
HÍRLEVÉL, 2019/12.
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

Kedves Tagjaink!

** December 3-án a  Fogyatékos Emberek Világnapján a Miskolci Fogyatékosságügyi Szakmai Műhely –
amelynek  egyesületünk  is  tagja   -  egy  speciális  eseménnyel  (amelyet  Jakubínyi  László  a  Szimbiózis
Alapítvány  elnöke  és  Barnóczky  Gábor  a  Vakok  és  Gyengénlátók  BAZ  Megyei  Egyesületének  elnöke
szervezett  meg)  emlékezett  a  világnapra.  „Alapvető  cél  a  figyelem  felhívása  volt   a  miskolci  és  térségi
fogyatékkal élő emberek problémáira, bemutatni  ezen személyek értékteremtő tevékenységét,  valamint  az
őket segítő szervezetek áldozatos munkáját.”  A délelőtt  folyamán a Szimbiózis  Alapítvány szervezésében
„MÉZES MISKOLC” programra került  sor  a  Miskolci  Városháza  aulájában.  „Speciális  mézeskalács ütőfás
technikára fogyatékkal élő fiatalok tanították a látogatókat, minden vendég a saját mézes „tallérját” haza is
vihette.” 14:00-15:00 óra között a Szakmai Műhely tagjainak bemutatkozása történt meg, amelyre a Miskolc
Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai  is  meghívást kaptak. A bemutatkozó program végén Barnóczky
Gábor elnök úr egy szakmai politikai  javaslatot  adott  át  a Városháza képviselőinek,  amelyben felhívták a
döntéshozók figyelmét a fogyatékos emberek problémáira  és a megoldás szükségességére. 

** Decemberi felvilágosító-tájékoztató előadásaink sok hasznos tudnivalót  nyújtottak a jelenlévőknek az
EFOP IKT pályázathoz kapcsolódóan  az  okos eszközök kölcsönzési rendszeréről, illetve az okos telefonok
és tabletek kölcsönzésének dokumentálásáról. Köszönetet mondunk  az  előadóknak, Borosnyói Tiborné ÖÉC
vezetőnek és Séra Tiborné mentornak, akiknek virágcsokrot adott át - lelkiismeretes szakmai munkájukért és
kiváló előadásukért -  Gémes Lóránt kedves tagunk. 

**  Mikulás-karácsonyi  ünnepségünk szintén  nagyszerűen  sikerült.  Paramuzsikusaink  (vezető:  Csekéné
Altrichter Judit tanárnő) és az egyéni szereplők műsora örömet szerzett mindenkinek. Ünnepségünkön részt
vettek  - támogatónk  -  a Rotary Club Miskolc tagjai (Szigeti László úr, a kedves felesége és több társuk),
hálás köszönetünket fejezzük ki ajándékaikért. Fehér János úr 60 db Mikulás csomagot hozott „élő Mikulással”
nagy örömünkre. Köszönjük az ÉFOÉSZ támogatását is, amely lehetővé tette tagjaink Milka csokoládéval,
szaloncukorral és egy kis „megvendégeléssel” való megajándékozását. Kiosztásra került jelenlévő tagjainknak
„AZ ÉN VILÁGOM” című kiadványunk, ami szintén ÉFOÉSZ támogatással készülhetett el. Köszönetet mondok
mindazon tagunknak,  akik írásban is visszajeleztek a könyvvel  kapcsolatban, idézem Vincze Ákos (művei
megjelentek a könyvben) néhány sorát és elmondhatom, hogy nagyon meghatott.

„Nagyon  köszönöm   Az  én  világom  c.  könyvet.   Kincsként  fogom  őrizni.  Szép  és  tartalmas.  Sokat

olvasgatom, mindegyik írás tetszik és gratulálok a többi alkotó társamnak.        Biztatom őket, hogy
bátran örökítsék meg emlékeiket és szülessen még nagyon sok szép írásuk.”

(Figyelem! Akik nem kapták meg ezt a kiadványt és tagdíjat fizettek, irodánkban ügyfélfogadáskor átvehetik.)

** Köszönöm Jakubinyi László elnök úr (Szimbiózis Alapítvány) kedves sorait, méltatását, aki egyesületünk
tagjait meghívta egy jövő évben esedékes tavaszi látogatásra a diósgyőri majorságukba. Hálásan köszönjük,
biztosan szép élmény lesz, ott leszünk!

** A december 14- i  „Adventi sétánkon”  a szeretetteljes  karácsonyi hangulat, a sok érdekes  látnivaló  és a
közös együttlét  mindenki szívét melegséggel töltötte el.  A program befejeztével egy  finom  éttermi ebédnek
is részesei lehettek  a séta részt vevői  az ÉFOÉSZ támogatásának jóvoltából. Köszönjük!

**  Az  Egyenlő  Bánásmód  Hatóság BAZ  Megyei  referensének,  dr.Hronszky  Reginának  (06  70/2694380,
regina.hronszky@egyenlobanasmod.hu)  2020.  januári  ügyfélfogadása:  BAZ  Megyei  Kormányhivatal,
Népegészségügyi Főosztály (ÁNTSZ), Miskolc, Meggyesalja u. 12., Tel: 46/382-933; január 07-én, 14-én, 21-
én, 28-án : 13.30-17.30 óra; Ózd, Civil Ház (3600  Ózd, Árpád vezér u. 29.) 2020. január  07-én   10.00 – 14.00
óra között.
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**  Szó szerinti idézetben közlöm az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület  tájékoztatóját:

„A  következő  három évben  is  az  Esély  és  Részvétel  Közhasznú  Egyesület  (ERKE)  feladata  lesz,  hogy
térítésmentes  szolgáltatásokkal  segítse  Borsod-Abaúj-Zemplén  megye  civil  szervezeteit,  illetve  a  velük
együttműködő  gazdasági  és  intézményi  szereplőket.  Az  ERKE a  Miniszterelnökség  nyilvános  pályázatán
nyerte el a civil információs centrum címet. 

Ezúton  szeretnénk  megköszönni  minden  civil  szervezetnek,  önkormányzatnak,  intézménynek  és
vállalkozásnak,  amelyik  az  elmúlt  évek  során  igénybe  vette  a  szolgáltatásainkat.  Reméljük  a  következő
években  is  sikerül  megőrizni  a  bizalmukat.  Külön  köszönettel  tartozunk  azoknak,  akik  az  igényfelmérő
kérdőívünkre  válaszolva,  vagy  a  rendezvényeinken  mondták  el  javaslataikat  a  munkánk  fejlesztésével
kapcsolatban.  Az  általuk  megfogalmazott  igényeket  mindenképp  figyelembe  fogjuk  venni  a  tanácsadási,
információs, képzési stb. szolgáltatásaink fejlesztése során. S végül, de nem utolsósorban hálásak vagyunk
azoknak a szervezeteknek, önkormányzatoknak, vállalkozásoknak, akik együttműködési szándéknyilatkozat
aláírásával,  illetve  támogatói  nyilatkozat  kiadásával  járultak  hozzá  a  pályáztunk  sikeréhez.”   (Esély  és
Részvétel  Közhasznú  Egyesület,  3530  Miskolc,  Melinda  u.  24.  II/3.,  Tel:  46/611-559,  e-mail:
bazmegye.cic@erke.hu    honlap: www.erke.hu )  Egyesületünk gratulál Önöknek és sok sikert kíván!

**  Az ÉFOÉSZ „Fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás” (IKT)
EFOP 1.1.5-17-2017-00003 projekt  keretében  decemberben,  az  Önálló  Életviteli  Centrum által  a  következő
feladatok és workshopok valósultak meg: 

A  workshop időpontja, helyszíne Tematikája Trénerek
2019.12. 05. Miskolc, Áfonyás u. 18. Párkapcsolatok. Én és a másik. Molnárné P. Anikó gyógyped.
2019.12. 10. Miskolc, Áfonyás u. 18. Kihelyezett workshop, eszk. kölcsönzés,

ESZA kérdőívek.
Séra Tiborné,Borosnyói Tiborné

Sternádel Sándorné .
2019. 12. 12. Miskolc, Károly u. 10. Kihelyezett workshop, eszk. kölcsönzés,

ESZA kérdőívek. 
Séra Tiborné,Borosnyói Tiborné

Sternádel Sándorné.
2019. 12. 13. Mc, Meggyesalja u. 10. Kihelyezett workshop, eszk. kölcsönzés,

ESZA kérdőívek. 
Séra Tiborné,Borosnyói Tiborné

Sternádel Sándorné.
2019. 12. 13.  Mc, Meggyesalja u. 10. Szülői klubfoglalkozás Csekéné Altrichter Judit, Séra

Tiborné, Borosnyói Tiborné 
EREDMÉNY

A  párkapcsolatok  tárgyalása  során
megismerték  a  helyes  és  helytelen
viselkedési  formákat,  az  intim  higiénia
fontosságát.  Az  érzelmi,  fizikai  és
szexuális bántalmazás esetén, az azonnali
segítségkérésre felhívtuk figyelmüket. 

A  kihelyezett  workshopok  közül,
Miskolc,  Károly  u.  10.,  és  Miskolc
Meggyesalja  u.10.  alatti  két  csoportnál
ez a foglalkozás, az IKT pályázat zárása
is volt. Kitöltésre kerültek a pályázatból
történő kilépésről az ESZA kérdőívek.

Köszönjük  Molnárné  P.  Anikó
és  Csekéné  Altrichter  Judit
gyógypedagógusok  lelkiismere-
tes munkáját.

A  workshopokon  közreműködtek:
Borosnyói Tiborné ÖÉC vezető Pajger Sándor önérvényesítő Séra Tiborné mentor

Sternádel Sándorné workshop munkatárs
 
**  Köszönetemet fejezem  ki  egyesületünk  vezetőségének,  az  Önálló  Életviteli  Centrum  vezetőjének  és
munkatársainak, Gyene Piroska ÉFOÉSZ elnöknek, Wagner Péter, Kazinczi Anna, Könyves-Tóth Réka  ÉFOÉSZ
munkatársaknak,  a  miskolci  Éltes  Mátyás  Általános  Iskola  és  EGYMI  vezetésének,  a  Rotary  Club  Miskolc
Tagjainak,  Csekéné  Altrichter  Judit  tanárnőnek,  Burghardt  Istvánné  volt  könyvelőnknek,  dr.Gyuricza  Istvánné
informatikusnak,  honlapunk  fenntartójának  Molnár  Kolos  mérnök-informatikusnak  és  minden  támogatónknak,
segítőnknek.

**  Hírleveleink és egyesületünk több évre visszamenő tevékenysége képekben  az  ÉFOÉSZ országos honlapján
(www.efoesz.hu  MAGUNKRÓL  menüpont,  MEGYEI SZERVEZETEK HÍRLEVELEI   rovatban),  továbbá egyesületi
honlapunkon (www.ertelmifogyatekosbaz.hu )  is  megtalálhatók.

Áldott Karácsonyt és boldog  új  évet kívánunk MINDENKINEK!

Miskolc, 2019. december                                                  Dr.Szabó Mária
az egyesület elnöke
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ÉFOÉSZ BAZ MEGYEI ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE
2019. decemberi programjai

  
Borosnyói Tiborné ÖÉC vezetőt  és Séra Tiborné mentort köszönti Gémes Lóránt.

 
Képek Mikulás-Karácsony ünnepségünkről

 
Nagy Krisztike Paramuzsikus műsorát hallgatja a Mikulás; jobb o.: a megvendégelés
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Az  Adventi Sétánk résztvevői az Adventi Koszorú mellett és az étteremben
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ÁLDOTT  KARÁCSONYT  ÉS  BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDENKINEK!
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