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SZERETETTEL  ÉS  KÖNNYEN  ÉRTHETŐEN KEDVES  TAGTÁRSAINKNAK
♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Kedves  Tagtársunk!

♥ Szomorú hírrel kezdem:
meghalt  két  kedves tagunk:
Homolya István és 
Breitenbach Dorina.
Emléküket szeretettel
megőrizzük.
Nyugodjanak békében!
Részvétünket fejezzük ki
a  hozzátartozóiknak.

♥ Gyene Piroska  az ÉFOÉSZ
elnöke magas kitüntetést kapott.
Gratulálunk! Köszönjük az
áldozatos munkáját.

♥ A koronavírus  járvány most 
veszélyesebb, mint  tavasszal volt.
Ez a járvány  második hulláma.
Sokkal többen betegednek meg.
Vigyázzunk magunkra,
vigyázzunk egymásra!
Az előző hírlevelekben 
leírtuk a szabályokat.

♥  Közeleg  az  influenza is.
Telefonon  hívják fel a háziorvost
a védőoltással kapcsolatban.
Együnk sok gyümölcsöt, vitamint,
ezzel  erősítjük a szervezetünket.

♥  Október 6-án ünnepeltük 
a 13 hős Aradi Vértanút.
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Az 1848-49-es szabadságharcban
harcoltak. Kivégezték őket 
a  szabadságharc leverése után.

♥ Október 4-e az Állatok Világnapja.
Vigyázzunk az állatokra!
Legyen óljuk, ételük és vizük!
Nem szabad bántani őket.
Ha valaki rosszul bánik velük,
jelenteni kell a rendőrségnek,
vagy az önkormányzat jegyzőjének.

♥ A járvány miatt  a  Megyei Kulturális 
Fesztiválunk elmaradt. 
Tagjaink videó felvételeket küldtek
egyesületünknek. Köszönjük.
Ezek  megnézhetők a You Tube-on a 
https://www.youtube.com/channel/UCrhP8ScY10aitbmrJtniOaw/featured
linken. Gratulálunk a szereplőknek!
Az oklevelet és ajándékot decemberben küldjük el.

♥  A koronavírus járvánnyal kapcsolatos
pályázatunkra  is sok mű érkezett.
Gratulálunk mindenkinek.
A kiadványt oklevéllel és ajándékkal együtt,
decemberben küldjük el a pályázóknak.

♥  Két előadás anyagát is mellékeljük.
Olvassák el, fontos mind a kettő!

♥ Ügyfélfogadásunk az irodánkban 
szünetel a járvány miatt. A  06-30/3477-963-as 
telefonszámon,  az efoeszbaz@gmail.com   
 e-mail címen elérhetőek vagyunk.
Postán is lehet küldeni levelet  a
3501 Miskolc, Pf. 428 címre.

♥  Az Önálló Életviteli Centrum  októberben
is nagyon jó munkát végzett. Köszönjük.

Miskolc, 2020.október Dr.Szabó Mária 

az  egyesületi elnöke

mailto:efoeszbaz@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCrhP8ScY10aitbmrJtniOaw/featured

