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„Mindenki annyival lesz gazdagabb
amennyit a magáéból másnak ad.”
Feketéné Bokor Katalin

Szerkesztők: NMI helyi közösségi munkatársai /Pere Rudolfné, Kali Erika, Vavra Ágnes/
Felsőnyék Község Önkormányzata

Közösségépítés

Közérdekű közlemények:
Internet
Elkezdődött végre és folyamatosan halad az internet szolgáltatás bevezetése. A próbaüzem
után napi 4-5 háznál tudják behangolni, elindítani a rendszert, először azoknál a házaknál,
ahol már az antennák felszerelésre kerültek.
Mindenkivel külön szerződést köt a vállalkozó, több tarifa csomagból választhatunk, csekket
küldenek. A postán lehet befizetni a kiválasztott csomagot.
Aki szeretné beköttetni a rendszert, továbbra is lehetőség van rá a régi árakon.
Az Önkormányzatnál kell előfizetni!

Felsőnyéki Szüreti Nap, Szüreti felvonulás!
Az eddig megszokottól eltérően idén 2015-09-26-án a Felsőnyéki Önkormányzat
szervezésében kerül megrendezésre a szüreti mulatság, és azt követő bál. A részletekkel
később jelentkezünk!

Ivóvíz Minőség Javító Pályázat kivitelezése Folyamatban van. December 31.-éig be
kell fejezni a kivitelezést. Többször lehetséges vízhiány, de ígéret szerint estére mindig
visszaállítják az eredeti állapotot, lesz vízellátás.

Szolárium szobát nyitunk a művelődési házban. Felújítottuk az egyetlen romos szobát,
ami régen az iroda helység volt, és vásároltunk egy fekvő szoláriumot. Hangsúlyozni kívánom nem
önkormányzati pénzből indult a beruházás. Egyéni gyűjtésekből, adakozásokból- közkívánatra. Várják
a barnulni vágyókat!

.

Kötelezően ellátandó feladataink közé tartozik a Gyepmesteri szolgálat Az Önkormányzat
saját hatáskörében nem tudja megoldani ezt a feladatot, ezért szerződést kötöttünk az Alpha - Vet
Állatgyógyászati Kft-vel. Vállalják, havonta egyszer járőröznek a faluban és begyűjtik a kóbor
kutyákat. Alkalomszerűen bármikor hívhatóak, amikor szükség van rájuk. A befogott ebeket
elszállítják, orvosi felügyelet mellett két hétig, gondozzák, etetik, elkülönítik őket. A gazdája ez idő
alatt jelentkezhet érte, térítés ellenében visszakapja, utána örökbe adják az ebeket.

Ne szemeteljünk!
Kérem Felsőnyék lakosságát, külön kérem a fiatalokat, ne okozzanak, ne tegyenek semmiben kárt,
vigyázzanak értékeinkre.
Szórakozzanak, legyenek boldogok, de újra hangsúlyozom, ne okozzanak kárt, ne tegyenek tönkre, ne
rongáljanak meg semmit. Megrongálták a buszmegállót- a művelődési házon beszaggatják a
szigetelést- szétdobálják az üres üvegeket, sőt összetörik, amiből még a homokozóba is kerül
üvegcserép!!!!
Kérem a jó érzésű fiatalokat szóljanak rá a rendetlenül viselkedőkre. Kérem rendőreinket, a
polgárőröket, külön figyelemmel kísérjék azokat a helyeket, amit a fiatalok előszeretettel látogatnak.
A rendetlenkedők felderítésére végső esetben felhasználhatják a térfigyelő kamerarendszer által
készített videó felvételeket is!
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