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

Kedves  Tagtársunk!

♥  A koronavírus járvány
még mindig veszélyes.
Tartsuk be a szabályokat!
Kérjük a védőoltást!
Beszéljük a háziorvosunkkal.
Telefonon hívjuk fel, 
ő segít majd az oltásra 
történő  jelentkezésben.
A védőoltás megvéd a betegségtől.
Oltás után védettségi igazolványt kapunk.
A védettségi igazolvánnyal sok helyre elmehetünk.
Akiknek nincs védettségi igazolványa
azoknak nincs ilyen lehetősége.

♥ Karikó Katalin professzor Asszony
az  egyik  kidolgozója   a
koronavírus elleni védőoltásnak.
Gratulálunk és köszönjük!

♥ A  közgyűlésünket  
 a járvány miatt más 
módon tartottuk  meg.
A vezetőségi tagok  
véleményezték a beszámolókat.
Az Országos Bírósági Hivatalnak
megküldtük  a beszámolót.
A honlapunkra feltesszük a beszámolókat.

♥ Az autizmus világnapja 
április 2-án volt.
Ezen a napon kék színnel 

1

mailto:efoeszbaz@gmail.com
http://www.ertelmifogyatekosbaz.hu/


világítják  meg az  épületeket.
Ezzel is ünneplik az
autista embereket.

♥ Április 16-án emlékeztünk 
a Holocaust  áldozataira.
A  Holocaust szó népírtást  jelent.
A 2. világháború idején sok zsidó embert
és  sok  cigány embert öltek meg a nácik.
Őszinte fájdalommal gondolunk a meghaltakra.
Bruck Edith  írónő megmenekült.
Szép cikket olvashatunk róla a 
Magyar Kurír újságban. Elérhetőség:
https://www.magyarkurir.hu/hirek/bruck-edith-holokauszt-tuleloje-szabad-vagyok-mert-nincs-bennem-gyulolet

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

♥ 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.
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1.) A könnyen érthető szöveg jele. (logo  a neve)
2.)  A védettségi igazolvány. OLTAKOZZUNK!

Miskolc,  2021. április
Dr.Szabó Mária

 az egyesület elnöke
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