
☺ ☺ ☺HÍRLEVÉL,  2020/5. ☺ ☺ ☺
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!

♥  Május első vasárnapján ünnepeltük  Anyák Napját. Létay Lajos szép versével
küldjük  szeretetünket az Édesanyáknak, Nagymamáknak.

Ha csak egy virág volna,
én azt is megkeresném.

Ha csak egy csillag gyúlna,
fényét idevezetném.

Ha csak egy madár szólna,
megtanulnék hangján.

Ami csak szép, s jó volna,
Édesanyámnak adnám.

♥ A Rotary Club Miskolc Tagjai
sok éve támogatják egyesületünket 
és  rendszeresen  másokat is.
Miskolc városa kitüntette őket.
Az Év Civil Szervezet 2020. díjat 
kapták. Szívből gratulálunk!

♥ Az áprilisi Hírlevélben kiküldött 
mosható védőmaszkot
Cserkuti Katalin és Ádám fia
 készítette  számunkra.
Köszönjük szépen.
A maszkot használat után
60 fokos vízben ki kell mosni
és kivasalni. Így elpusztulnak
a  koronavírusok. Ha kimegyünk 
a lakásból, mindig használjuk.
Tartsuk be a járványügyi szabályokat!

♥ Egyesületünk pályázatot hirdet.
Verset, történetet lehet írni.
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Rajzot is lehet készíteni.
Arról lehet írni, rajzolni, hogy 
a koronavírus járvány alatt
hogyan élek, mit csinálok.
 3 oldal lehet. (A4-es lapon)
Augusztus 31-ig kell beküldeni 
egyesületünknek.
Az efoeszbaz@gmail.com  e-mail címen
vagy postai úton levélben.
Cím: ÉFOÉSZ BAZ,3501 Miskolc, Pf. 428.

♥ Májusban volt a MENTŐK és az
ÁPOLÓK Napja. Őket ünnepeltük.
Köszönjük szépen  áldozatos munkájukat.

♥  Májusban volt a Madarak és fák
Napja is. Vigyázzunk rájuk!
Nem szabad a fecskefészket leverni!

♥ A szokásos rendezvényeink, kirándulás,
 közgyűlés, és a többiek,  a járvány miatt 

elmaradnak, de később megtartjuk ezeket.

♥ Az Önálló Életviteli Centrum 
májusban is jól dolgozott.
Köszönjük a munkájukat.

♥ Irodánkban az ügyfélfogadás
szünetel a járvány miatt. A 
06-30/3477-963-as telefonszámunkon 
hívhatóak vagyunk.

♥ Köszönjük az egészségügyi
dolgozók és  mások munkáját.
Hálásak vagyunk mindnyájuknak. 

♥ Szeretettel köszöntjük a Pedagógusokat Tali Gitta versével.

„Aki az órán  nem csak oktatott, 
s aki belőlem embert faragott, 

arra végtelen hálával gondolok.”
     

 
MARADJ OTTHON!  MARADJ EGÉSZSÉGES!
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Miskolc, 2020.május Dr.Szabó Mária 

  az  egyesületi elnöke
ÉFOÉSZ  BAZ  MEGYEI  ÉRDEKVÉDELMI  EGYESÜLETE

Önálló Életviteli Centrum (ÖÉC), IKT Projekt Hiradó képekben, 2020. május,  Workshopok
Képek: 2-2 db./workshop

  
2020.05.06. online workshop- Facebook-Messenger 

  
2020.05.13.online workshop- Facebook-Messenger

  
2020.05.15. online workshop- Facebook-Messenger 
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2020.05.20. online workshop- Facebook-Messenger

ÉFOÉSZ  BAZ  MEGYEI  ÉRDEKVÉDELMI  EGYESÜLETE, 2020.  május
MADARAK ÉS  FÁK  NAPJA,  Május 10. 

Lásd a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapját!  http://www.mme.hu/ 
Kedves Tagjaink, tanuljuk és gyakoroljuk a természet védelmét!

   
/www.google.com/search?q=madarak+%C3%A9s+f%C3%A1k+napja. . . / 

 
Az első lépés: legyen fecskénk!  Ürülékpotyogtatás ellen fecskepelenka  (Fotó: Orbán Zoltán).
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1./A gólyakosár érintésvédelmi szempontból megfelelő távolságra (1 m) emeli a fészket a feszültség

alatt lévő vezetékektől (Fotó: Orbán Zoltán).

2./Tökéletes madáritató és -fürdő a kétarasznyi szélességű virágalátét, amiben a balkáni gerle
méretűnél nagyobb madár is kényelmesen fürödni tud (Fotó: Orbán Zoltán)
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