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Önkormanyzatuk munkatársa kéréséretájékoztatom Önöket, hogy győgyszerttáram labora_

tóriumában hideg falhatás miatt leszakuOtut csempék, valamint 1 db fali gYÓgYszeres szek-

rény (kár). _ szigételés hitínya miatt, vénhatő több is. Egy kis emlékeztető",

1. Nem akartam íni. Magamtól kérdezem, minek ? VárhatÓ- volt, van, lesz - : nincs a tervben,

nincs rá pénz,nemtudjú kifizetni ! Gyógyszerész lakás ,!udta, 
mikor idejott _nincs.

2, Mindón rendes faluúan azintézmén} vezetőiének megoldják elhelYezési gondját. Zánka

kivétel, Mobilhaz- rossz választásom. Csak egy-két felvetés - bejárás naPi kétszer 210 km. A
győgyszertÉir nem tud alkalmazottatfizetni.Netan gépj,írmű hiba, betegség - gYÓgYszeftár

Á;;(mint Balatonakali, Köveskál) 6 éve nyugdíjas vagyok. A gyógyszerész praxist

eladhaiatlann átették.Nincs forgalom, nincs lakósság (elvárt 2500 fŐ) - ebbŐl megélni nem

lehet.
A győgyszertár győgyszerészlakással nem orvosnak, és nem déli pihenő időre készült, de

természete sen az adónkból ! ! !

3.Felújítás 20 évenem volt !!! Elavult 3 gárkazan7-800 ezer ft-os díjjal !?! KÖzÜltik egY

tobb áint 2-3 éve javíthatatlarl- gyógyszertár melegvíz nélkül - Zánkán ilyen is van. (Plusz

fenti válasz vahmélyike) . Elektromosság géprendszereket egyszerre használni nem lehet -

elavult . Villanyszekrény katasztrofális mondta a felülvizsg áIő. P adozat: 2006-ban

bejelentettem balesetveszélyes. Nyílászarók elötegedtek, megvetemedtek. Esőzéskor befolyik

i esoviz- meglavíttattam - nincs rápénzvolt a válasz. _Mpgoldás a cser€ 1.ry9. KÜlsŐ:

évente visszaterő beéuás- nincs megfelelő megoldás. Kerítés szakadozott, toldozott-

foldozott. Kutya úgottkapu. Gombás penészes kiilső fal.Igazi idegenforgalmi nevezetességú

ez az Egészségügyi Intézmény .

új keriús, új k"p" (állandóan nyitva) azval(orvosnak) a győgyszertár meg a lakás

szétváIasztásfua t

4.Külön betegfogadó helyiség _ nem tudom hogy csináljak a hatóságnál _ nincs,

Minek, miért? - hogy egy papínal több legyen !

úgy érzemönök győgyszertlirat sem, győgyszerészt sem akarnak, vagy csak engem?
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