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☺ ☺ ☺HÍRLEVÉL,  2021/10.  
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. 

e-mail: efoeszbaz@gmail.com   honlap: www.ertelmifogyatekosbaz.hu 

Adószám: 184 024 831 05     OTP számlaszám: 117 340 04 - 203 488 87 

Ügyfélfogadás: hétfő: 10.00-13.00-ig telefon elérhetőség;  

Irodában: szerda: 16.00-18.00 óra; péntek: 15.00 -17.00 óra   

 

SZERETETTEL  ÉS  KÖNNYEN  ÉRTHETŐEN KEDVES  TAGTÁRSAINKNAK 

♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
 

Kedves  Tagtársunk! 
 

♥ Megyei PRÍMA DÍJASOK lettünk! 

A Vállalkozók Megyei Szövetségétől kaptuk a díjat. 
1 millió forintot, egy Mancs bronz kutyát 
és egy arany brosstűt kaptunk. Nagyon szép. 
Köszönjük szépen, boldogok vagyunk. 
Köszönet a jelölőknek, a Rotary 
Club Miskolcnak és a szavazóknak. 
A színházban volt a GÁLA ünnepség. 
Séra Tiborné gazdasági vezetőnk 
itt vette át az ajándékokat. 
Szép műsor is volt. 
 

♥ A Kulturális fesztiválunk műsora 

a járvány miatt a YouTube – on 
nézhető meg. Gratulálunk a boldogkőváraljai 
szereplőknek, a Paramuzsikusoknak 
és az egyéni szereplőknek is. 
Nagyon ügyesek és tehetségesek. 
Az oklevelet és ajándékot decemberben  
fogják megkapni. A műsor megtekinthető: 
 https://www.youtube.com/channel/UCrhP8ScY10aitbmrJtniOaw/featured 
 

♥A kiadványunk készítése folyamatban van. 

Az ÉFOÉSZ 40 éve alakult. A kiadvány címe: 
Az első 40 év a TISZTALELKŰEKKEL. 
A TISZTALELKŰEK az egyesületünk tagjai. 
A kiadványba írásokat, rajzokat beküldőket 
decemberben megajándékozzuk. 
 

♥Október elsején volt az IDŐSEK VILÁGNAPJA. 

Isten éltesse őket sokáig! Mindenki oltakozzék! 
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♥Október 6-án volt az ARADI VÉRTANÚK NAPJA. 

1849-ben végezték ki őket és a magyar 
 miniszterelnököt, gróf Batthyány Lajost. 
1848-ban a magyar szabadságért harcoltak. 
Hősök voltak, dicsőség emléküknek! 

 

♥Október 4-e az Állatok Világnapja volt. 

Óvjuk, gondozzuk és védjük őket! 
Ha valaki bántja az állatokat, be 
kell jelenteni a jegyzőnek, a rendőrnek.  
Mindig legyen ennivalójuk, vizük és óljuk. 
Vigyázzunk rájuk! Csak a rossz és  
gonosz emberek bántják az állatokat. 

 

♥ Az Önálló Életviteli Centrum 

októberi programjai is jól sikerültek. 
Köszönetet mondunk Borosnyói Tiborné 
ÖÉC vezetőnek és munkatársainak. 
 

♥A koronavírus elleni védőoltás 

ÉLETET  MENT! A  DELTA vírus támad! 
A be nem oltottak  nagy veszélynek 
vannak kitéve! OLTAKOZZUNK! 
A 3. védőoltást is lehet kérni. 
November 22-28-ig oltási hét 
lesz a kórházakban. 
Kérdezzük háziorvosunkat! 

 

♥A  Favipiravir gyógyszer is gyógyítja 

a koronavírusos beteget. A háziorvos 

írja fel, ingyenes a gyógyszertárban. 

Újra kell maszkot viselni! 

 

♥ Ügyfélfogadásunk az irodában: 

szerda: 16.00-18.00 óra, péntek: 15.00-17.00 óra.. 
Hétfőn 10.00-13.00 óráig telefonszámunkon: 
06-30/3477-963 vagyunk elérhetőek. 

 

 

Miskolc,  2021. október    Dr.Szabó Mária 

az egyesület  elnöke 
 


