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

Kedves  Tagtársunk!

♥ Szomorú hírrel kezdem:
meghalt  Gáspár Zsolti 
kedves tagunk.
Nyugodjék békében!
Emlékét szeretettel
megőrizzük. Részvétünket
 fejezzük ki a hozzátartozóknak.

♥  FIGYELEM! 
Újra támad a koronavírus.
Főleg fiatalokat fertőz meg.
A fertőzést  ők  átadhatják  a 
szüleiknek, nagyszüleiknek.
Vigyázzunk rájuk!
Viseljünk az orrot-szájat eltakaró maszkot
villamoson, buszon, vonaton, üzletben,
postán, moziban, színházban!
Egymástól 2 méter távolságot tartsunk.
Gyakran mossunk szappannal kezet
 és  fertőtlenítsünk! 
A 4. számú Hírlevélben erről már írtunk.
Olvassuk el újra!

♥ FIGYELEM!  A  szeptember 14-i
budapesti Sérült Gyermekek Napját
elhalasztják későbbre a járvány miatt.
Az új időpontról  majd küldünk értesítést. 

♥  A nyár jól telt el.
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A bogácsi fürdőben nagyon jó volt.
Moziban is voltunk. Lassie kutyáért
sokat izgultunk. Jól végződött  a film.
A Diósgyőri Vár nagyon szép volt.
A Tündérkertben is jól éreztük magunkat.
Finom fagyit és süteményt  is ettünk.
Szép napunk volt. Köszönjük.

♥  Október 17-ig várjuk a pályázatokat
az Életem, emlékeim a 2020. évi
új  koronavírus járványról címmel.
Felvilágosítást a 06/30-3477-933-as
 telefonszámon is adunk.
Szülők is írhatnak pályázatot.
Előző Hírleveleinkben részletesebben 
írtunk róla. Újra el kell olvasni.

♥ A Megyei Kulturális Fesztivál  elmarad
a járvány miatt. Helyette videofelvételt
lehet beküldeni az efoeszbaz@gmail.com
e-mail címre. A  felvétel 5 perces lehet.
Tánc, ének, vers, zene lehet a műsor.
Oklevelet, ajándékot ad az egyesület.
A Youtube-ra i s  felkerül a felvétel. 

♥ 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.

♥  Gratulálunk a Rotary Club Miskolcnak.
Az  Év  Civil  Szervezete  díjat kapott.
A  Rotary Club Miskolc  12 éve
támogatja  egyesületünket.
Köszönjük!

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

Miskolc, 2020. augusztus Dr.Szabó Mária 

  az  egyesületi elnöke
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