %.
A településen a kommunális infrastruktúra kiépítettsége 100%os (ivóvíz, szennyvíz, vezetékes gáz).
A település lakosságának száma és összetétele meghatározza
az önkormányzat által nyújtandó közszolgáltatások jellegét.
Önálló közszolgáltatási intézmény nincs, az önkormányzat
egyes feladatokat társulási formában látja el (óvoda, iskola,
gyermekjóléti és családsegítő ellátás, falugondnoki szolgálat,
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, orvosi ellátás). A
településüzemeltetés mellett elsőbbséget kap a feladatok között
az idősekkel való törődés.

A FALU NEVEZETESSÉGEI
A községet gazdag erdő- és mezőgazdasági területek övezik. A
bányászat alapját jelentő kőfejtők is megtalálhatók a falu határában.
A térségben aktív vulkáni működés idején, illetve az azt követő
időkben hidrokvarcit keletkezett. Már az őskorban is felfigyeltek rá,
és az Árpád-korban bányászni kezdtek a területen az itt található
arany és ezüst miatt. A falun folyik keresztül a Hasdát-patak.
Pányok területe Natura 2000 védettség alá tartozik. Külterületének
déli részén tájképvédelmi övezet van lehatárolva, illetve az
Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó kategóriájába tartozó
sávok vannak kijelölve, mellyel összeköttetést alakítottak ki a védett
területek között, megakadályozva azok teljes elszigetelődését.

A község református templomát 1874-ben építették úgy,
hogy az előző templom falait két sukknyival feljebb emelték.
A nyugati homlokzat előtti 25 méteres tornyát 1901-ben
kapta. A 6x22 méteres belső térben 200 ülőhely található,
mennyezete sík, vakolt, és Magyarországon talán egyedülálló
módon festett a boltíves templomhajó. A nyugati homlokzat
előtti 25 méter magas tornyát 1901-ben emelték. Orgonáját
Barakovits János építette
1935-ben nyolc változattal,
amit 4 ökrös szekérrel
hoztak
a
hidasnémeti
vasútállomásról.
Ebből
az
időből
származik
egy klenódium, amit a
gyülekezet
férfi
kórusa
adományozott.
Az
Úr
asztalát "Isten dicsőségére
adományozta Futó József és neje Pataki Erzsébet az Úrnak
1938. esztendejében.” A 350 kg-os harangját Novotny Antal
öntötte 1911-ben Temesvárott, amelynek felirata: "Készült a
szeretett pányoki ev. ref. egyház részére 1911. évben." A 200
kg-osat pedig Szlezák László 1935-ben Budapesten öntötte,
amelyre a következő van felírva: "Az Isten áldása legyen a
jókedvű adakozókon. Isten dicsőségére adományozta a pányoki
református egyháznak 18 évi hűséges gondnoka, Kórán István
és neje Krakkai Mária az Úrnak 1935-ig esztendejében”.
A településen legjellemzőbb az utcára merőlegesen tájolt
szalagtelkes kialakítás, ahol az épületek tetőgerince is
az utcára merőleges, és előkerttel telepített. Ettől néhány
esetben eltérnek, főként azokon a mellékutcákon, ahol az út
kanyargósabb, ott az épületek tájolása eltér a merőlegestől, a
beépítési irányok megtartása miatt.
A településen hagyományőrző épületek találhatók, sokuk
szép állapotban fennmaradt, homlokzati díszítésekkel
rendelkezik, az utcára két nagy homlokzati ablakkal nyit és
füstnyílással ellátott. Jellemző a hagyományos oldaltornácos
kialakítás, több helyen látni előtornácot is. Nyereg, konty és
csonkakonty tetők alkalmazása elterjedt a településen. Több
felújított épület is található a Pányokon, szépen díszített
homlokzattal és épületkiegészítő elemekkel. Külön figyelemre
méltó lehet néhány mívesen kialakított kovácsoltvas kapu.

