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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. 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!   

♥  Megtartottuk  évi közgyűlésünket. 

Beszámoltunk az elmúlt évi munkánkról, 
az Önálló Életviteli Centrum munkájáról is. 
A  tagság elfogadta a beszámolókat. 
Mindenki munkáját köszönjük. 
 

♥  Augusztus 11-én kirándulunk  

  a  miskolc-tapolcai  Barlangfürdőbe. 

Reggel 10.00 órakor találkozunk 

a fürdő bejárata előtt. 

A  06-20-9873-722-es telefonszámon 

Séra Tiborné  vezetőségi tagunknál  

kell jelentkezni  augusztus  6-ig. 

A részvétel ingyenes. (hozzátartozónak: 1000.-Ft/fő) 

A fürdés mellett egészségfejlesztő 

előadás is lesz. 

 

♥ Egyesületünk pályázatot hirdet. 

Verset, történetet lehet írni. 

Bármiről lehet írni, vidámat, szomorút. 

Rajzot és fotót is lehet készíteni, bármiről. 

Kiadványt  készítünk ezekből 

az ÉFOÉSZ  40 éves  fennállására. 

A4-es lapon 1 vagy 2 oldal lehet 

az írás vagy a rajz. 

Augusztus 31-ig kell beküldeni  

egyesületünknek. 

Az efoeszbaz@gmail.com  e-mail címen 

vagy postai úton levélben. 

Cím: ÉFOÉSZ BAZ,3501 Miskolc, Pf. 428 
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♥ Az Önálló Életviteli Centrum 

júliusi programjai is jól sikerültek. 

Köszönetet mondunk Borosnyói Tiborné 

ÖÉC vezetőnek és munkatársainak. 

 

♥A koronavírus elleni védőoltás 

ÉLETET  MENT! A vírus még itt van! 

A be nem oltottak  nagy veszélynek 

vannak kitéve! OLTAKOZZUNK! 

A 3. védőoltást is lehet kérni 

augusztus 1-től. 

A háziorvos részletes felvilágosítást  ad. 

 

♥ A Megyei Kulturális Fesztivál  megrendezése 

 a járványtól függ. Videofelvételt is  

lehet beküldeni az efoeszbaz@gmail.com 

e-mail címre. A  felvétel 5 perces lehet. 

Tánc, ének, vers, zene lehet a műsor. 

Oklevelet, ajándékot ad az egyesület. 

A YouTube- ra  is  felkerül a felvétel.  

 

♥ Július elsején Semmelweis nap volt. 

Ez a magyar egészségügy nagy ünnepe. 

Semmelweis Ignác híres orvos volt, 

az  Anyák Megmentőjének is hívják. 

Felfedezte a gyermekágyi láz okát. 

 

♥ Július 13-án a Nagymamák Világnapja volt. 

Isten éltesse  sokáig  a Nagymamákat! 

Nagyon szeretjük Őket!  

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

 

 ♥ Ügyfélfogadás az  irodánkban  minden 

héten szerdán  10.00 – 12.00 óráig van. 
 
 

Miskolc,  2021.   július    Dr.Szabó Mária 

az egyesület  elnöke 
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