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Tisztelt 9{;;írmiftáfyáiak!
Közeleg Karácsony, az év legszebb,legbensőségesebb ünnepe. Pár
nap, és új esztendő köszönt ránk. Engedjék meg, hogy ez
alkalomból mindannyiójukhoz szóljak.
Én hitem és becsületem szerint vállaltam el ennek a falunak a
vezetését, ennek megfelelően végzem ésfogom végezni a munkám.
Azzal, hogy falunkban a közéletet milyen szintre zűllesztették
egyesek, saját magukat minősítik. Naponta tapasztaljuk, hogy aje-
lenlegi vezetést is ilyen szintre akarja lehúzni néhány ember, s akik
velük cinkosságot vállalnak, mögöttük állnak. Mi nem vesszük fel
ezt a kesztyűt, ebben nem vagyunk, nem is leszünk partnerek. A
munkában, a tisztes helytállásban hiszünk, s meg vagyok győződve
arról, az itt élők döntő többsége hozzám hasonlóan gondolkodik.
Bízom abban, hogy a jövő esztendő mindnyájunk számára
könnyebb lesz az ideinél, hiszen ebben az évben számos nehéz-
séggel kellett szembenéznie az országnak és a nyírmihálydi embe-
reknek is. Az önkormányzat vezetése mindent megtesz annak érde-
kében, hogy a település érdekeit a legmesszebbmenőkig érvénye-
sítse, a település fej lődését előrevigye. Mi nem egy szűk csoport
vagy rokonság anyagi érdekeit kivánjuk érvényesíteni, mi tény-
legesen a település egészénekfejlődése érdekében cselekszünk, és
a ránk bízott kozfeladatokat erőnket nem
kimélve, gyakran a családunkkal töltendő
időnket is erre áldozva, lelkiismeretesen tel-
jesítjük.
Mindezen gondolatok szellemében kívánok
Nyírmihálydi valamennyi lakójának békés,
boldog Karácsonyt, jó egészséget, sikeres új
évet!

Tisztelettel: Dr. Vineze István
polgármester

., . • I •

t
Kremniczky Károlyné

"Karácsony táján"
Szerető Istenünk, jóságos mi Urunk,
Örömben, bánatban hozzád fohászkodunk.
Kegyelmedből osztva a Krisztusi hitet,
Jóságodban őrizd a nyírmihálydi népet.

800 éve féltjük, vigyázzuk templomod,
Vihar s fagy, tép ázta, fénye mégse kopott.
Te adtál munkánkhoz hitet, dolgos kezet,
Jóságodban őrizd a nyírmihálydi népet.

Kis falunknak tornya messzire kiáltja,
Mindenki otthona az Istenünk háza.
S ha van köztünk hitetlen, cinikus, eltévedt,
Jóságodban őrizd a nyírmihálydi népet. *

Hagyj most ünnepelnünk, büszkén főt hajtanunk,
Jó papnak, hívőknek köszönve vallásunk.
Dicsérni munkájuk, Isteni kegyelmed,
Jóságodban őrizd a nyírmihálydi népet.

Nyírmihálydi, 2012. december 10.
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Tisztelt Nyirmihálydiakl
Itt az ideje, hogy tiszta
vizet öntsünk a pohárba.
Polgármesterségem eddig
eltelt ideje alatt nemtelen,
alattomos és hazugságo-
kat terjesztő rágalmakkal
próbáltak és próbálnak
lejáratni a faluban azok,
akik nem tudják mege-
mészteni a választás vég-
eredményét. 2012-re odáig
jutott a közélet, hogy akik
bűncselekményt követnek
el, simán, arcpirulás nél-
kül kiállnak és állítják ma-
gukról, hogy mindent jól
csináltak és egyedül ők a
megmentők és az ártat-
lanok.

Nehéz évet zárunk
Oda jutottunk, hogy egye-
sek egyetlen céljává a hata-
lom vált és annak fenntar-
tása, miközben olykor sú-
lyosan törvénytelen mód-
szerektől sem riadtak visz-
sza. Közben elfelejtették,
hogy valójában miről is
szól, mi is volt a valós célja
megbízatásuknak: szolgá-
lat, a község szolgálata, nem
pedig fordítva. Most fel
vannak háborodva, hogy
amit eddig megengedtek,
megengedhettek maguknak
ezen a településen, azt nem
müvelhetik szabadon to-
vább, mert a nyírmihálydi
emberek döntő része meg-
álljt parancsolt nekik. Oda
jutottunk, hogy egyesek hü-
lyének nézik a falu lakossá-
gát, bízva abban, hogy a
meg szerzett pénzzel és kap-
csolatokkal mindent el lehet
intézni. Bíznak abban -
korábban bevált, - ha sokan

és sokszor mondj ák a
hazugságokat, akkor az
emberek elhiszik azokat, és
ezzel azok igazsággá vál-
nak. Próbálják az embere-
ken az agymosást, közben
azzal fenyegetőznek, hogy
visszatérnek. De ezt nem
fogjuk hagyni ...
Ez az év számunkra - a
település vezetői számára -
rengeteg gonddal, bajjal és
elsősorban munkával telt
amellett, hogy kaptunk egy
szinte teljesen kivéreztetett
önkormányzatot, egy szak-
maiságában rengeteg hiá-
nyosságot, hibát felhalmo-
zott hivatalt, amelyben a
szakmai munkát rendbe kel-
lett tenni és az elmúlt évek
hiányosságait amennyiben
az lehetséges volt pótolni és
helyrehozni. Emellett még
az önkormányzati rendszer
központi átalakítása renge-
teg plusz munkát is ránk
hárított. Mindezt úgy, hogy
a hivatal létszáma lecsök-
kent és új dolgozókat csak
akkor mertünk felvenni mi-
vel nem akartunk létszám-
csökkentést 2013 ban - ami-
kor már lehetett látni, hogy
milyen feladatokat visz el az
önkormányzattoktói az ál-
lam és a jövő évi engedé-
lyezett köztisztviselői lét-
szám egy ilyen nagyságú
településen mekkora lesz.

Milyen gondokkal, prob-
lémákkal kellett szembe-
néznünk?
- 2012. január 23-án a pol-
gármesteri átadás-átvétel-
kor kiderült, hogy hivatalba
lépésemkor a pályázati

beruházásokból az önkor-
mányzat által visszafize-
tendő összeg összesen tehát
közel 125 millió forint
összegre rúgott. (Ez az ösz-
szeg több mint az egész évi
önkormányzati költségve-
tési összeg fele.) Ezenkívül
27 millió forint összegű ki-
fizetetlen számla, valamint
38 millió működési forrás-
hiány terhelte az önkor-
mányzatot, emellett a köz-
ben érkező müködési szám-
lákat is fizetni kellett, az in-
tézményi dolgozók fizetését
és a segélyeket, ami havi
szinten több millió forintos
kifizetést jelentett. A vissza-
fizetendő több mint 125
millió forint az alábbiakból
tevődött össze: az idősek
otthona építésére kapott 77
millió forintot teljes egé-
szében vissza kellett volna
fizetni és plusz 20 millió
kamatot. Ezen kívül közel
12 millió forint kamatostul,
amit azért kellett vissza-
fizetni mert nem számoltak
el időben egy iskolai pályá-
zat keretében kapott pénz-
összeggel. Ehhez jön még
az iskola-óvoda beruházást
kivitelező Nyír-komplett
Kft. követelése, az önkor-
mányzattói követel össze-
sen 17 millió 384 ezer fo-
rintot, amelyben már per
van folyamatban. Ezen kö-
vetelések alapján kifizeten-
dő összegből sikerüIt lefa-
ragni 97 millió forintot
(2012. május 25-én a Me-
gyei Közgyűlés elengedte
az idősek otthona után
visszafizetendő összeget).
Összesen jelenleg közel 12

millió forintot kamatostul
fizetünk vissza havi részle-
tekben, mivel az előző ve-
zetés nem számolt el szabá-
lyosan a pályázati pénzek
egy részével. Ennek követ-
keztében 2012. május elején
számláinkat a Nemzeti Adó
és Vámhivatalletiltotta, ön-
kormányzatunk csőd közeli
állapotba került. Csak nagy
nehézségek árán sikerült az
adóvégrehajtást levetetni az
önkormányzatról, így a
csődtől megmenekíteni.
A fentieken túl ebben az év-
ben visszafizetett, kifizetett
összegek, melyek az előző
évekről származnak az
alábbiak:
- 2010. évben az önkor-
mányzat informatikai nor-
matívát vett igénybe, mely-
nek összege 970 ezer forint
volt, visszafizettük (levet-
ték a számlánkról) mert az
előző vezetés nem számolt
el vele határidőben
- 2.5 millió forint 20 11.évről
maradt intézményi villany-
számla
- Polgármesteri hivatal vil-
lanyóráján 20 ll. októberé-
ben felderített jogtalan
áramvételezés miatt az
EON-nak fizettünk 175.500
Ft-ot (majd 300 ezer forint
volt az eredetileg kiszabott
bírság)
- a Környezetvédelmi Felü-
gyelőségnek 545 ezer forint
bírság mivel az előző pol-
gármester a szeméttelep ta-
lajfigyelő kútjai engedélye-
zési ügyében nem megfele-
lően intézkedett. Az össze-
get a számlánkrólletiltották.
Az utólagos engedélyezés
költségeként összesen to-
vábbi 611 ezer forintot
kellett megfizetni ebben az
évben
- 4.4 millió forint visszafi-

Folytatás a következő oldalon
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zetés a 2011. évi gyermekét-
keztetésből
Az önkormányzat - mivel
többszörös kár érte büntető -
feljelentést tett több ügyben.
A rendőrség tájékoztatása
szerint jelenleg jelentős ér-
tékre elkövetett sikkasztás
bűntette, valamint na-
gyobb vagyoni hátrányt
okozó hűtlen kezelés bűn-
tettének megalapozott
gyanúja miatt folytat
büntetőelj árást.

Feltárt szabálytalanságok
Az alábbi szabálytalansá-
gokra derült fény eddig a
korábbi időszakból:
- 2011. októberében burgo-
nyavásárlás történt a volt
polgármestertől. Mint az
iratokból kiderült ,saját ma-
gától vásárolt az önkor-
mányzat nevében, tudomá-
som szerint a Képviselő-tes-
tület erről nem tudott.
Nyisztor Ferenc előbb egy
számlát állított ki, melyet
20 ll. október végén ki is
fizetett az önkormányzat,
összesen 1.316.250 forint
értékben. A polgármesteri
hivatalban ezen ügyletre
vonatkozóan szerződést
nem találtunk. Az ügyben a
számlákat lefoglalták, mi-
vel hamisítás gyanúja is
felmerült. A belső ellenőr az
ügyben vizsgálatot folyta-
tott le, az erről készült jegy-
zőkönyvet a rendőrségnek
átadta.
- Az önkormányzati Kft.
tulajdonában levő eke és tár-
csa ügyében leltárt rendel-
tem el. Tény, hogy az egy-
kor megvásárolt eke és tár-
csa az iratok szerint nincs
meg, azok helyett más van a
telephelyen lerakva. Arend-
őrség nyomoz az ügyben.
- Az iskolai tornaterem és

ebédlő bérbeadásának té-
makörében kiderült: több
esetben az átvett bérleti díj-
akat nem fizették be a hiva-
tali pénztárba. A rendőrség a
bérbeadást, a bérleti díjak
összegét és azok átvételét
vizsgálja.
- A hivatali gépjárművekkel
történt gyorshajtásból eredő
bírságok kifizetésének
ügyét a képviselő-testület is
tárgyalta. 2009. óta mintegy
540.000 Ft. összegű gyors-
hajtásból eredő ki fizeté st
gyűjtött ki a pénzügyi cso-
port. A bírságokat a falu
pénzéből fizették ki. A rend-
őrség az ügyet vizsgálja.
- Az önkormányzati erdők
ügyében ugyancsak nyomo-
zás folyik. A korábbi veze-
tés által 2010 évben leter-
meltetett nyárfaerdő ügyé-
ben is vizsgálódnak, mivel
kiderült, a letermelt terület
nem a terület helyreállítá-
sára vonatkozó szerződés-
ben szereplő 6 hektár, ha-
nem annál jóval nagyobb,
közel a duplája.
- Az iskolai tej árusítás ügyé-
ben szintén vizsgálat folyik.
Ennek során a a szembesí-
tésen részt vett tanúk szerint
- néhányan az önkormány-
zati Kft. ügyvezetőjére tet-
tek terhelő vallomást, a
rendőrségi szembesítéskor
azonban vallomásukat meg-
változtatták. Személy sze-
rint felháborítónak tartom,
hogy egyes személyek a
volt munkatársaikat olyan
helyzetbe hozták és hozzák,
hogy az általuk elrendelt
szabálytalanságok miatti
felelősséget utólag rájuk
kívánják hárítani.
- Vizsgálja a nyomozóható-
ság a volt polgármester ön-
kormányzati bankkártya
használatát, valamint nyo-
moznak a földhivatali takar-

net rendszer szabálytalan
használata ügyében, a 11
milliós önkormányzati pá-
lyázatból származó vissza-
fizetés ügyében is és a ko-
rábbi években szabálytala-
nul megállapított és kifize-
tett lakásfenntartási támo-
gatások ügyében is.
- Elgondolkoztató, hogy
2009. január l-től miért ke-
rült lecsökkentésre 0.02 szá-
zalékra .a helyi iparüzési
adó, hiszen akkor itt a falu-
ban több mint 500 milliós
beruházás zajlott és az ebből
származó adóbevétel jelen-
tős összeget eredményezett
volna a községnek.

Milliókat fizet vissza az
önkormányzat
- Az önkormányzati Kft.
ügyében is van egy korábbi
tartozás, amely évekkel eze-
lőtt körülbelül 900 ezer fo-
rint támogatás visszafizeté- .
sével kezdődött, mivel a cég
által telepített gyümölcsös
nem a pályázatban foglaltak
szerint valósult meg. Ez a
tartozás az évek során kb.
1.6 millió forintra duzzadt,
behajtását a Nemzeti Adó és
Vámhivatal 2012. szeptem-
berében kezdte meg. A
megkezdődött végrehajtás
felfüggesztését sikerült el-
érnünk. A Kft. ügyvezető-
jével részletfizetést és fize-
tési kedvezményt kértünk és

kaptunk az adóhatóságtól,
valamint a pályázat kiírójá-
hoz szintén méltányossági
kérelmet terjesztettünk elő.
- Az önkormányzati Kft. be-
perelte a Papinyó Kft-t a
volt polgármester által
2009. évben a Kft. tulajdo-
nába tartozó 128 mázsa, 1
millió 152 ezer forint értékű
elszállított műtrágya kifize-
tése érdekében. A bírósági
tárgyalásra 2013. januárjá-
ban kerül sor.
A korábbi évek önkor-
mányzati gazdálkodására
vonatkozó tételes átvizsgá-
lásra 2013 tavaszáig kerül
sor, mivel a vizsgálatot
lefolytató cég csak erre az
időre tudta elvállalni. Re-
ményeim szerint arra az
időszakra a hivatali munka
is csökken majd a feladatok
Kormányhivatalnak történő
januári átadásával, Így a
vizsgáló cégnek a vizsgá-
landó iratokat megfelelően
a rendelkezésére tudjuk
bocsátani.

Vannak már szép
eredményeink

A nehézségek ellenére azért
számos sikerről is beszá-
molhatok. Közöttük a leg-
jelentősebb, hogy 2012-
ben számos pályázatot
nyújtottunk be az alábbiak
szerint:

folytatás a 4. oldalon
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- A korábbi pályázatokkal
való nem megfelelő és el-
késett elszámolásokból ere-
dő visszafizetés ek miatt
nyáron arról tájékoz-
tatták az önkormány-
zatot, hogy kizárják min-
den uniós pályázatból a
jövőre nézve. Ezen döntés
ellen én a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökségnél és az
ESZA Kft-nél kifogást ter-
jesztettem elő téves jog-
szabály értelmezésre hivat-
kozva, amit pozitívan bí-
ráltak el és közölték velünk,
hogy mégsem vagyunk
kizárva az uniós pályázati
lehetőségekből. Így a
koráb-ban már elkészített
TÁMOP 5.3.11-6-11/1
.Komplex-telep program"
című 150 millió forint
összegű pályázatot mégis
benyújthattuk. A pályázat-
ban településünkön a hátrá-
nyos helyzetű lakosok egy
része képzettséget szerez-
het, képzési támogatást,
jogi segítségnyújtást fel-
világosítást kaphat, közös-

ségi rendezvényeket szer-
vezhetünk és közösségi
épületeket is felújíthatunk.
- Az Önkormányzat és A
Petőfi Sándor Alapítvány a
Nyírmihálydi Óvodásokért
és Iskolásokért és közösen
pályázatot nyújtott be a kis-
térségi Leader Egyesület-
hez. A pályázatban 5 millió
forintot kértünk a jelenlegi
piac területének egy részén
megvalósítandó modern
játszótér megépítéséhez. A
pályázatunkat befogadták
de még eredményhirdetés
nem történt.
- A biztonságot szolgáló
riasztó- és kamerarendszert
építettünk ki az óvodában.
- A 2013. évi közfoglal-
koztatás keretében közel 42
millió forint összegű támo-
gatást kapunk, 3 munka-
programot megnyerve.
Ebben összesen 48 főt tud
majd az önkormányzat a
jövő évben foglalkoztatni. A
pályázat keretében munka-
ruhát is kapnak a dolgozók,
valamint tárgyi eszközöket

is beszerezhetünk több mil-
lió forint értékben.
- A gyermekjóléti szolgálat
épületéhez pályázat útján
nyertünk egy kazánt, illetve
annak beszerelési költségeit
is állja a pályázat, valamint
ehhez kapcsolódóan 2 fő
közcélú alkalmazott bér-
költségét is tartalmazza.
- A Magyar Államkincs-
tártói igényeltünk közel 500
m3 tűzifát a rászorulók
részére, •.erről azonban még
döntés nem született.
- Lehetővé tettük a települé-
sen mindenki számára akik-
nek a törvény megengedi,
hogyaközmunkára átvál-
toztatott szabálysértési bír-
ságokat ledolgozhassa
- Az év közbeni takarékos
gazdálkodás eredménye-
képpen a korábbi évekről
származó kifizetetlen szám-
láink jelentős részét kifizet-
tük, stabilizáltuk az önkor-
mányzat gazdasági helyze-
tét, fenntartottuk a mű-
ködést és fizettük a béreket.

- A 2011. évben a kb. 70 fő
részesü It normatív lakás-
fenntartási támogatásban, de
a törvényesnél kevesebb ösz-
szeget kaptak. Ebben az év-
ben ezzel szemben összesen
272 főt részesítettünk ebben
a támogatási formában és
már természetesen a törvé-
nyes, a korábbinál magasabb
összegben.
- A gépkocsik éves futása a
korábbi évekhez viszonyít-
va a negyedére csökkent
(úgy, hogy ráadásul eggyel
kevesebb gépkocsi fut?tt) és
mégis elláttuk feladatainkat.
- A hosszú lejáratú és likvid
hiteleinket az állam 2012.
végére átvállalta, az eljárás
folyamatban van. Ezzel - vé-
leményem szerint - a jelen-
legi kormányzat kihúzta a
bajból a kistelepülések ön-
kormányzatait. Így, remé-
nyeim szerint,jövőre új lehe-
tőségek nyílnak meg az ön-
kormányzati gazdálkodás
területén.

Dr. Vineze István
polgármester
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Családi ünnep az Idősek Otthonában
Gyermekek, unokák, dédunokák adtak műsort karácsony előtt

A Nyírmihálydi Idősek
Otthona, hivatalos nevén a
Nyírmihálydi Református
Egyházközség Idősek
Szállásadó Intézete a kez-
detektől igen népszerű a
rászorulók körében.
A 2009. december l-e óta
egyházi fenntartás alatt
tevékenykedő intézmény
jelenleg is telt házzal mű-
ködik, összesen harminc-
négy helybéli, i11etvekör-
nyékbeli idős embemek
nyújt békés hétköznapo-
kat, teljes ellátást, törődést
és gondoskodást.
A bentlakók jelentős több-
sége mindezért nyugdí-
jának nyolcvan százalékát
fizeti. Az intézmény nép-
szerüséget jelzi, hogy
jelenleg is hatan várnak
arra, hogy beköltözhes-
senek. A Mikulás nemcsak a gyermekeknek, de a nagyszülőknek is örömet hozott

A napokban, a karácsonyi
készülődés jegyében ben-
sőséges ünnepséget tar-
tottak az otthonban.
Nemcsak a lakók és az
intézmény vezetői voltak
jelen, de az idősek hozzá-
tartozói, gyermekeik, uno-
káik, dédunokáik is el-
jöttek, hogy együtt várják a
Mikulást, és köszöntsék a
közelgő szép ünnepet.
Az ünnepség programját, a
kedves, meghitt előadást a
családtagok hozták aján-
dékba, a bentlakók leg-
nagyobb örömére.

Az Otthon lakói maguk készítette díszekkel teremtettek karácsonyi hangulatot



Biztonsági riasztórendszer
a tolvajok ellen

A lopás, a más tulajdonának, értékeinek eltulaj-
donítása minden törekvés ellenére rendszeres Nyír-
mihálydiban. A település vezetői ezért radikális lépés-
re szánták el magukat.
Úgy döntöttek, az óvodában külső és belső riasztó és
kamerarendszert építenek ki. A kamerák felvétele it ráa-
dásul megőrzik, így bármilyen bűncselekményesetén
utólag is visszanézhetik azokat, ezzel jelentősen meg-
könnyítik a tettesek személyének megállapítását. A szi-
gorításra, a közbiztonság fokozására sajnos égetően nagy
szükség van. Legutóbb például egy betörés során az
általános iskola épületéből LCD-tv-t, számos DVD-t,
több százezer forint értékű híradástechnikai eszközt
loptak el, melyeket azóta pótoltak, megvásároltak. A
vásárlás másnapján ismét betörtek az iskolába. Az el-
követők azt gondolták, a műszaki cikkek már az épület-
ben vannak, de szerencsére még nem voltak ott. A lopás
tehát nem sikerült, de a betörők így is közel háromszáz
ezer forintos kárt okoztak azzal, hogy megrongálták a
zárakat, tönkretették a bejáratokat. A rossz szándékú em-
bereknek nem árt tudniuk, hogy az óvodában felállított és
működésbe hozott biztonsági kamerarendszer a
legmodernebbek közé tartozik, felvételeit interneten fo-
lyamatosan követni lehet, így a település polgármestere,
vezetői, valamint az erre felhatalmazott, a belépő kód
birtokában lévő személyek a nap bármely pillanatában
láthatják azokat.

Sikeres az asszonykórus
A Nyírmihálydi Asszonykórus fennállása óta szép
sikerrel büszkélkedhet. Számos díjat, oklevelet kaptak,
a közönség minden alkalommal vastapssal jutalmazza
produkciójukat.
Németi Jstvánnétól, a kórus helyettes vezetőjétől meg-
tudtuk, nincs ez másképp napjainkban sem, hiszen ez év
tavaszán, Derecskén Aranyminősítést kaptak, a nemrég
megrendezett Vass Lajos Emlékversenyen pedig a közép-
döntőig jutottak. Lakóhelyük közönsége rég szívébe zárta
őket, s nincs olyan falubeli rendezvény, nevesebb esemény,
ahová ne hívnák fellépni az asszonyokat, akik szívesen
fogadják a környező települések meghívásait is.
- Számunkra élmény és dicsőség a mihálydiak szeretete.
Ezért is törekszünk arra, hogya különböző versenyeken
továbbra is megmérettessük magunkat. Pályázunk az
Aranypáva díjra, azt elnyerni fennáll ásunk legnagyobb di-
csősége lenne!
Az asszonykórus tagjai fiatalítani szeretnének, ezért is
várják olyanjó hangú helybéli lányok, asszonyokjelentke-
zését, akik kedvet érezn ek ahhoz, hogy énekeljenek, falu-
juknak dicsőséget szerezzenek.

Játszótér és park
a falu közepén

A napokban adják be azt a pályázatot, amely az
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Alapnak köszönhetően falumegújításra igé-
nyelhető.

Nyírmihálydi önkormányzata- illetve az Óvodai és
Iskolai Alapítvány - benyújtotta pályázatát, s ha
nyer,' a település központjában egy parkosított
játszóteret alakítanak ki.
A fenti címen öt millió forintot lehet pályázni. Az
összeg minél hatékonyabb felhasználása érdeké-
ben az önkormányzat szakemberei a szükséges
terveket saját kezüleg készítették el, a játszótér
kialakításához szükséges területet pedig - a korábbi
piac területét - tartós használatba adták a pályázatot
benyújtó alapítványnak.

Kuratóriumának tagjai és elnöksége - ahogyan
minden évben - idén ősszel is jótékonysági bált
szervezett, amely az alapítvány eddigi történetének
legsikeresebb bálja volt.
Az alapítványi bál szervezésében nemcsak az ön-
kormányzat, illetve a helyi és környékbeli vállalko-
zók segítettek, tettek felajánlásokat, de jól fogytak
az egy-, kétezer forintos támogató j egyek is!
A rendezvény során összesen 475.000 forint gyűlt
össze, soha még ennyit nem jótékonykodtak a
résztvevők!
A befolyt összeget igencsak hasznos célra, egy
köztérijátszótér kialakítására kívánják fordítani.
A Petőfi Sándor Alapítvány a helyi Teleház kialakí-
tásában is segített, de neki köszönhető az is, hogy az
iskolai könyvtár az elmúlt években ötszáz ezer
forint értékű könyvvel gazdagodott.
Cél az, hogy az alapítvány az eddigieknél aktívab-
ban működjön. Ennek érdekében az önkormányzat
segítségével és hathatós támogatásával pályázatot
nyújtottak be, az így nyert pénzből, valamint a jó-
tékonysági bálon begyűjtött összegből szinte fe-
dezni is tudják ajátszótér kialakításával kapcsolatos
kiadásokat.

Segített az Alapítvány
Ebben az évben ünnepli létrehozásának tizen-
negyedik évfordulóját a Nyírmihálydiban
tevékenykedő Petőfi Sándor Alapítvány.



Modern iskola
új szolgáltatással

Egy pályázatnak - TÁMOP 3.1.7-

köszönhetően mások számára is alkalmazható

módszereket dolgoztak ki Nyírmihálydiban

Modern iskola új szolgál-
tatással volt a címe annak
a pályázatnak, amelyen
már korábban indult, s
amelyen komoly összeget
is nyert a Nyírmihálydi
Általános Iskola.
Az intézmény két éve
indult el az úgynevezett
referencia intézménnyé
válás útján.

Ötjó gyakorlat

- A kollégák több olyan jó
gyakorlatot dolgoztak ki,
melyek más intézmények
számára is hasznosíthatók.
Mi ezeket a jó gyakorlato-
kat feltöltöttük, ezzel egy-
idejűleg a kollégák rész-
letes tananyag ot dolgoztak
ki - mondja Bodogánné
Szulyák Mónika, az iskola
igazgatója.
A második lépésben a
pályázat elbírálói az előmi-
nősítésben történő meg-

felelést vizsgálták. A bi-
zottság tagjai egyelőre
megadott szempontrend-
szer alapján átnézték az
intézeti dokumentumokat,
majd egy helyszíni szemle
alapján győződtek meg
arról, hogy az intézmény a
vállalt terűleteken megfe-
lel a referenciaintézmény
kritériumainak.

Másoknak is példa
Az elbírálás harmadik
lépéseként kidolgozták a
belső szabályokat, doku-
mentumokat, elsajátították
mindazokat a tudniva-
lókat, amelyet egy referen-
ciaintézményben oktató
pedagógusnak tudnia kell.
Kialakították az úgyneve-
zett hálózati tanulás alap-
jait, megkeresték azokat az
intézményeket, amelyek
szívesen alkalmazzák a
korszerű módszereket.

A helyi általános iskolában idén is a gyerekek
díszítették a fenyőfát

Olcsóbb fűtés biomasszával
Az egyre dráguló energia takarékosságra
kényszeríti az önkormányzatot.

A testület tagjai az árak csökkentése érdekében úgy
döntöttek, olcsóbb energiával váltják ki a méreg-
drága gázfűtést.
A Munkaűgyi Központon keresztül pályázatot
nyújtottak be, s ha nyernek, biomassza kazánt
vásárolnak, amelyet a babaház fűtésénél hasz-
nosítanak.

"

Tüzifa a rászorulóknak
A korábbi időkben 64, jelenleg pedig 272 család kap
Nyírmihálydiban lakásfenntartási támogatást.

Ennek oka, hogy a képviselőtestület maximálisan
kihasználja a törvény által nyújtott lehetőségeket,
igyekszik mindent megtenni azért, hogy a településen élő
rászorulókat segítse.
Újdonságnak számít, hogy a tervek szerint a
lakásfenntartási támogatásban részesülők idén két
köbméter, - tizennégy mázsa - tüzifát is kapnak.

Polgárőrség
új tagakkal

K,É.
Nyírmihálydiban évek
óta eredményesen mű-
ködik a Polgárőrség,
A közelmúltban új tago-
kat is felvettek soraikba,
akik már le is tették a
szükséges vizsgákat.

A polgárőrség illetékesei
megállapodást kötnek a
rendőrséggel, az együttes
munkától, a közös fellé-
péstől remélve a bűnözés
visszaszorítását, a falu
nyugalmának biztosítását.

Betörtek
az óvodába

Betörtek a helyi óvodá-
ba, ahonnan komoly
értékeket loptak el az
eddig ismeretlenek.
A nyomozás folyik, a
tettes eknek személyűk
kiderítése után nagy érté-
kű lopásért kell majd fe-
lelniük. Az intézmény
szerencsére biztosítva
van, így az önkormány-
zat kártérítésre számít-
hat. Az óvoda vezetőjé-
nek kezdeményezésére a
vállalkozóknak köszön-
hetően LCD tévét, DVD-
ket tudtak vásárolni, így
pótolták az ellopott mű-
szaki cikkeket.



A probléma lényege: A
Nemzeti Adó és Vám-
hivatalnál eljárás folyik
az egyesület ellen. Mint
kiderült, az egyesületnek
jelentős, összesen

Gondban a sportegyesület
A Nyírmihálydi Sport-
egyesület továbbra is
súlyos gondokkal küsz-
ködik.

Amint az köztudott, az
egyesület APEH végre-

hajtás alatt áll, jelenleg
nem működik.
Dr. Vineze István, a tele-
pülés polgármestere la-
punk számára elmondta:
mindent megtesznek
azért, hogy ez az áldatlan

Mégis lesz
sportélet a faluban

Mint arról már lapunk-
ban korábban is beszá-
moltunk, nagy gondban
van Nyírmihálydi sport-
egyesülete.

270 000 forintos bírság-
tartozása van, amely
tartozást a NAY nem
hajlandó elengedni.

Dr. Vineze István polgár-
mester hosszas köz-
benjárásának köszönhe-
tően mégis lehetne meg-
oldás. Mégpedig az, hogy
az egyébként kötelezően
benyújtandó, a 2009-

állapot megszunjon, a
sportélet ismét lendületet
vegyen. Ennek érdekében
méltányossági kérelem-
mel fordultak az illetéke-
sekhez, melyben a fize-
tési kötelezettség elenge-

2010-röl szóló adóbeval-
lást utólagosan beküldi a
NAV-nak az egyesület.
Baj csak az, hogy az
ügyben az adott idő-
szakban illetékes elnök,
Molnár János ezt nem
hajlandó megtenni, sőt,
időközben egyesületi
tisztségéről is lemondott!
Az aláírást, az ezzel
együtt járó felelősséget
érthető módon az egyesü-
let korábbi tagjai közül
senki nem akarja felvál-
lalni.

dését kérték. A megoldást
azonban két dolog is
rendkívüli módon nehezí-
ti: tíz év adóbevallás a hi-
ányzik, és időközben le-
mondott az egyesület el-
nöke, így nincs, aki aláírj a
a papírokat.

Mego ldásnak, he Iyi
sportéletnek azonban len-
nie kell. Amennyiben az
ügy sürgősen nem oldó-
dik meg, a polgármester
és a képviselők egy része
egy új sportegyesület
megalakulását kezdemé-
nyezl.

A helyi általános iskola tanulói maguk
készítették az adventi koszorút
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