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Patika
TÃ¡jÃ©koztatom Ã¶nÃ¶ket, hogy a gyÃ³gyszer kivÃ¡ltÃ¡s tekintetÃ©ben vÃ¡ltozÃ¡s fog tÃ¶rtÃ©nni. Ennek pontos idÅ‘pontja jelen
nem ismert. Sajnos az Ã¡ltalunk tisztelt gyÃ³gyszerÃ©szÃ¼nk tÃ¶rvÃ©nyi akadÃ¡lyok miatt feladni kÃ©nyszerÃ¼l a nagylaki
fiÃ³ktelep mÅ±kÃ¶dtetÃ©sÃ©t. KivÃ¡lÃ³an vÃ©gezte a munkÃ¡jÃ¡t Ã©s ezÃ©rt kÃ¶szÃ¶nettel tartozunk. MindnyÃ¡junk nevÃ©be
mondhatom, hogy tovÃ¡bbi sok sikert kÃ-vÃ¡nunk Imre. A szÃ-nvonal nem vÃ¡ltozhat Ã©s csak egy megoldÃ¡s elfogadhatÃ³,
mÃ©gpedig az hogy a recept kiÃ¡llÃ-tÃ¡sÃ¡nak napjÃ¡n a gyÃ³gyszer is rendelkezÃ©sre Ã¡lljon. Ez Ã-gy is fog tÃ¶rtÃ©nni - a
rÃ©szleteket szÃ³rÃ³lap fogja tartalmazni.

AdomÃ¡ny ruhÃ¡zat
A MÃ¡trix KÃ¶zhasznÃº AlapÃ-tvÃ¡ny segÃ-tsÃ©gÃ©vel ismÃ©telten hasznÃ¡lt ruhÃ¡zat kiosztÃ¡sÃ¡ra kerÃ¼lhet sor. EzÃºttal ci
gyerekjÃ¡tÃ©k is bÅ‘vÃ-ti a vÃ¡lasztÃ©kot. SzeretnÃ©m, ha Ãºjra eljÃ¶nnÃ©nek Ã©s kedvÃ¼k, valamint szÃ¼ksÃ©gleteik szeri
vÃ¡logatnÃ¡nak.
HelyszÃ-n : MÅ±velÅ‘dÃ©si HÃ¡z
IdÅ‘pont : 2017. mÃ¡rcius 10. 16.00 Ã³ra.

KÃ¶rzeti Ã¡polÃ³
TÃ¡jÃ©koztatom Ã¶nÃ¶ket, hogy a megÃ¼resedett hÃ¡ziorvosi kÃ¶rzet Ã¡polÃ³nÅ‘i Ã¡llÃ¡shelyre 1 db Ã©rvÃ©nyes Ã©s 1 db
Ã©rvÃ©nytelen pÃ¡lyÃ¡zat Ã©rkezett. Az elbÃ-rÃ¡lÃ¡st kÃ¶vetÅ‘en a nagylaki orvosi rendelÅ‘ben 2017. mÃ¡rcius 1-tÅ‘l Aboul-Ho
AdriÃ¡na lÃ¡tja el a fenti munkakÃ¶rt, elÅ‘relÃ¡thatÃ³lag 2020. Ã¡prilis 30. napjÃ¡ig. Borsos AndreÃ¡nak kÃ¶szÃ¶nÃ¶m szÃ©pen
eddigi munkÃ¡jÃ¡t.

BelÃ¡thatÃ³ Ãºtszakasz
Baleseti veszÃ©lyforrÃ¡snak minÅ‘sÃ¼lt a Maros utcÃ¡ban vÃ©gzÅ‘dÅ‘ korÃ¡bban leaszfaltozott Ãºtszakasz csomÃ³pontja.
Gyakorlatilag belÃ¡thatatlan volt. Az ingatlan tulajdonosÃ¡nak jÃ³vÃ¡hagyÃ¡sÃ¡val a nÃ¶vÃ©nyzet eltÃ¡volÃ-tÃ¡sra kerÃ¼lt.
KÃ¶szÃ¶nÃ¶m az egyÃ¼ttmÅ±kÃ¶dÃ©sÃ©t.

PontosÃ-tÃ¡s
A kommunÃ¡lis hulladÃ©kszÃ¡llÃ-tÃ¡ssal Ã¶sszefÃ¼ggÃ©sben szeretnÃ©m Ã¶nÃ¶ket tÃ¡jÃ©koztatni, hogy a korÃ¡bban megÃ¡
szemÃ©t szÃ¡llÃ-tÃ¡s dÃ-ja a heti Ã¼rÃ-tÃ©s ellenÃ©re nem vÃ¡ltozik â€“ tÃ¶bblet kÃ¶ltsÃ©g nem merÃ¼l fel.

NyilvÃ¡nossÃ¡g
Tisztelt OlvasÃ³k!
A jÃ¶vÅ‘ben mÃ©g tÃ¶bb olyan informÃ¡ciÃ³t szeretnÃ©nk Ã¶nÃ¶kkel megosztani â€“ hÃ-rlevÃ©l Ã©s a www.nagylak.hu segÃamely nem lÃ©tfontossÃ¡gÃº, ugyanakkor nagymÃ©rtÃ©kben erÅ‘sÃ-ti a bizalmat. Az idÅ‘sek Ã©s nyugdÃ-jasok - koruknÃ¡l fog
talÃ¡n nehezebben igazodnak el a minden napokban, ezÃ©rt fontos hogy megfelelÅ‘ korrekt tÃ¡jÃ©koztatÃ¡st nyÃºjtsunk
rÃ©szÃ¼kre.

Nagylak, 2017. mÃ¡rcius 7.
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