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

Kedves  Tagtársunk!

♥ Innocent  Ernő versével kívánok
boldog új évet MINDENKINEK.
„Kívánok boldog új évet
minden kis bogárnak!. . ., 
a  Napnak, a  Holdnak, a lámpavilágnak,
minden szál virágnak,
kékeknek, liláknak,
boldog  új  esztendőt az egész világnak!”

♥  Egyesületünk  köszönetet mond
a  2020-ban végzett munkáért
a  vezetőségnek és  az Önálló
Életviteli  Centrum munkatársainak.
Köszönjük az ÉFOÉSZ, a Rotary Club 
Miskolc és minden segítőnk
adományát, együttműködését.

♥  Sok köszönetet kaptunk
a YouTube-os szereplésért 
és  a kiadvány elkészítéséért.
Örülünk a szereplők sikerének.
Gratulálunk Mindnyájuknak.

♥  Vincze Ákos tagunk is 
szép verset küldött  nekünk, 
 a címe: Mit érzek?
Az első versszakot leírom:
Mit érzek? Bennem beszél.
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Olykor fújja a tavaszi szél,
perzseli nyár tüzes parazsa,
ősz rá bús könnyét hullatja.
Kedves Ákos, gratulálunk!

♥ Az Önálló  Életviteli Centrumunk
januárban  is  jól   végezte munkáját.
Köszönetünk a vezetésnek.

♥ Elkezdődött a koronavírus
elleni védőoltás, ami a járványt
meg tudja állítani. 
A háziorvostól telefonon
 felvilágosítás  kérhető.
Az oltás ingyenes és nem kötelező.
A koronavírus elleni védőoltásra
lehet jelentkezni  az alábbi portálon:
www.vakcinainfo.gov.hu    
Tájékozódjunk a hírekből, a televízióból, a 
www.koronavirus.gov.hu honlapról!

♥ Az egyesületi tagdíj ez évben is 
1200.-Ft  személyenként.

♥ 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.

♥ A COVID-19 fertőzés elleni
védőoltásra jelentkezőknek
Hozzájáruló  nyilatkozatot kell kitölteniük.
Miskolc,  2021.  január

Dr.Szabó Mária az egyesület elnöke
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