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Nyírmihálydi önkormányzata igyekszik a lehető legnagyobb figyelmet fordítani a település idős embereire. Az év folyamán
folyamatosan, így Karácsony táján azonban kiemelten törekszik arra, hogy
a településen élő öregeknek örömet szerezzenek.
A december 18-án megtartott Idősek Karácsonyát a
hagyományoknak megfelelően ezúttal is az iskola
ebédlőjében tartották, ahol
nemcsak vendégül látták,
de meg is ajándékozták a
résztvevőket.

Kedves Nyírmihálydiak!
Idősek karácsonya

A megjelenteket dr. Vincze
István polgármester köszöntötte, aki bevezetőjében a Karácsony jelentőségéről, meghittségéről, a
családok legszebb ünnepéről beszélt, majd a település
fejlődését jelentő elnyert
pályázatokról tájékoztatta
résztvevőket, hangsúlyozA terem zsúfolásig meg- va, hogy az önkormányzat
telt, a meghívásnak nagyon sikeres működésének, a
sokan tettek eleget.
megnyert pénzeknek ha-

szonélvezői maguk a nyírmihálydi lakosok lesznek.
Dr. Vincze István polgármester szavai után a helyi
óvodások kedveskedtek
műsorukkal a jelenlévőknek, versekkel, énekekkel
idézve meg a Karácsony
üzenetét. A tanítványok
után a tanítók, azaz az óvónők léptek színre szórakoztató ünnepi dalcsokrukkal.

Az ezt követő oprettműsor
színészei fokozták a hangulatot, majd a vendéglátás, a finom vacsora zárta a
programot.
A megjelentek nem mentek
haza üres kézzel, távozáskor mindenki ünnepi csomagot kapott.

Gyors lábakon szalad az idő,
ismét eltelt egy esztendő!
Ez az az időszak, amikor a
világ, benne a mi életünk is
elcsendesedik, a Karácsonyra
készülünk. Arra az ünnepre,
amely elsősorban a családoké,
a szereteté, a megbékélésé,
olyan értékeké, amelyek hitem
szerint mindannyiunk lelkéhez
közel állnak.
Az ünnep egyben az év végét is
jelenti. Azt az időszakot, amikor számot vetünk a távozó esztendő értékeivel, az elért eredményekre, a jövő feladataira
figyelünk.
Örömmel jelenthetem, hogy
ezen a téren településünk igen
jó eredményekkel büszkélkedhet.

Ezek közül néhány: korszerűsítjük a háziorvosi, védőnői
szolgálatnak helyet adó épületünket, kívül-belül a kor színvonalának megfelelő környezetet teremtve ezzel a gyógyításnak, megelőzésnek, a kisgyermekek ellátásának.
Megépíthetjük a belterületi kerékpár utakat, ami igen nagy
lépést jelent a biztonságos
közlekedésben.
Megújul a polgármesteri hivatal energetikai rendszere, korszerűbb, gazdaságosabb, olcsóbb lesz a működtetése. Az
épületben ügyfélszolgálati
helyet alakítunk ki, ami a
hivatali ügyintézés körülményeinek jelentős javulását
eredményezi.

Számos pályázatot, összesen
tizenkettőt dolgoztunk ki,
adtunk be, és valamennyi
esetben meg is nyertük azokat!

Az elnyert pályázatok mindegyike az itt élők életét teszi
majd könnyebbé, a kivitelezések tavasszal kezdődnek. A

Nyírmihálydiban íly módon
megvalósuló beruházások öszszege egy milliárd forint, ami
éves költségvetésünknek majd
a kétszerese!
Mindezen tények bizonyítják,
minden okunk megvan az elégedettségre: munkánk meghozta gyümölcsét!
Sikeres évet zárunk, és vannak
további, szép terveink.
Azon fáradozunk, hogy településünket szebbé, lakosságunk életét könnyebbé tegyük!
Ehhez kívánok mindannyiuknak jó egészséget, boldog új
évet!

Dr. Vincze István
polgármester
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Sikeres évet zárhat az önkormányzat
A sok munka meghozta gyümölcsét

Így év végén azt gondolom, beszélnünk kell a
munkánk eredményeiről,
hiszen ebben az évben abban a szerencsés helyzetben vagyunk, bőven van
miről beszélnünk - fogalmaz dr. Vincze István,
Nyírmihálydi polgármestere.

kítjuk, így több hely jut a
védőnői szolgálatnak is.
Az önkormányzat közbeszerzési eljárást folytatott
le, azonban a nyertes vállalkozó végül nem vállalta
a munkát. Az önkormányzat új közbeszerzési eljárást folytatott le, ami év végével zárul. A késedelem
miatt a külső felújítási
munkák várhatóan tavasz-

Meghatározó esztendő
A település életében és
jövőjét tekintve meghatározó volt ez az év, és az elkövetkező évek is azok
lesznek, hiszen az év elején
kitűzött nagyobb céljainkat
szinte hiánytalanul sikerült
megvalósítanunk. Gondolok itt elsősorban a benyújtott és megnyert pályázatainkra, melyeknek az összege ebben az évben együttesen megközelíti az 1 milliárd forintot. Elmondhatom,
hogy az éves költségvetésünknek több mint kétszeresére pályáztunk és nyerszal kezdődnek és a nyár
tünk ebben az évben.
végével fejeződnek be.
Ezek az alábbiak:
TOP4.1.1-15-SB1-2016
TOP3.1.1-15-SB1-2016
Nyírmihálydi
Nyírmihálydi belterületi
egészségház felújítása
kerékpárút
56.798.110 Ft.
A háziorvosi szolgálat és 260.325.000 Ft.
védőnői szolgálat a kor Azt gondolom, községünkszínvonalának megfelelő ben fontos, hogy a 471-es
környezetben tudja majd főút belterületi szakaszáellátni a feladatát a felújítás ról levezessük a kerékpáután, jelentős eszközbe- ros forgalmat, fontos a teszerzést is tartalmaz a pá- lepülésünk két végén levő
lyázat a védőnői szolgálat külterületi kerékpárút végrészére. Az épületet az év- pontjainak összekötése a
tizede kihasználatlanul álló balesetmentes közlekedés
háziorvosi lakás területé- érdekében. Terveink szenek csökkentésével átala- rint a kerékpárút a 471-es

főút mellett fog végig megépülni a belterületi szakaszon. A kerékpárút megépítése jövő év tavaszán veszi
kezdetét, most az előkészítő munkák, tervezés, közúttal való egyeztetések
folynak. Már a közforgalmi
hálózati terv elkészült,
most az engedélyes és
kiviteli terv készítése folyamatban van, illetve a

Dr. Perneczky János közel
tizenkét éve gyógyítja
Nyírmihálydi betegeit.
Az úgynevezett vegyes
praxisú körzet, amelyben
a felnőttek mellett a gyermekeket is el kell látnia,
jócskán ad munkát, feladatot.
Praxisának egyharmada
kiskorú, de a rendelőben
megjelenő páciensek hat-

A Nyírmihálydi Idősek
Klubjának tagjai szívesen látogatják a különféle rendezvényeket,
programokat, amelyeken nemcsak a testi, de
szellemi fejlődésüket is
szolgáló foglalkozásokban van részük.
Az már csak a ráadás,
hogy eközben társaságban vannak, ahol
felidézhetik a múlt emlékeit, s arra az időre elfelejthetik a magányt.
dr. Perneczky János, Nyírmihálydi háziorvosa

közbeszerzési eljárás lefolytatása következik.

TOP-3.2.1-15 SB1-2016
Nyírmihálydi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése
57. 311.144 Ft.
A polgármesteri hivatalban a korszerűtlen és rossz
fűtési hatékonyságú gázkonvektorok teljes cseréje, központi fűtés kiépítése, az épület teljes külső
szigetelése, a tető teljes
cseréje és szigetelése,
napelemek felszerelése
Folytatás a 3. oldalon.

vanöt százaléka is gyermek.
Ezekben a napokban az
influenza elleni védőltások szezonja tart, egyre
többen jelentkeznek a
rendelőben olyanok, akik
szeretnék megóvni a járványtól egészségüket.
A védőoltás a hatvanöt év
feletti lakosoknak ingyenes, de nem kell a vakcináért fizetniük az egészségügyi és közintézményben dolgozóknak,
illetve egyes betegségcsoportokban szenvedőknek sem.

Erdőtelepítés közmunkásokkal
A közmunkának köszönhetően sok érték teremtődött
a településen.
Az utak, járdák karbantartása, az önkormányzati
földeken történő gazdálkodás, zöldségek, gyümölcsök
termesztése már eddig is hasznára vált a falunak.
Ebben az évben újabb területre, az erdőtelepítésre terjed
ki a közmunkások foglalkoztatása. Amint azt lapunk
számára dr. Vincze István polgármester elmondta, a
közmunkások összesen 2700 nemes nyár facsemetét
ültetnek ki négy hektár területen.
A munka az erdőfelügyelőség szakmai irányítás alapján,
annak felügyeletével zajlik.

KUTYABAJ

Akárcsak a legtöbb megyebeli településen, Nyírmihálydiban is sok gondot okoznak a falu utcáin szabadon
kóborló ebek. Az önkormányzat igyekszik mindent
megtenni az itt élők biztonsága érdekében, a rendkívüli
módon megszigorított állatvédelmi törvény azonban
igencsak megköti az illetékesek kezét, megnehezíti az
önkormányzat dolgát. Az új jogszabályok szerint
ugyanis az úgynevezett gyepmesteri tevékenységet
megszüntették, a jogszabályban javasolt állatmenhelyek kialakítása azonban rendkívül drága, a mai anyagi
viszonyok mellett szinte megfizethetetlen előírás: nemcsak megfelelő telepet, kenneleket kell megépíteni, de az
előírás szerint állatorvosi állandó felügyeletről, őrzésről,
rendszeres etetésről, itatásról, az állatok megfelelő szintű
ellátásáról is gondoskodni kell! Az önkormányzat keresi
a legjobb megoldást: szó van arról, hogy a felelős állattartás szabályainak betartása érdekében egyesületet hoznak létre, hogy ennek keretében működtethessenek a
kóbor kutyák számára menhelyet.
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Folytatás a 2. oldalról

fűtésrásegítési funkcióval.
Az épületet is át kívánjuk
alakítani a kor színvonalának megfelelő ügyfélszolgálati helyiség, portaszolgálat kialakításával, mivel
ez régóta nem megoldott és
méltatlan helyzeteket eredményez mind a hivatali
dolgozók munkakörülményeit tekintve, mind a
tisztességes ügyfelek vonatkozásában, mivel sajnos
vannak olyan emberek,
akik egyszerűen nem hajlandók az alapvető szabályokat sem betartani.

Ajándékcsomag a fa alá
Az önkormányzat ésszerű, sikeres gazdálkodásának
köszönhe-tően a hagyományoknak megfelelően minden
Nyírmihálydi-ban állandó lakcímmel rendelkező személy
ezen a Karácsonyon is ajándékcsomagot kap. A csomagban alapvető élelmiszer, édesség található.

Az önkormányzat által adományozott ajándékcsomagokat
viszik házhoz a hivatal dolgozói. Lánczi Ferencné titkársági
ügyintéző és munkatársai mindent megtesznek azért, hogy
a csomagok a címzettekhez még időben megérkezzenek.

Tüzifa a rászorulóknak, pénz az időseknek
Bár a tél idén még nem
igazán mutatta meg
erejét, a hideg évszak
nem marad el, legfeljebb
kicsit később kezdődik a
szokásosnál.
Ezért is örvendetes a hír,
mely szerint Nyírmihálydi
rászorulóinak összesen 248
köbméter tüzifát osztanak
ki, melynek összértéke
négymillió forint.
Az önkormányzat emellé

Sikeres ősz a fociban
Nyírmihálydi futballcsapata sikeresen zárta
az őszi fordulót, első helyen végzett. A siker a jó
felkészítő munkának,
illetve több új igazolásnak is köszönhető.

vállalja a fa ingyenes házhoz szállítását, ennek költsége hétszázezer forint,
amit az önkormányzat fizet, az érintetteknek tehát a
téli tüzelő egyetlen fillérjébe sem kerül.
A rendelkezésre álló tüzifából a korábban beadott és
elbírált kérelmek alapján
családonként egy köbméter
jut. Abban, hogy kinek jár
az ingyen tüzelő, nem az
önkormányzat, hanem a
kormány, illetve a törvény
döntött, ez Nyírmihálydi
esetében összesen 248 jogosult családot jelent.
A helyi képviselőtestület
azonban nem hagyja magára azokat sem, akik az
ingyen fára nem jogosultak, ezért a telepelülés polgármestere, illetve képviselő testülete úgy határo-

zott, a kimaradók családonként tíz ezer forint fűtési támogatást kapnak. Ez
összesen háromszázharminchét főt érint és három
millió négyszáz ezer forint
kiadást jelent.
Ugyancsak testületi döntés

az is, hogy az állandó lakcímmel rendelkező, hatvankét év feletti, öregségi
nyugdíjjal rendelkező nyírmihálydiak ötezer forint
karácsonyi támogatást kapnak, melynek teljes összege két millió forint.

Nyírmihálydi önkormányzata több mint hétszázezer forintot
költ arra, hogy az állam által adott tüzifa minden érintett
családhoz mihamarabb eljusson. Így nem csak a téli tüzelőért, de a házhozszállításért sem kell az érintetteknek fizetniük.

KÖFOP-1.2.1-15-SB12017 Nyírmihálydi K.
Önk. ASP központhoz
való csatlakozása
6.000.000 Ft.
A Polgármesteri Hivatal
kormányzati számítógépes
hálózati rendszerre történő
csatlakozása, új számítógépek, informatikai eszközök és elektronikus ügyviteli rendszer kiépítése az
elektronikus ügyintézés
megvalósítása érdekében.
A köztisztviselők képzése
már folyamatban van a
rendszer használatára vonatkozóan. A számítógépek és hálózati informatikai eszközök már megérkeztek, telepítésük elkezdődött. A rendszerre való
csatlakozás 2018. év elején
kezdődik, jogszabályi kötelezés alapján.
KEHOP-2.1.3-15-2017
Nyírmihálydi Nyírgelse
ivóvízminőség-javító
programja
220.000.000 Ft.
Ezen pályázatot Nyírgelse
Községgel közösen adtuk
be. A Nemzeti Fejlesztési

Régvolt ünnepek emlékezete
Ünnepi tárlat a Magtár gyűjteményéből
A január 31-ig az Idősek Klubjában (Nyírmihálydi, Vasút u. 4. sz. alatt)
megtekinthető ünnepi kiállításon az értéktárbizottság tagjai és az idősek
nappali ellátásában részt vevők összeállítása
látható. Régi ödvözlő-és képeslapok, fotók
emlékeztetnek hajdanvolt ifjúságra, ünnepi
szokásokra, hagyományokra.
A tárlat megtekintéséhez az érdeklődők Szabó Andrásnál, a Magtár Múzeum vezetőjénél
jelentkezhetnek be telefonon, vagy emailben:
06-70/223-2105
nyirmihalydialap@gmail.com
Programiroda felügyeli és
irányítja a projektet. Mindkét település vezetése célul
tűzte ki a pályázatban megvalósítandó új ivóvíz-nyerő-kút létesítését a meglévő
egy mellé, a települések
vízellátásának biztonsága
érdekében. Ezen kívül alacsony-tározó építése, a
vízműtelep teljes felújítása, rekonstrukciója, új szivattyúk, generátorok és
vezérlőeszközök telepítése, hálózati vízfertőtlenítés
kiépítése fog megvalósulni
a pályázat keretében. A
projekt vízjogi létesítési
engedélyezése folyamatban van.
EFOP.1.6.2-16-2017
Komplex telep program
folytatása Nyírmihálydiban
200.000.000 Ft.
EFOP-2.4.1-16-2017
Szegregált életkörülmények javítása Nyírmihálydiban
200.000.000 Ft.
Ezen a héten megkapta
önkormányzatunk az értesítést a benyújtott pályázat
pozitív elbírálásáról. Sze-

retnénk folytatni a településünkön első körben 2014.
évben zárult „Komplex-telep programot”, amelynek
fő célja a társadalmi felzárkóztatás. Az előző program
tapasztalatai alapján próbáltuk úgy összerakni a
pályázatot, hogy komolyabb eredményeket tudjunk felmutatni. Sajnos így
is túl sok idő maradt ki a
korábbi program lezárása
óta. A pályázat tartalmaz
többek között képzéseket,
infrastruktúrális beruházást, szakemberek foglalkoztatását is és rendezvények szervezést is és még
számos hasznos elemet. A
projekt hosszú időtartamú
három éven keresztül tartó
folyamatos munkát jelent
majd.
A fenti pályázatok elkészítésében, benyújtásában
rengeteg munkánk van,
esetenként több éves előkészítő munka és aki azt
gondolja, hogy itt csak úgy
- minden előzetes tervezés
és munka nélkül - lehet
nyerni, annak fogalma
nincs a jelenleg működő
pályázati rendszerről. Ezen

pályázati célokat fontossági sorrendben már felsoroltuk 2015. év elején a település fejlesztésére vonatkozó koncepciónk kidolgozásakor. Tehát az erre
vonatkozó munka folyamatos volt. Településünk a
Kelet-Nyírségi fejlesztési
Társulás számos pályázatában is résztvevő, ezek nagy
része is jövő tavasszal
indul.
Ezen pályázatok közül
három közvetlenül érinti a
közszolgálati dolgozókat,
munkakörülményeiket javítja és méltó környezetet
biztosít a közszolgáltatás
végzéséhez. Azt gondolom, a település fejlődésében jelentős mérföldkövek,
hiszen így minden adott ahhoz, hogy infrastrukturálisan szinte teljesen rendbe hozzuk a községünket és
az itt élők életkörülményein lényegesen javítsunk. A
fentiekből látható, hogy én
és munkatársaim munkánkkal elsősorban a település
érdekeit, fejlődését tartjuk
szem előtt és komoly pályázati munka mellett a kitűzött céljainkat el is érjük.

