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♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Kedves  Tagtársunk!

Vincze Ákos kedves Tagunk
írta  ezt a szép verset. Gratulálunk!

Vincze Ákos: Havazás

Kiszakadt az ég dunyhája,
nincs ki foltot varrna rája.
Puha pihéi vígan szállnak,
orrod hegyén táncot járnak.
Pihéi csak hullnak, hullnak,
fázós földre takarónak,
csupasz ágra nagykabátnak,
véget nem érő hó csatának.
Táj a télben habos torta,
előkerül szánkó, csuszka,
dombháton barázdát húznak
rögön bukfencet hánynak.
Dagadó hóember úgy kacagja,
félre  billen karéjos kalapja.
Ég felé száll lurkók sóhaja,
ó, bárcsak soha  el ne olvadna!

Egyesületünk pályázatot hirdet.
Verset, történetet, mesét lehet írni.
Egy oldal lehet. (A4-es lapon)
Április 30-ig kell beküldeni 
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egyesületünknek.
Részletes felvilágosítást 
irodánkban adunk.

A farsangi bálunk  jól sikerült.
Sokan öltöztek jelmezbe.
Szavaltak, énekeltek.
Tombola zene és tánc  is volt.
Süteménnyel  és pogácsával
kínáltuk a jelenlévőket.
Jól érezték magukat.

Egy kutya hazatér című
filmet is megnéztük.
Egy aranyos kutyáról szól.
Nagyon szereti a gazdáját.
A kutya a leghűségesebb állat.
A film mindenkinek  tetszett.

Az ÉFOÉSZ küzd azért,
hogy a gondnokság alatt lévőknek
is legyen szavazati joguk.
Az ÉFOÉSZ honlapján
írások vannak  a 
szavazati  jogról.
Az ÉFOÉSZ honlap elérhető:
www.efoesz.hu 

Megérkeztek a 2019. évi
érvényesítő címkék.
Irodánkban átvehetők.
A tagsági kártyára 
rá kell ragasztani.
A tagsági kártya ezzel érvényes.

Irodánk  utca száma 57-re
változott, de helyileg 
változatlan  maradt. 
Az Éltes M. Iskolában van.

Miskolc, 2019. február Üdvözlettel,

Dr.Szabó Mária
az  egyesület elnöke
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