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ÉFOÉSZ Értelmi Fogyatékossággal  Élők  és Segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Érdekvédelmi Egyesülete Miskolc  

(ÉFOÉSZ  BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesülete)
3526 Miskolc, Szeles u. 57.,  3501 Miskolc, Pf. 428. tel: 06-30/3477-963: ügyfélfogadási

időben hívható
ügyfélfogadás: hétfő: 10-12  óra,   szerda: 14-16 óra, péntek: 13-15 óra

Adószám: 184 024 831 05     OTP számlaszám: 117 340 04 - 203 488 87
e-mail: efoeszbaz@gmail.com

honlap: www.ertelmifogyatekosbaz.hu

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

Kedves  Tagtársunk!

♥  A csanyiki  kirándulásunk 
a Vadasparkban  jól sikerült.
Sok kedves állatot  láttunk.
A büfében megvendégelt
bennünket az ÉFOÉSZ.
Finom volt, köszönjük.

♥  Moziban is voltunk.
„Mia és a fehér oroszlán” című
filmet néztük meg.
Nagyon tetszett.
Ez is ingyenes  volt.
Az ÉFOÉSZ támogatta. 

♥  A „Vers- és prózaíró” pályázatunkra
11  tagunk küldte be a művét.
Az egyesület kiadványt készít ezekből.
Megjutalmazzuk a pályázókat.
Az őszi Kulturális Fesztiválon 
adjuk át a jutalmakat.
Gratulálunk nekik.

♥Július 1 től -  augusztus 21-ig,
 hetente csak egy alkalommal,
 szerdán  10.00 – 12. 00 óráig
 lesz  ügyfélfogadásunk
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az irodánkban az
iskolai szünet miatt.

♥  Július 24-én kirándulni megyünk
a   bogácsi  strandfürdőbe.
Autóbusszal  utazunk.
Indulás: reggel 10.00 órakor az ITC Székház parkolójából.
(Miskolc, Mindszent tér 1.)
Érkezés: 17.00-18.00 óra között.
A kirándulás ingyenes.
Köszönet érte az ÉFOÉSZ-nek.
Jelentkezni lehet  július 19-ig
a  20/9873-722-es telefonszámon
Séra Tiborné, Irénke néninél.
Irodánkban is lehet jelentkezni.
Szerdai napon 10.00 és 12.00 óra között.
Kísérőnek 1200 Ft a részvétel.

♥  A  112-es telefonos
segélyhívószámon veszély esetén
segítséget  kérhetünk.
A Mentők, a Rendőrség és a
Katasztrófavédelem segít.
Veszély például egy baleset.
Ingyenesen hívható a 112-es szám.
Ha nincs veszély, nem szabad 
felhívni a 112-es számot!

♥ Itt van a nyár!
Jön a nagy meleg.
Vigyázzunk magunkra!
Vigyázzunk az állatainkra is!
Legyen ivóvizük
és  hűvös helyük!

KELLEMES  VAKÁCIÓT KÍVÁNUNK!

Miskolc, 2019. június

Dr.Szabó Mária
az  egyesület elnöke
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