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

Kedves  Tagtársunk!

♥ Az ÉFOÉSZ PRIMA  PRIMISSZIMA
 2020. DÍJAS lett. Gratulálunk!
Ez azt jelenti, hogy sokat és
példamutatóan  dolgoznak
az értelmi fogyatékos emberkért.
Köszönjük és sok sikert kívánunk!

♥ Egyesületünk Ellenőrző Bizottságának
 elnöke, Farkas Istvánné,
 a Szociális Munka Napján
Elismerő Oklevelet kapott
lelkiismeretes  munkájáért.
Szorgalmas és jól dolgozik
Gratulálunk!

♥ Sternádel Sándorné tanárnő,
érzékenyítő előadást tartott 
a Bulgárföldi Általános Iskola
 Erenyői  Tagiskolájában.
A tanulók sokat tanultak az előadásából.

♥  A Mikulás csomag és az 
ajándékok osztása a kiadványba íróknak és 
a YouTube-on szerepelőknek, 
december 18-án megtörtént. 
Aki nem kapott még csomagot, az
2021. január 4 és 8 között az
egyesület  telefonszámán:
06/30-3477-963, jelentkezhet 
Séra Tiborné gazdasági vezetőnknél.
Köszönjük az ÉFOÉSZ és a
Rotary Club Miskolc támogatását,
Fehér János úr Tüskevár óvodai ajándékozását.
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Dr.Tóth Gergely ügyvéd úrnak 
a terem biztosítását a Mikulás
csomag  és ajándékok osztásához.

♥  A Rotary Club Miskolc Facebookján
érdemes megnézni egy videófelvételt,
amely a Sérült emberek boldogságáról szól.
Kedves tagunk, Séra Beatrix is szerepel.
Gratulálunk és köszönjük!
A Miskolc Televízió is készített erről
egy filmet, lehet, hogy ismételni fogják.

♥ Adventi sétánk  jól sikerült, az 
egészséges életmódról  beszélgettünk,
csomagosztás is volt. (gyümölcsök, stb.) 

♥  A koronavírus elleni védőoltásra
már  lehet jelentkezni  a
www.vakcinainfo.gov.hu  portálon.  
Az oltás ingyenes és nem kötelező.

♥ 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.

♥  Köszönjük az egyesület vezetőségének
a 2020-ban végzett munkáját.
Az Önálló Életviteli Centrum  is  
nagyon jó munkát végzett egész  évben.
Köszönetet mondunk minden 
támogatónknak, segítőnknek.

♥  Köszönjük  a gyógyításban és  a
 járvány megszüntetéséért dolgozók munkáját.
Áldott  Karácsonyt  és boldog új évet  
kívánunk  mindenkinek.
 

Miskolc, 2020. december Dr.Szabó Mária 

        az  egyesületi elnöke
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