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☺ ☺ ☺HÍRLEVÉL,  2021/12.  
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! 
 

♥ December 3. a Fogyatékos Emberek 

 Nemzetközi Napja. 
2006-ban az ENSZ elfogadta a  
fogyatékos emberek jogairól szóló 
egyezményt. 
Magyarország 2007ben írta alá. 
A miskolci ünnepségen Séra Beatrix 
tagunk verset mondott. 
 

♥ December 23-án adventi sétán  

voltunk Miskolc belvárosában. 
Karácsonyi hangulat volt. 
Séráné Irénke néni beszélt 
nekünk a koronavírus elleni  
védőoltás fontosságáról. 
A séta végén pizzát és süteményt ettünk, 
kávét és forró csokit ittunk. 
Boldog ünnepet kívántunk egymásnak. 
 

♥ A Mikulás csomag és az  

ajándékok osztása a kiadványba íróknak és  
a YouTube-on szereplőknek,  
december 28-án volt.  
Aki nem tudott eljönni, és nem kapott 
még csomagot, az 
2022. január 4 és 7 között az 
egyesület  telefonszámán: 
06/30-3477-963, jelentkezhet  
Séra Tiborné gazdasági vezetőnknél. 
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Köszönjük az ÉFOÉSZ és a 
Rotary Club Miskolc támogatását, 
Fehér János úr Tüskevár óvodai ajándékozását. 
Dr.Tóth Gergely ügyvéd úrnak  
a terem biztosítását a Mikulás 
csomag  és ajándékok osztásához. 
 

 

Ady Endre: Karácsony – Harang csendül 
(részlet) 

Harang csendül,  
ének zendül,  

messze zsong a hálaének  
az én kedves kis falumban,  

Karácsonykor  
magába száll minden lélek. 

 

Mintha itt lenn  
a  nagy Isten  

Szent kegyelme súgna, szállna,  
az én kedves kis falumban  

minden szívben  
csak szeretet lakik máma. 

 

 

ÁLDOTT, BOLDOG  KARÁCSONYT és  ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDENKINEK! 

♥Fogyatékosságügyi tanácsadás új  elérhetősége: 

 3525 Miskolc, Mátyás király u. 15., 
 Honlap: www.meszegyi.hu 
Tasi Zsuzsanna  fogyatékosságügyi tanácsadó, Tel: +36 70 475 4151,  
Email: tasi.zsuzsanna@meszegyi.hu  
Verebélyi Krisztina fogyatékosságügyi tanácsadó, Tel: +36 70 475 4152,  
Email: verebelyi.krisztina@meszegyi.hu 

 

♥A koronavírus elleni védőoltás 

ÉLETET  MENT!  Újabb vírus támad! 
A be nem oltottak  nagy veszélynek 
vannak kitéve! OLTAKOZZUNK! 
Kérdezzük háziorvosunkat! 
 

♥ Két mellékletet csatolunk 

a  demenciáról, ami szellemi leépülést jelent.  
A másik előadás az állatvédelemről szól. 
Óvjuk, védjük az állatokat! 
 

Miskolc,  2021. december     Dr.Szabó Mária 
az egyesület  elnöke 
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