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Kedves Tagtársak! 

Az Interneten találtam rá  Mentovics Éva  „Újévi köszöntőjé”-re, amellyel  minden kedves Tagunknak 
ismételten kívánunk  áldott, boldog  új   esztendőt! 

Szeretetben, egészségben
legyen részed egész évben.
Légy szerencsés, vidám, boldog,
felejtsd  el a bút és gondot.
Kezdődjön hát egy új élet:
legyen boldog, békés éved!

A fentiek után következzenek tájékoztatóink!

**  Új irodahelyiségünkben hamarosan elkezdődnek a felújítási, rendbetételi munkálatok, amelyekhez a Rotary 
Club Miskolc tagjai nyújtanak majd segítséget. Ismételten szeretnénk kifejezni köszönetünket a jelenlegi és az 
eddigi  támogatásukért  is. A beköltözés csak ezután történhet meg, erről tájékoztatni fogjuk a tagságot. 

**  A tervezett  farsangi  bálunk megrendezését  továbbra is  késlelteti  az  újinfluenza járvánnyal  kapcsolatos 
helyzet,  azaz  továbbra  sem  ajánlott  a népes összejövetelek, tömegrendezvények szervezése. 

 **  Az  újinfluenzával kapcsolatban  az ÁNTSZ honlapján (www.antsz.hu) található a következő értesítés: 

„Nem kapott választ minden kérdésére?  Hívja a következő telefonszámokat:  

A hét minden napján, 0-24 órában: 189 (kék szám) 
Munkanapokon, munkaidőben: 
Országos Epidemiológiai Központ zöld száma: 06 80 204-217 
Országos Alapellátási Intézet információs vonala: 06 30 837-2005”

**   A   Foglalkoztatási  és  Szociális  Hivatal  (1089  Budapest,  Kálvária  tér  7.;  tel:  (1)  323-2026;  honlap: 
www.afsz.hu)  Hírlevelében tájékoztat arról, hogy az EU támogatásával megvalósuló  TÁMOP 2.1.1-„B”  „Lépj 
egyet előre! – ápolási díjban részesülők képzési támogatása”  címmel felnőttképzési program lehetőséget kínál 
az  ápolási  díjban  részesülő  18-62  év  közötti  felnőttek  számára,  hogy  ingyenesen  olyan  szakmai  képesítést  
szerezzenek, amellyel a hozzátartozó szakszerű gondozása mellett részmunkaidős foglalkoztatás, távmunka vagy 
bedolgozói tevékenység keretében munkát is vállalhatnak, vagy az ápolási szükséglet megszűnése után az ápoló 
újbóli  elhelyezkedésére  biztosít  lehetőséget.  A képzések kizárólag az adott  régió hiányszakmáiban indulnak, 
amelyekről a Hivatal honlapján   tájékozódhat. 

**  Megjelentek  a   Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) 2010. évi pályázatainak kiírásai. Részletes tájékoztatás a 
www.nca.hu  weboldalon található.

**  A Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján  (www.szmm.gov.hu) olvasható a fogyatékos személyek 
érdekvédelmi szervezetei által nyújtott szolgáltatások támogatására (FOG-FOF-10) kiírt  pályázat felhívása. A 
pályázat  benyújtási  határideje:  2010.  február  18.  A  pályázati  útmutató  elektronikus  úton  letölthető  a 
www.szmm.gov.hu   valamint  a   www.esza.hu   honlapokról.  További  információkat  az  (1)  273-4250-es 
telefonszámon, továbbá a hazaitamogatas@esza.hu  e-mail címen is kaphatnak a pályázók az ügyfélszolgálattól:  
hétfőnként és szerdánként 9 és 17 óra; keddenként és csütörtökönként  9 és 16 óra; péntekenként 9 és 14 óra 
között. 
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**   Az  ÉFOÉSZ Baranya megyei szervezete értesített  a következő üdülési lehetőségről:
Helyszín: Tekeresi Lovaspanzió, 7677, Orfű-Tekeres, Petőfi u 3.; Időpont: 2010.június 27. (vasárnaptól) július 3. 
(szombatig) – 7 nap, 6 éjszaka;  Ellátás: Teljes ellátás (reggeli,  ebéd, vacsora).  Az étkezésekhez ásványvizet  
és/vagy szörpöt biztosítanak;  Szállás beosztás:  a  Panzió épületében: 1db 2 ágyas, 1db 3ágyas, 4db 4 ágyas, 1db 
6 ágyas és 2 db 2 szobás lakrész (7-7 ággyal), összesen: 41 férőhely. Apartmanok: 3db jól felszerelt apartman (2-
2 szobával és nappalival apartmanonként 5 fő részére). Összesen: 15 férőhely;   (Összesen: 56 férőhely)  Ár: 
25.800 Ft/fő  Az ár magában foglalja:  6 éjszakára a szállást, 6 nap teljes ellátását, felnőtteknek a reggelihez 
kávét, főétkezéshez ásványvizet és/vagy szörpöt. „Kemencés Pizza-est” (vacsora helyett); Szabadtéri grillezés a 
csoporttal  (vacsora  vagy  ebéd  helyett);  Játék  lehetőségek  (biliárd,  tollaslabda,  asztali  tenisz);  Igény  szerint  
tábortűz; Helyi idegenforgalmi adó; 1 fő szervező ingyenes részvétele;  Jelentkezési határidő: 2010.február 25. 
Részletes  felvilágosítást ad:  Palotás  László  főszervező  a  0630/697-39-66-os  és  a  0620/383-16-94 
telefonszámokon.

**  Az Emberi Jogok Nemzetközi Napja alkalmából  az  igazságügyi és rendészeti miniszter 2009. december 17-
én  Kovács  Melindának az  ÉFOÉSZ  ügyvezető  igazgatójának  az  „Emberi  Jogokért”  Emlékplakettet 
adományozott,  az  értelmi  sérült  emberek,  másokkal  egyenlő  jogainak  érvényesüléséért  kifejtett  kimagasló 
szakmai munkájáért. Gratulálunk a kitüntetéshez  és további sok sikert, erőt, egészséget kívánunk!

** Ismételten kérjük az önként jelentkezőket, de mások által jelölteket is, akik  vezetőségi tisztséget szívesen 
vállalnának egyesületünkben.  (pénzügyi-számviteli  képzettséggel  rendelkezőkre  különösen szükség lenne,  de 
bármilyen más végzettségű/képzettségű  tagtársunk  jelentkezését  is szívesen fogadjuk,  akik igaz lelkülettel,  
segíteni akarással  dolgoznának értelmi sérült tagtársainkért.)  Jelentkezni lehet  irodánkban, illetve  levélben.

** Az elmúlt év decemberi   Hírlevelünkben  köszönetet mondtam  egyesületünk  segítőinek, támogatóinak., 
vezetőségi tagjainknak,  illetve mindazoknak, akik bármilyen módon  segítséget  nyújtottak munkánkhoz  és, 
igaz  lelkiséggel  dolgoztak  az  értelmi  sérült  emberekért.  Ekkor   nem  említettem  név  szerint  (mert  többen 
tiltakoztak ellene arra hivatkozva, hogy szeretettel, önzetlenül segítenek és nem az elismerésre vagy köszönetre 
vágynak) azon  vezetőségi tagjainkat, akik  kiemelkedő munkát végeztek egész évben, így most utólag  mégis 
megteszem  ezt,  egyben  elnézést  kérek  „az  előzőekben  tiltakozóktól”.  Köszönetet  mondok  tehát  Cseh 
Györgynének,  Főző  Lászlónénak,  Osgyáni  Károlynénak,  Farkas  Istvánnénak,  Bajor  Józsefnénak, 
Kovanecz  Gusztávnénak,  Kavisánszki  Sándornénak,  Major  Árpádnénak,  Gerő  Ágnesnek,  Kiss 
Istvánnénak és Hanyecz Gusztávnénak. 

Köszönetet  mondok  továbbá a  tagdíjaikat  rendesen  fizetőknek,  az  adományozóknak,  a   SZJA 1%-át 
felajánlóknak és MINDENKINEK  aki  kezét értelmi sérültjeink felé nyújtja, vagy kedvesen, biztatóan 
rájuk mosolyog.  Isten  áldja  meg  MINDNYÁJUKAT!

Végezetül:  ÖRÖM  AZ  ÉDES-SZÁJÚAKNAK   . . .   (a karácsonyi és  az  új évi ünnepek nagy lakomái után jól 
jön, no meg azoknak is ajánlom, akik szeretik az édességet, de nem akarnak hízni.)

CUKOR   NÉLKÜLI  TORTA  (A receptet Katalin sógornőmtől kaptam egyszer régen . . .)

Hozzávalók: 5-6  db közepes nagyságú  édes alma; 15-20 dkg  dió; 4  tojás; 4 evőkanál liszt; (én még 1 tábla  
fekete/étcsokoládét is teszek bele, de nem fontos)

Elkészítés: Egy kerek tortasütőt kivajazunk és kilisztezünk. A tortasütő aljára a meghámozott, vékony cikkekre  
(sziromszerűen) felvágott almát lerakjuk, teljesen befedve azt. Ennek a tetejére szórjuk a durvára/darabokra  tört 
diót  egyenletesen,  amelyre  rárakjuk  az  apró  darabokra  tört  étcsokoládét.  (ez  kihagyható,  én  szeretem.)  A 
csokoládé után következik a piskóta tészta ráöntése.

A piskóta elkészítése:
4  tojás fehérjét kemény habbá verünk. Lassan hozzákeverjük a 4 tojássárgáját, majd óvatosan hozzákavarjuk  a  
4  evőkanál lisztet. (kanalanként adagolva)  Ezt a masszát öntjük rá a tortasütőben lévő, már elkészített alma, dió, 
csoki rétegre. Előmelegített forró sütőbe tesszük, tűpróbáig sütjük. (közepes hőfokon  az én sütőmben  kb. 20-25  
perc) Kihűlésig a sütőben marad, majd egy nagy , lapos tányérra  „fejjel-lefelé” óvatosan kiborítjuk. Így alul lesz 
a piskóta, középen a dió és a csoki és legfelül az almaréteg. Nagyon finom és  nem hizlaló (annyira!).

Miskolc, 2010. január
Dr.Szabó Mária
az egyesület elnöke
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**  2010. április 17-én (szombaton) 10.00 – 14.00 óráig  jelmezes  bállal egybekötött  DISCO - t  rendezünk 
tagjaink részére.  Helyszín: Éltes Mátyás Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai  Módszertani Intézet 
(Miskolc, Szeles u. 65; a Búza térről könnyen megközelíthető.) rendezvények számára is  alkalmas  két  nagy  
terme,  amelyért  köszönetünket   fejezzük   ki  az  intézmény  pedagógusainak  és  munkatársainak,  kiemelten 
Radványi Tivadarné  igazgató  nőnek. Szeretnénk, ha  a résztvevők közül sokan jelmezt  is  viselnének,  fokozva 
ezzel  a hangulatot és a jókedvet a  zenével, tánccal, műsorral, tombolával együtt.  Szendvics, sütemény, üdítőital  
várja  majd  kedves  tagjainkat,  amelynek  költségéhez   az  ÉMÁSZ  Nyrt  pályázatán  elnyert  100.000  Ft-ot 
használjuk fel. Ismételten köszönetet mondunk  az ÉMÁSZ Nyrt Vezetésének és Munkatársainak  azért a segítő 
és humánus hozzáállásért, amelyet a rászoruló, hátrányos helyzetű emberek ügyében tesznek folyamatosan. 

**   A   Magyar  Közlöny  2009.  évi  165.  számában  megjelent  a   2009.  évi  CXX.  törvény  a   Polgári 
Törvénykönyvről.  A  Törvénykönyv Második Könyvében található  megreformált cselekvőképességi szabályok 
alapvető változásokat hoznak az értelmi- és pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek életében. 

2010. április 23-án (pénteken) 14.00 órai kezdettel az ÉFOÉSZ Központi Iroda  munkatársai,  Farkasné Gönczi 
Rita és Dr.Bánfalvi Gábor előadást tartanak  „Az új Polgári Törvénykönyv cselekvőképességi szabályai” címmel 
és  válaszolnak  a  feltett  kérdésekre.  Helyszín:  Éltes  Mátyás  Általános  Iskola  és  Egységes  Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézet (Miskolc, Szeles u. 65.) Várunk minden szíves érdeklődőt!

Az  új  Polgári  Törvénykönyv  cselekvőképességi  szabályait  bemutató  kiadványok  megrendelhetők az 
efoesz@efoesz.hu  e-mail címen vagy  ÉFOÉSZ, 1365 Budapest, Pf. 705. címen.  Ár: a kiadvány ingyenes + 
postaköltség.  A kiadványok:  Dr.  Danó Réka, Farkasné Gönczi Rita:  „Támogass,  hogy dönthessek – Az én 
életem az én választásom” – könnyen érthető összefoglaló megértési nehézséggel élők számára;  Dr. Bánfalvi 
Gábor, dr. Danó Réka, Kovács Melinda:  „Útmutató a Polgári Törvénykönyv cselekvőképességi szabályaihoz”.

**  Az  ÉFOÉSZ Központi Irodája 2010. március 1-től  új helyen működik tovább.  Új címük: 1093 Budapest, 
Lónyai  u. 17. I/1.  Kapucsengő: 11. Telefonszámaik és e-mail címeik változatlanok.

** 2010.  április 23-án (pénteken) 16   00     órai   kezdettel (a jogi előadás után)  közgyűlést tartunk  ugyanezen  a 
helyen, illetve  teremben. (Éltes Mátyás Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai  Módszertani Intézet,  
Miskolc,  Szeles  u.  65.)   Amennyiben  a  tagok  száma   nem  éri  el  az  előírt  létszámot,  s  így  a  közgyűlés  
határozatképtelen lesz,  úgy 2010.  április 23-án (pénteken)   16 30  órai kezdettel  -  változatlan napirenddel  - 
újabb közgyűlést hívok össze az előzőekben megjelölt helyen (Éltes Mátyás Általános Iskola,  Miskolc, Szeles u. 
65.),  amely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.  A közgyűlés napirendje: beszámoló a 2009. 
évben  végzett  munkáról,  gazdálkodásról,  közhasznúsági  beszámoló,  a  2010.  évre  vonatkozó  munkaterv, 
pénzügyi  terv  megbeszélése,  tájékoztató  közérdekű  témákról,  aktualitásokról,  az  alapszabály  módosítása. 
Néhány leköszönő  vezetőségi tagunk helyett új tisztségviselők választása. Kérjük  azon tagtársak jelentkezését 
(az  irodánkban  személyesen,  írásban  vagy  telefonon),  akik  szívesen  végeznének   értelmi  sérültjeinkért   -  
vezetőségi  tagként  -  egyesületi munkát.  Megjelenésükre számítunk!

**  2010. február 12. és február 28. között rendezték meg a kanadai Vancouvernben és a közelében található 
Whistlerben  a  XXI.  Téli  Olimpiai  Játékokat.  A 2010. évi  paralimpiai  játékok megrendezésére  -  ugyanitt   - 
március 12 és március 21. között kerül sor. A téli olimpiák története nem nyúlik olyan messzire, mint a nyári  
olimpiáké.  Az  első  téli  olimpia  1924-ben  volt  a  franciaországi  Chamonix-ban,  a  XXII.  téli  olimpia  az 
oroszországi  Szocsi  városában lesz.  Jellegzetessége  a téli  olimpiai  játékoknak,  hogy a rendezvények sikeres  
lebonyolítása  sokkal  inkább  függ  az  időjárási  és  földrajzi  tényezőktől,  mint  a  nyári  olimpiák  esetében.  A 
jelenlegi  téli  olimpiát  beárnyékolta  a  grúz  szánkós  versenyző  tragikus  halála.  Az  összesített   éremtáblázat 
alapján:  az   USA, Németország és  Kanada végzett  az első három helyen.  Magyar  versenyzőink sikereihez,  
Huszár Erika gyorskorcsolyázó 6. helyéhez szívből gratulálunk! (Forrás: www.sielők.hu  )
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**   A  regisztrációs  jeggyel kapcsolatban  -  a   Közlekedési,  Hírközlési  és  Energiaügyi  Minisztérium 
tájékoztatására hivatkozva   -  az alábbiakat közöljük: 

A  díjmentes utazásra  jogosultak  (a  6  év  alattiak  és  65  év  felettiek,  a  menekültek  és  a  hadigondozási  
igazolvánnyal rendelkezők) 2010. március 1-től  csak térítésmentes jeggyel utazhatnak  a helyközi vonatokon és 
buszjáratokon,  tehát  ezen  személyeknek  térítésmentes  jegyet  kell  váltaniuk  a  jegypénztáraknál  vagy  a 
járműveken.  A  regisztrációs  jegy   meglétét  az  egyéb  jegyekhez  és  bérletekhez  hasonló  módon  ellenőrzik. 
„Regisztrációs bérlet” azonban nincs, a jegyet minden utazáshoz meg kell váltani (menettérti utazásnál külön az 
oda-útra  és  külön  a  visszaútra).  A  vasutasok  és  Volán-dolgozók  esetében  az  érintett  társaságok 
üzletszabályzataikban  maguk  alakíthatják  ki  a  regisztráció  pontos  feltételeit.  A  regisztrációs  jegy   nélkül 
utazóknak  2010. július elseje után 500 forint pótdíjat kell fizetniük. A minisztérium kéri az érintett közlekedők 
együttműködését.

**  Felhívom figyelmüket a 289/2009. (XII. 18.) Kormány rendelet a közúti közlekedés szabályairól szó-
ló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról  rendelkező jogszabályra, amely megjelent 
a Magyar Közlöny 2009. évi 185. számában.  A 2010. január 1-től életbe lépett  változások mintegy 60 
pontban módosítják a KRESZT a gyalogosok és a kerékpárosok védelmében elsősorban.

**  Márciustól  új  akkreditált  képzési  programokat indít  a  Fogyatékos  Személyek  Esélyegyenlőségéért 
Közalapítvány az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet támogatásával az  egészségügyben dolgozó 
szakemberek számára az alábbi területeken: 1./ Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között; 2./ 
Sajátos ellátási igényű paciensek az egészségügyi ellátásban; 3./ Az esélyegyenlőség biztosítása a sajátos ellátási 
igényű paciensek egészségügyi ellátásában; 4./ Esélyteremtő kapcsolati tréning.  

A  képzések  célja,  hogy  az  egészségügy  legkülönfélébb  területein  dolgozó  kollégákat  segítse  mindennapi 
munkavégzésük során bemutatva számukra a fogyatékos emberekkel kapcsolatos bánásmód és kapcsolatteremtés 
legfrissebb gyakorlati ismereteit. Mindegyik képzés térítésmentesen vehető igénybe, valamint 40 pont teljesítését 
teszi lehetővé az egészségügyi dolgozók öt évenkénti kötelező 100 pont értékű továbbképzési rendszerében. A 
Közalapítvány várja minden érdeklődő szakember jelentkezését! A programokról szóló részletes tájékoztatás a 
www.fszk.hu  honlapon érhető el.

** Az Értelmi Fogyatékosok Fővárosi Érdekvédelmi Egyesülete 2010. június 19-én rendezi meg a Fogyatékkal 
Élő Művészek  „Ki Mit  Tud?”-jának döntőjét.  Az alábbi kategóriákban várják a jelentkezéseket:  ének,  zene, 
próza, egyéb.  Jelentkezési határidő: 2010. május 14.  A részletekről érdeklődni lehet az ÉFFE irodájában  a 36 
1 784-0908 telefonszámon, illetve  Ráfi Rózsa Ágnesnél. (tel: 36 30 294 8412)

** Egy könnyen  elkészíthető  és  finom  sütemény receptjét  osztom meg Önökkel, amelyet  kedves francia 
barátunktól, Gerardtól tanultam. A sütemény neve:  FAR  BRETON   

Hozzávalók:  4 tojás, 20 dkg liszt, 17 dkg cukor, 0,75 dl tej (3/4 liter), 20 db kimagvazott aszalt szilva, pici  só,  
kicsi vaj a tepsi kikenéséhez.  Elkészítés:  A tejet felmelegítjük (nem forraljuk!). A lisztet, a cukrot, a tojásokat 
és a sót összekeverjük, majd hozzáöntjük a felmelegített tejet, és szép simára, jól kikavarjuk. A tepsit kivajazzuk,  
a   megmosott  és a  kimagvazott  aszalt   szilvákat  elrendezzük a tepsiben és ráöntjük az előzőleg elkészített 
masszát.   200 ° C-on (vagy 6-7-es fokozaton) 1 óráig sütjük. Jó étvágyat kívánok!

**  Köszönjük, ha egyesületünk részére ajánlja fel adója 1%-át!

Nagy írónk, Karinthy Frigyes két rendkívüli „megfigyelésével”/aforizmájával  búcsúzom:

„A hisztéria az a betegség, amelyet nők kapnak meg és férfiak halnak bele.” 

 „A  kormány az a testület, ami mindig megtartja, amit ígér. Ha pénzt ígér, azt is megtartja.” 

Miskolc, 2010. február-március
Dr.Szabó Mária
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az egyesület elnöke
HÍRLEVÉL

2010./3.
Értelmi fogyatékosok BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesülete

Kiemelten közhasznú szervezet
(3530 Miskolc, Corvin u. 17-19. 3501 Miskolc, Pf. 428. tel./fax: 46/357-046)

ügyfélfogadás: hétfő: 9-11 óra,  kedd: 15-17 óra, szerda: 15-17 óra, péntek: 13-15 óra
Adószám: 184 024 831 05    OTP számlaszám: 117 340 04 - 203 488 87

e-mail: ertelmifbaz@digikabel.hu
honlap: www.ertelmifogyatekosbaz.hu 

Kedves Tagtársak!

** Az  április  mozgalmas  hónap volt egyesületünk életében.  Megtartottuk ez évi rendes közgyűlésünket, ahol 
beszámoltunk  a  2009.  évben  végzett  munkánkról,  gazdálkodásunkról,  ismertetésre  került  a  közhasznúsági 
jelentés,  a  2010.  évre  vonatkozó  munkaterv,  pénzügyi  terv,  tájékoztatás  történt  közérdekű  témákról, 
aktualitásokról,  az  alapszabályunk  módosításáról.  (A  fenti  anyagok  honlapunkon  megtekinthetők.)   Néhány 
leköszönő  vezetőségi tagunk helyébe  új tisztségviselőket választottunk. Megköszönve a  kezdetektől  -  az 
értelmi sérültekért - lelkiismeretesen, nagy odaadással  dolgozó  Homolya Istvánné ellenőrző bizottsági elnök,  
Puhl  Béláné  vezetőségi  tag,  és  a  későbbiek  során   tevékenykedő   Major  Árpádné  ellenőrző  bizottsági  tag 
munkáját, mindhármójuknak erőt, egészséget, boldogságot és igaz emberségük, lelkiségük megőrzését kívánjuk. 
Segítségükre, támogatásukra az elkövetkezőkben is számítunk.

**  Egyesületünk  jelenlegi  vezetősége a  következő:  Dr.Szabó Mária  elnök,  Sternádel  Sándorné  titkár,  Cseh 
Györgyné  gazdasági  vezető;  vezetőségi  tagok:  Csépányi  Kálmánné,  Főző Lászlóné,  Gerő  Ágnes,   Hanyecz  
Gusztávné,  Kavisánszki  Sándorné,  Kiss  Istvánné,  Kovanecz  Gusztávné,  Osgyáni  Károlyné.  Az  Ellenőrző 
Bizottság  elnöke:  Bajor  Józsefné,  tagjai:  Farkas  Istvánné  és  László  Györgyné.  Egyesületünk 
könyvelését/könyvvezetését Burghardt Istvánné mérlegképes könyvelő végzi. Mindnyájuk életéhez, munkájához 
erőt, egészséget, szeretetet és értelmi fogyatékosaink elégedett, boldog örömét kívánjuk. A  „régi” vezetőségnek 
szintén  köszönetünket  fejezzük ki  áldozatos  munkájukért,   új  vezetőségi  tagjainkat   pedig őszinte örömmel  
fogadjuk és támogatjuk.

**  Az  új  Polgári  Törvénykönyv (Új  Ptk)  cselekvőképességi  szabályaival  kapcsolatban  tartott  előadást 
egyesületünk tagjai és az érdeklődők részére az ÉFOÉSZ Központi Iroda két munkatársa: Farkasné Gönczi Rita 
és  Dr.Bánfalvi  Gábor  április  hónapban.  Mindkét  előadó  alapos  felkészültségről  és  hozzáértésről  tett 
tanúbizonyságot,  amiért  köszönetünket  fejezzük ki.   „Az Új Ptk egyéni  szükséglettől  függő segítségnyújtási  
formákat  határoz  meg  a  cselekvőképesség  érvényesítése  érdekében.  A  nagykorú  személyek  számára  a 
támogatással meghozott döntésekre és a jogkorlátozás lehető legszűkebb körű alkalmazására helyezi a hangsúlyt  
” - hallottuk az előadóktól. A  fenti  törvény  azonban   az  Alkotmánybíróság  határozata  értelmében 2010. 
május 1-vel végülis nem lépett hatályba.  A  cselekvőképesség  új  szabályainak későbbi  bevezetése  -  amelyre  
reményeink  szerint sor kerül majd - , hatalmas lépést fog jelenteni az értelmi fogyatékossággal élő személyek  
jog- és esélyegyenlőségének biztosításában. Az előadókat Osgyáni Péter  (szintetizátor), Kánya Judit (ének) és 
Farkas Anikó (ének) Paramuzsikusaink  köszöntötték szépen sikerült műsorszámukkal. Gratulálunk!

**  Április  hónapban  aztán  buliztunk  -   akarom  mondani   -   báloztunk is  tagjainkkal  együtt.  Szendvics 
sütemény, üdítőital, tombola, tánc (a végtelenségig) és  jelmezbe öltözött tagtársaink  vidám felvonulása  fokozta 
jókedvünket. Volt Tomi-ZORRONK,  Dinike-DÉNES  DOKTORUNK,  Évike-PIROSKÁNK (farkas nélkül), 
Henike-ANGYALKÁNK,  Krisztike-TÁNCOSNŐNK  (Istenem,  hogy  ropta!),  Peti-FARMERGAZDÁNK  (ló 
nélkül),  Bea-NAGY_HO-HO-HO  HORGÁSZUNK  (műhallal),  Ildikó-TITKÁRNŐNK,  Viktor-JOSHI 
BHARATUNK, Katika-BOSZORKÁNYUNK és Editke-SPANYOL NŐNK.  A  kedves Szülők is dicséretet 
érdemelnek az ötletes jelmezek elkészítéséért.  Színvonalas műsort adtak Paramuzsikusaink Csekéné A. Judit 
tanárnő vezetésével és Csépányi Péter szép szavalatával. Gratulálunk!  Köszönetünket fejezzük ki továbbá az 
Északmagyarországi  Áramszolgáltató  Nyrt-nek,  Pásztor  Sándornénak,  a  Rotary  Club  Miskolc  tagjainak,   a 
miskolci  Éltes Mátyás  Általános Iskola  és  Egységes  Gyógypedagógiai   Módszertani  Intézet  igazgatójának  a 
nyújtott  támogatásért  és  segítségért.  Külön  köszönjük  Tóth  Tamásnak  a  remek  zenét  és  egyesületünk 
vezetőségének a sok munkát. (A fentiekről részletesebb cikket olvashatnak kedves Tagjaink  az ÉFOÉSZ által 
megjelentetett KAPASZKODÓ című újság most megjelenő számában. Megrendelhető: www.efoesz.hu)

-   A fentiek után   következzenek   az  alábbi  tájékoztatások  :
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**  A   2009. évi 8. sz. Hírlevelünkben tájékoztatást adtunk a 2010. évre vonatkozó, a  Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány által megjelentetett  Üdülési Csekkel kapcsolatos pályázatokra, részletesen ismertetve  az  „Esély a 
pihenésre, fogyatékossággal élő személyek részére”  című pályázatot, amelynek beadási határideje 2010. január 
31. volt.  Felhívom Tagjaink figyelmét, hogy ezt  a  határidőt  a későbbiekben módosították a következőkre: a 
pályázat beadási határideje: a pályázati keret kimerüléséig folyamatosan, de nem később, mint 2010. szeptember 
15-ig.  A  pályázat  kizárólag  az  előírt  formanyomtatványon  (vagy  másolatán)  nyújtható  be.  (Letölthető  a 
www.udulesicsekk.hu  weboldalról, illetve irodánktól is kérhető ügyfélszolgálati időben.)

**  A  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium  -  Zöld Beruházási Rendszer  Energiatakarékos  Izzócsere 
Alprogram   pályázatán   egyesületünk  az   ÉFOÉSZ-szel   közösen   vett  részt,  amelynek  keretében   25 
tagunk/család   részére  nyílt  lehetőség  a  fenti  izzócserére.  Jelenleg  várjuk  az  ÉFOÉSZ Központi  Irodájának 
tájékoztatását az eredményről, az érintett családokat értesíteni fogjuk. Köszönjük az ÉFOÉSZ segítségét!

**   Felfüggesztették a  Zöld  Beruházási  Rendszer  Energiatakarékos  Háztartási  Gépcsere Alprogramot!  A 
www.efoesz.hu  honlapon olvashatjuk: „Az ÉFOÉSZ értesíti a kedves Családokat, Együttműködő Szervezeteket, 
hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. április 23. nappal felfüggesztette a Zöld Beruházási 
Rendszer Energiatakarékos Háztartási Gépcsere Alprogramot a beérkezett támogatási igényekre való tekintettel. 
Szövetségünk  több hetes  előkészítő  munkát  követően  csalódottan  vette  tudomásul  a  hírt,  és  elnézést  kér  a 
programban  részt  venni  szándékozó  magánszemélyektől  és  szervezetektől.  Levélben  kértük  a  pályáztató 
tájékoztatását, melyre ez idáig nem érkezett válasz. Reméljük, hogy a program folytatódhat.”  

**  Tájékoztatom a Tisztelt Tagokat, hogy egyesületünk  Oltalom Alapítványának megszüntetése folyamatban 
van, tekintettel az  elégtelen  működésre. Farkas Erzsébet kuratóriumi elnök intézi  a  hivatalos ügyeket.

**   2010.  július  végén  vagy  augusztus  közepén   (az  időpont  még  nem  eldöntött)  autóbuszos  kirándulást 
tervezünk  a  bogácsi Termálfürdőbe, amelynek intézését megkezdtük és a következő Hírlevelünkben részletes 
tájékoztatást adunk róla. A festői környezetben lévő,   3500 fős napi befogadóképességű fürdő területén 5 db 
gyógyvizes medence (34 -38 0C),  1 db gyermek-pancsoló (36 0C), 1 db feszített víztükrű úszó-medence (24-26 
0C),  valamint  a  Szolgáltatóházban  1  db  gyógymedence  áll  a  vendégek  rendelkezésére.  A  kénes  gyógyvíz  
hatékonyan elősegíti a reuma, izületi és mozgásszervi betegségek, légcsőhurut, nőgyógyászati, egyes gyomor-,  
epe-  és  májbetegségek,  bőrbetegségek  gyógyulását,  valamint  törések  utókezelésénél  alkalmazható.  (forrás: 
www.bogacs.hu)  Javasoljuk,  hogy  a  termál/gyógyfürdők  igénybevételével  kapcsolatban  a  kedves 
Tagok/résztvevők  mindig kérjék ki háziorvosuk véleményét is.

** Emlékeztetőül!  A  2010. évi munkaszüneti napok a következők: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., 
pünkösdhétfő,  augusztus  20.,  október  23.,  november  1.  és  december  25-26.  (Munka  Törvénykönyve)  A 
munkaszüneti napok körüli munkarend: december 11 (szombat): munkanap; december 24. (péntek) pihenőnap. 
(20/2009.  (IX.  28.)  SZMM rendelet)  E  rendelet  hatálya  nem terjed  ki  a  megszakítás  nélkül  üzemelő  és  a 
rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben  
foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére. (Forrás: Szociális és Munkaügyi Minisztérium)

**  Ismételten  kaptunk  jó  minőségű  használt  ruhákat a  Rotary  Club  Miskolc  Tagjaitól.  Köszönet  érte! 
Ügyfélfogadási  napokon  megtekinthetők  és  elvihetők.  Egyelőre  még  mindig  a  régi  irodahelyiségünkben 
vagyunk,  sajnos ezzel  kapcsolatban  kicsit  lassabban alakulnak dolgaink,  mint  ahogy szeretnénk.   Itt  tartjuk 
minden hónap első hetének szerdáján 15.00 órától a vezetőségi üléseinket is, amelyek nyilvánosak. 

**  Köszönjük a  támogatásokat, az  SZJA 1%-os felajánlásokat és a  folyamatosan   javuló  tagdíjfizetést!

**  Történelmi lépés  a fogyatékos emberek foglalkoztatása érdekében! Precedens értékű pert nyert a Kézenfogva 
Alapítvány! (Budapest, 2010. május 12.; forrás: www.kezenfogva.hu)  Egyértelmű döntés született a fogyatékos 
emberek  foglalkoztatását  régóta  bizonytalanná  tévő  kérdésében.  A  Kézenfogva  Alapítvány  közérdekű 
igényérvényesítés keretében jogorvoslatért fordult a Fővárosi Bírósághoz. A Bíróság ítéletében állást foglalt arra  
vonatkozólag, hogy a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személyek gondnokuk közreműködésével 
munkaviszonyt létesíthetnek.

Optimista figyelemfelhívás  és  „jelszó”  mindnyájunknak:   „Sohasem kudarc, mindig lecke!”  (azon esetekre, 
amikor  teljesítményünk, dolgaink  nem az  általunk  elvártaknak megfelelően alakulnának.)

Miskolc, 2010. április-május
Dr.Szabó Mária
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az egyesület elnöke
HÍRLEVÉL

2010./4.
Értelmi fogyatékosok BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesülete

Kiemelten közhasznú szervezet
(3530 Miskolc, Corvin u. 17-19. 3501 Miskolc, Pf. 428. tel./fax: 46/357-046)

ügyfélfogadás: hétfő: 9-11 óra,  kedd: 15-17 óra, szerda: 15-17 óra, péntek: 13-15 óra
Adószám: 184 024 831 05    OTP számlaszám: 117 340 04 - 203 488 87

e-mail: ertelmifbaz@digikabel.hu
honlap: www.ertelmifogyatekosbaz.hu 

Kedves Tagtársak!

**  A legmesszebbmenőkig együtt érzünk a 2010-es májusi esőzések következtében kialakult árvizek és 
viharkárok károsultjaival és kérjük minden jóakaratú embertársunkat: anyagilag és lelkileg is segítsék,  
támogassák  a bajbajutottakat,  a  kárt  szenvedetteket. 

Tudósok  már  régóta  figyelmeztetnek  az  ember  által  okozott  környezet  szennyezés/pusztítás  beláthatatlan 
következményeire.  Az  ipari  szennyezés,  az  esőerdők  irtása,  a  sivatagok  terjeszkedése,  az  üvegházhatás,  a  
veszélyes  hulladékok,  az  ózonlyukak,  a  túlnépesedés,  a  savas  esők,  az  óceánok  szennyezettsége,  stb.   - 
amelyeket  mi  magunk  idézünk  elő  -  katasztrófa  felé  sodorja  az  emberiséget.  A  klímaváltozás 
következményeként egyre több pusztító vihar, áradás, esőzés és aszály várható az elkövetkező időkben. (Forrás: 
www.avgsp.hu) „A természet  és forrásainak pusztítása  a  tudatlanság,  a mohóság és a Föld élővilága iránti 
tiszteletlenség következménye . .  .” (XIV. Dalai Láma)  „Ha majd kivágtad az utolsó fát,  megmérgezted az 
utolsó folyót, és  kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz, hogy a pénz nem ehető.”  (Indián mondás)

**  Egyesületünk  autóbuszos kirándulást szervez 2010.  augusztus  04-én  (szerdán) a tagok és hozzátartozóik 
részére. A tagság nagy részének kérésére strandolással és pihenéssel egybekötött lehetőséget kerestünk, s így 
esett a választásunk  -  több szempontot is  figyelembe véve -  a  BOGÁCSI  STRANDFÜRDŐRE.  Indulás: a 
fenti  napon  reggel  9.00  órakor  az  ITC  Székház  melletti   parkolóból  (Miskolc,  Mindszent-tér  1.)  Érkezés: 
ugyanide,  este  18.00  –  19.00  óra  között.  Részvételi  díj: értelmi  fogyatékos  tagjaink  részére  a  kirándulás 
térítésmentes,  hozzátartozóknak  1200 (egyezerkettőszáz)  Ft/fő,  amely  tartalmazza  a  strandbelépő  árát  és  az 
utazási költséget  is.  (egy értelmi fogyatékos taggal  max. 2 hozzátartozó jöhet ) A részvétel  előfeltétele:  a 
befizetett 2009. évi tagdíj.   Jelentkezési  határidő: 2010. július  21., ügyfélfogadási  időben személyesen vagy 
telefonon az  irodánkban. Tekintettel  az  előző évi kirándulásaink alkalmával   -  egyes esetekben  -  előfordult  
fizetési  problémákra,  a  részvételi  díjat  2010.  07.  21-ig  szintén  rendezniük  kell  a 
hozzátartozóknak/résztvevőknek.  Ez  lehetséges  a  számlaszámunkra  történő  átutalással,  csekken  történő 
befizetéssel,  illetve  irodánkban  - személyes intézéssel  - ügyfélfogadási időben.  A bogácsi strandfürdőről  
előző Hírlevelünkben részletes ismertetést adtunk.

**   Az ÉFOÉSZ  az  idei évben  is  szeptember 13-án   -  10.00-15.00 óra között  -    megrendezi  a  Fővárosi  
Állat- és Növénykertben  a  19. Sérült Gyermekek Napját, amelyre mindenkit várnak szeretettel. A rendezvény 
témája  a   „Klímaváltozástól  az  újrahasznosításig könnyen  érthetően”.  Ismeretterjesztő  foglalkozások mellett 
színpadi fellépésekkel szórakoztatják  a látogatókat. A belépés a  fogyatékossággal élő személyek és kísérőik  
számára ingyenes. Fellépő csoportok jelentkezését is várják! A regisztrációs lapok  -  résztvevők és fellépők 
részére  -  letölthetők az ÉFOÉSZ honlapjáról (www.efoesz.hu),  illetve irodánktól  kérhetők. A regisztrációs  
lapok ÉFOÉSZ-hez történő beküldési  határideje: 2010. 09. 08. (péntek).  Megfelelő számú jelentkezés esetén 
egyesületünk megszervezi a vonaton történő közös  oda-vissza utazást, az igényeket (személyesen, postai úton, 
telefonon, e-mailben) kérjük irodánkba beküldeni 2010. augusztus  25-ig.

(Az  ÉFOÉSZ  kéri:  a rendezvényen  résztvevők  hozzanak  magukkal  1 db  üdítős papír kartondobozt, melyet 
az  Italoskarton Környezetvédelmi Egyesülés konténerbe gyűjt az Állatkert bejáratánál. Jelszó: „Tegyünk együtt  
a környezetünk védelméért!”)

**   A  közforgalmú  személyszállítási  utazási  kedvezményekről  szóló  85/2007.  (IV.  25.)  Kormány  rendelet 
értelmében utazási kedvezmény igénybevételére jogosult  -  többek között  -  aki a vakok személyi járadékában,  
aki fogyatékossági támogatásban, valamint aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban  
részesül.   Az  utazási  kedvezmény  igénybevételéhez  a  Magyar  Államkincstár  (MÁK)  igazolja  a  felsorolt 
ellátásokra  való  jogosultságot,  melyről  hatósági  igazolványt állít  ki.  A MÁK 2010.  július  1-ig postai  úton, 
tértivevényes küldeményként juttatja el a jogosultak részére az új formátumú, plasztik alapú  igazolványt. Ezek 
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kibocsátásával a régiek érvényüket vesztik. Aki a fenti ellátás valamelyikében részesül, és 2010. július 20-ig nem 
kapja  meg  az  új  igazolványt  és  igényt  tart  rá,  szíveskedjék  jelezni  a  lakóhelye  szerint  illetékes  regionális  
igazgatóság (Északmagyarországi  Regionális Igazgatóság;   BAZ megye esetében elérhetőség:  3525 Miskolc, 
Hősök tere 3., tel: 46/513-000, 46/500-100) családtámogatási és szociális ellátási irodáinak ügyfélszolgálatán,  
vagy a következő telefonszámokon: 06-1-452-2910. 06-20-881-9535, 06-30-344-0045, 06-70-460-9005. (Forrás: 
www.allamkincstar.gov.hu)

**  Tájékoztatjuk kedves Tagjainkat,  hogy egyesületünk  -  az ÉFOÉSZ-szel együttműködve -  jelenleg két 
pályázatban is  rész  vesz.  A  „Támogatott  döntéshozatal”  (Norvég  Civil  Alap)  projekt  keretében  kialakított 
önérvényesítő  csoporthoz  még  csatlakozni  kívánó  tagjaink  felvilágosítást  kérhetnek  Sternádel  Sándorné 
gyógypedagógus tanárnőtől, egyesületünk titkárától ügyfélfogadási időben a 46/357-046-os telefonszámon.

**  Hamarosan beköltözhetünk  egyesületünk  új  irodahelyiségébe (a jelenlegi  mellett  található közvetlenül), 
amelyért  köszönetet  mondunk   Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  és  a  MIK  ZRT  vezetésének, 
munkatársainak. Következő Hírlevelünkben részletes tájékoztatást adunk a fentiekről.

**  Ingyenes,  jó minőségű  használt ruha akciónk folyamatosan működik, a  készlet ügyfélfogadási  napokon 
megtekinthető és   a   kiválasztott  ruhák  elvihetők. 

**  Felhívom figyelmüket az ÉFOÉSZ által  kiadott  „KAPASZKODÓ” című   folyóirat  2010. júniusi számára, 
amelyben egyesületünkkel kapcsolatos  cikk is olvasható. (A  Kapaszkodó az ÉFOÉSZ hivatalos  kiadványa; 
megjelenik:  évente négy alkalommal;  előfizetési  díj:  2000 Ft/év;  megrendelhető:   ÉFOÉSZ,  1093 Budapest,  
Lónyay  u. 17. I/1.;  tel: + 36-1-411-1356,  + 36-1-411-1356;  e-mail: efoesz@efoesz.hu)

**  Köszönjük a  támogatásokat, az  SZJA 1%-os felajánlásokat és a  folyamatosan   javuló  tagdíjfizetést!

**  Szó szerinti idézetben közlöm az ÉFOÉSZ -  „Gondnoksági reformot – most!”  -  című felhívását.

„Civil szervezetek sajnálatosnak tartják, hogy az Alkotmánybíróság döntése értelmében nem léphettek hatályba  
május 1-jén a nagykorú személyek döntéshozatalát  segítő jogintézményekről szóló új szabályok, amelyek az 
országgyűlés által elfogadott új Polgári Törvénykönyvben szerepelnek. Az AB döntésével bizonytalanná vált a  
jelenleg mintegy 60-80 ezer gondnokság alatt álló, fogyatékossággal és mentális zavarokkal élő személyt érintő  
reform tényleges megvalósulása.” Civil szervezetek ezért nyílt levélben fordultak az ország és a pártok felelős 
vezetőihez. 

A  http://aktivpolgar.net   linken  találnak  egy  filmet  és  egy  nyílt  levelet,  amely egy,  a  gondnoksági  reform 
mihamarabbi  hatálybalépését  célul  kitűző  kommunikációs  kampány  része.  A  kampány  előkészítésében  az 
ÉFOÉSZ is részt vett. A nyílt levél elektronikus megküldésére szeretne az ÉFOÉSZ  minél több embert biztatni. 
Kérik, hogy a honlap utasításainak megfelelően küldjék  el  a  levelet illetve tájékoztassák az ismerőseiket a  
lehetőségről.  (Forrás:  www.efoesz.hu)  

Végezetül: 

 „Mosolyogjunk együtt!”

„A  vasárnapi szentmise végén a pap kérdezi a hívektől:
- Most, hogy meghallgattatok, megbocsátottatok-e az ellenségeiteknek? Aki megbocsátott, tegye fel a kezét!
A jelenlévők 80%-a jelentkezik. Az atya újra mond néhány gondolatot, és ismét felteszi a kérdést. Addig-addig, 
míg mindenki felemeli a kezét, egyedül az első sorban egy öreg nénike nem mozdul.
- Kovács néni, maga még mindig nem bocsátott meg az ellenségeinek? – fordul hozzá a lelkész.
- Nekem   nincsenek   ellenségeim   -  feleli kedvesen mosolyogva a  98 éves asszony.   
A templomban az emberek felállnak, tapsolni kezdenek, a pap kéri, menjen ki, s mondja el, mi a titka, hogy  
valaki megélt ennyi évet, és nincsenek ellenségei.
A néni kitipeg, szembenéz a tömeggel, majd fennhangon kijelenti:
- Túléltem az összes szemétládát!
(Forrás: Új Misszió)

Miskolc, 2010. június Dr.Szabó Mária
az egyesület elnöke
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HÍRLEVÉL
2010./5.

Értelmi fogyatékosok BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesülete
Kiemelten közhasznú szervezet

(3530 Miskolc, Corvin u. 17-19. 3501 Miskolc, Pf. 428. tel./fax: 46/357-046)
ügyfélfogadás: hétfő: 9-11 óra,  kedd: 15-17 óra, szerda: 15-17 óra, péntek: 13-15 óra

Adószám: 184 024 831 05    OTP számlaszám: 117 340 04 - 203 488 87
e-mail: ertelmifbaz@digikabel.hu

honlap: www.ertelmifogyatekosbaz.hu 

Kedves Tagtársak!

**  Egy kirándulás emlékei

2010.  augusztus  4-ére   virradó  éjszaka hatalmas vihar  tombolt  megyénkben.  Reggel  erősen  lehűlt  levegőre, 
egykedvűen  szemerkélő  esőre  és   sötét  felhőkkel  borított  égboltra  ébredtünk.  A  meteorológiai  internetes 
honlapokon az OMSZ által  -  az ország északkeleti részére is - elrendelt riasztás volt olvasható. Úgy látszott,  
hogy az egyesületünk – az Értelmi fogyatékosok BAZ megyei  Érdekvédelmi  Egyesülete  -   által szervezett  
kirándulást el kell halasztani és ezt az egyesület elnöke közölte is  a kiránduláson részt venni kívánó összegyűlt  
tagokkal. Ők azonban másképp döntöttek  és egyhangúan megszavazták a mielőbbi indulást. Nem lehetett nekik  
ellenállni. Szerencsénkre. Így aztán két autóbusszal és egy mikrobusszal elindultunk a  bogácsi strandfürdőbe. 
Vidám integetés a Miskolc Városi Televízió felvételt készítő kedves munkatársainak és máris száguldottunk a 
vágyainkban  már hosszú ideje jelen lévő  napsütötte, meleg fürdővel váró, a hegyek között rejtőzködő   Bogács  
felé. 

Tíz  vagy  tizenöt  kilométert  haladhattunk,  amikor  először  láttuk  meg  a  felhők  mögül   elő-előbukkanó 
napsugarakat.  Bogácson   aztán  ragyogó  kék  ég és  hétágra  sütő  nap  fogadott  bennünket,  ami  végleg  elűzte 
„rosszkedvünk nyarát”. Régóta  tudtuk, hogy a borús felhők fölött mindig magasan kék az ég, de   hogy  ennyire!  
A varázslat működött, boldogok voltunk.

A strandfürdőben töltött napunk csodálatosan telt el. Pihentünk, álmodoztunk, fürödtünk, ettünk-ittunk (üdítőt és 
vizet), Csekéné, Judit tanárnő gitárkíséretével énekeltünk, s tagjaink  -  egy pályázattal kapcsolatban  -  még az  
„önérvényesítést” is gyakorolták Sternádel Sándorné gyógypedagógus irányításával. Élveztük a napfényt, a jó 
levegőt, a bársonyos melegvizet és nem utolsósorban a közös együttlétet.

Nagy meglepetést és élményt jelentett mindannyiunk számára a strand közönségét szórakoztató Steven Frost Big 
Band   remek muzsikája. A fiatal, tehetséges zenészek igazi profik módjára játszottak. Csanádpalotai iskolájuk 
büszke lehet rájuk! 

Köszönetet mondunk továbbá a bogácsi Strandfürdő munkatársainak - kiemelten Víg Andrásnénak - akik nagy 
empátiával fogadtak bennünket. Köszönjük autóbuszvezetőinknek a biztonságos utat és szerencsés hazaérkezést. 
Köszönjük a Miskolc Városi Televíziónak a velünk készített kedves riportot.

**  Figyelem!  2010. augusztus 1-től  már csak az új hatósági igazolványok érvényesek a vonatokon!
A  MÁV- Start tájékoztatja utasait,  hogy a Magyar Államkincstár 2010. július 1-jétől kezdődően lecserélte a 
magasabb  összegű  családi  pótlékban,  a  fogyatékossági  támogatásban   és  a  vakok  személyi  járadékában 
részesülők utazási igazolványát. Az új igazolvány kibocsátásával  és a türelmi idő lejártával a régi igazolások 
2010. július 31-ével bezárólag érvényüket vesztik. További változás, hogy az új igazolványok használatakor  a 
jegyellenőrzéskor  a személyazonosságot  igazoló okmányt is fel kell mutatni. (Forrás: www.efoesz.hu) 

**  Az  ELTE  Bárczi  Gusztáv  Gyógypedagógiai  Kar  2010.  szeptemberében   -  a  Fogyatékos  Személyek  
Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatásával  -  Foglalkozási Rehabilitációs Szaktanácsadás (FRSZ) három 
féléves szakirányú továbbképzést tervez indítani. A képzés  -  az ünnepek kivételével  -  havi két alkalommal, 
péntek-szombati  napokon,  a  szorgalmi  időszakban   9.00  -  17.00  óráig  tart.  A  hallgató  által  fizetendő 
költségtérítés  az  első  két  félévben:  34.000  Ft/félév,  az  azt  követő  időszakban  170.000  Ft/félév.  A  FRSZ 
szakirányú  képzés  jól  hasznosítható  tudást  kínál  az  ORSZI-ban,  a  komplex  rehabilitáció  tervezését  és 
koordinálását  végző  intézményekben,  a  foglalkozási  rehabilitációs  és/vagy   „Támogatott  Foglalkoztatás” 
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szolgáltatást  nyújtó  intézményekben,  szervezeteknél,  a  szociális  és  a  védett  foglalkoztatást  biztosító 
intézményekben,  szervezetekben  történő  munkavállaláshoz.  Feltétel  a  fenti  alapképzési  szakok  bármelyikén 
szerzett oklevél. Részletes felvilágosítás a  www.barczi.elte.hu  weboldalon található, illetve az alábbi e-mail 
címeken  és  telefonszámokon  kapható:  Mézes  Tünde  oktatásszervező  (tel:  1/358-5511;  e-mail: 
mezes.tunde@barczi.elte.hu); Könczei György egyetemi tanár (tel: 1/358-5537); Egri Tímea kutatási asszisztens 
(tel: 1/358-5535)

** Az előző Hírlevelünkben már tájékoztatást adtunk a 2010. szeptember 13-án Budapesten, a Fővárosi Állat- és 
Növénykertben  -  az ÉFOÉSZ által rendezendő  -  Sérült Gyermekek Napjáról. Elmondtuk, hogy megfelelő 
létszámú jelentkezés esetén a vonaton történő oda-visszautazást egyesületünk megszervezi. Tekintettel az eddigi  
igen kis létszámú  jelentkezésre,  ismételten felhívom a kedves Tagok figyelmét erre a nevezetes eseményre,  
továbbá arra,  hogy irodánkban  - ügyfélszolgálati  időben  -  szeptember 6-ig még jelentkezhetnek azok, akik 
mégis  szeretnének  részt  venni   a  rendezvényen  és  az  egyesület  szervezésében  kívánnak  utazni.  Ismételten 
figyelmükbe ajánlom az  ÉFOÉSZ honlapján (www.efoesz.hu) olvasható kapcsolódó tájékoztatót. (az  ÉFOÉSZ-
hez  beküldendő regisztrációs lapok határideje: résztvevők esetében: 2010. 09. 08.; fellépőknél: 2010. 09. 03.)

**  Nagy örömünkre, végre átköltöztünk új irodahelyiségünkbe! (Miskolc, Corvin u. 17-19.; közvetlenül a régi 
mellett  található.)  Szeptember  végén  szeretnénk egy „ünnepélyes  átadást”  is  rendezni,  ennek időpontjáról  a 
következő Hírlevelünkben értesítjük Önöket. Hálás köszönetet mondunk Miskolc MJ Város Önkormányzatának, 
illetve Közgyűlésének, a MIK ZRT-nek, s nem utolsósorban a Rotary Club Miskolc tagjainak. Juhász József  
úrnak  és Munkatársainak, valamint  Juhász Tibor úrnak  -  tevőleges munkáikkal kapcsolatban - kiemelten is 
köszönetet mondunk.  Köszönjük Kovanecz Gusztáv úr, valamint Trankusz Ernő (Öcsi) és testvére Trankusz 
Attila hatékony segítségét.  A költözéssel járó sok  fáradságot felvállaló vezetőségi tagjaink: Sternádel Sándorné, 
Kovanecz  Gusztávné,  Főző  Lászlóné,  Farkas  Istvánné,  Csépányi  Kámánné,   Kavisánszki  Sándorné,  Kiss 
Istvánné,  Gerő  Ágnes  és   kedves  fia,  Szádeczky  Lacika.  Köszönet  érte!  (Két  vidéki  vezetőségi  tagunkat 
szándékosan nem értesítettük a költözés időpontjáról, figyelembe véve a beutazási nehézségeiket, továbbá volt 
olyan vezetőségi tagunk, akinek ez az időpont egybeesett a már előre befizetett üdülésének időtartamával;  pedig 
szívesen segítettek volna ők is.)

** 2010. október 1-vel  megkezdjük tagjaink részére a  „speciális” számítógépes oktatást, amelynek részleteiről 
-   és  az  új  irodánk  által  nyújtott  egyéb  lehetőségekről  -  a   szeptemberi  Hírlevelünkben  olvashatnak  majd 
bővebben tudósítást.  

**  Közeledik a drága-drága nyár és a vidám vakáció vége! Majdnem teljesen biztos vagyok azonban abban, 
hogy  ez  a  tény  (mint  makacs  dolog!),  no  meg  az  iskolakezdés,  mégsem  okoz  senkinek  gondot  vagy 
szomorúságot. Jól gondolom?  Szóval, sok erőt, egészséget, boldogságot és rendíthetetlen optimizmust kívánok 
az elkövetkező időkre is. Pedagógusnak, diáknak, szülőnek  és  minden érintettnek egyaránt!

** A fentieket figyelembe azonban, ha netalán, mégis akadnának  „bánatosok”, számukra szeretettel és mély 
együttérzéssel küldök egy finom  „Sváb kovászos uborka” receptet, amelyet kedves kis tagunk, Gönczi Henike 
Anyukájától kaptam és szószerinti idézetben közlök.  Jó étvágyat kívánok!

„Végy 1 nagy uborkás üveget! Alulra pakolj bele 1 csokor kaprot. Erre 1 sor hámozott, karikára vágott nyers  
burgonyát. /Nem tévedés, nem kenyeret! Én öreg krumplit spájzolok be erre a célra. A lé sose penészesedik meg, 
áttetszően  tiszta  marad  és  behűtve  a  legfinomabb  nyári  üdítő  ital./  Erre  pakolom a  megmosott,  felhasított  
uborkát, amelyet aznap reggel /!/ szedek le, mert csak akkor lesz ropogós. Tetejére szintén karikára vágott nyers, 
öreg  krumplit  rakosgatok.  Legfelülre  jön  még  1  csokor  keményszárú  kapor,  amely  alkalmas  arra  is,  hogy 
leszorítsa  az  egész  rakományt.  Végül  leöntöm  langyos,  sós  vízzel  /ahány  liter  víz,  annyi  evőkanál  só/, 
kistányérral letakarom, 3 nap múlva csudát tálalhat a családjának. Én egy esztergomi, Ferences atyától tudom a  
receptet. Ha egyszer kipróbálják, nem bánják meg!”

**  A  híres francia tudós-filozófus - René Descartes -  mélyenszántó, bölcs megfigyelésével/megállapításával 
búcsúzom:

„A józan ész azon dolgok egyike, amelyek legjobban vannak elosztva az emberek között. Arról még senki sem  
panaszkodott, hogy ebből neki kevés jutott volna.”

Miskolc, 2010. július-augusztus Dr.Szabó Mária
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az egyesület elnöke
HÍRLEVÉL

2010./6.
Értelmi fogyatékosok BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesülete

Kiemelten közhasznú szervezet
(3530 Miskolc, Corvin u. 17-19. 3501 Miskolc, Pf. 428. tel./fax: 46/357-046)

ügyfélfogadás: hétfő: 9-11 óra,  kedd: 15-17 óra, szerda: 15-17 óra, péntek: 13-15 óra
Adószám: 184 024 831 05    OTP számlaszám: 117 340 04 - 203 488 87

e-mail: ertelmifbaz@digikabel.hu
honlap: www.ertelmifogyatekosbaz.hu 

Kedves Tagtársak!

**  Sikeres volt a 19. Sérült Gyermekek Napja, amelyet az ÉFOÉSZ  a  Fővárosi Állat- és Növénykert  közösen 
szervezett.  6000  fogyatékossággal  élő  személy  vehetett  részt  ingyenesen  a  különböző  programokon.  A 
rendezvény fővédnöke Schmittné Makray Katalin köztársasági elnök felesége köszöntötte a látogatókat,  Ikvai- 
Szabó Imre főpolgármester  helyettes  - a rendezvény védnökeként  - nyitotta  meg az eseményt.  Egyesületünk 
Paramuzsikusai  (Bajor Edit, Csépányi Péter, Dudás Csaba, Farkas Anikó, Kavisánszki Edit, Kánya Judit, Major 
Dénes,  Osgyáni Péter, Nagy Krisztina, Tiszai Gyula, Szádeczki László, Szűcs Dorina, Zytka Magdolna) szép 
sikerrel  szerepeltek   az  ünnepségen,  amelyhez  gratulálunk!  Csekéné  Altrichter  Juditnak  tanárnőnek,  Főző 
Lászlóné vezetőségi tagunknak, továbbá  minden segítőnknek köszönetet mondunk. A Budapestre történő oda-
visszautazás  zavartalan  megszervezését   Major  Árpádné  volt  vezetőségi  tagunk  intézte  önzetlenül  és 
lelkiismeretesen.  Köszönetet mondunk továbbá Mihalszky Gábor  úrnak a BKV vezérigazgató helyettesének és 
munkatársának Gresz Mihálynak a Budapesten való autóbusz utazás  biztosításáért és az autóbusz vezetőknek a 
biztonságos vezetésért és segítőkészségükért. Köszönjük az ÉFOÉSZ-nek és a  Fővárosi Állat- és Növénykert  
vezetőinek,  munkatársainak  ezt  a  nagyszerű  lehetőséget;  a   Chio,  Fornettinek,  a  Szépírók  Műhelyének,  a 
Vodafone-nak.,  az  In- Kal Cégcsoportnak  a támogatást. 

**  Felvilágosító, tájékoztató előadásokat tart egyesületünk  2010. október  22-én (pénteken) 14.00 órai kezdettel 
a Szikra Alapítvány Civil Ház termében. (Miskolc, Széchenyi u. 19.; „Weilich udvar” néven is ismert, IV. em. 3. 
ajtó, lift van). Mindenkit szeretettel várunk! 

1./ Az  előadás  témája: A  gyermekkori, fiatalkori elhízás veszélyei és megelőzése; Előadó: Dr.Sándor Erzsébet 
miskolci házi gyermekorvos 

2./  Az  előadás  témája:  Fogyatékosok  a  szakképzésben  -  a   miskolci  Martin  János  Szakképző  Iskola  és 
programjainak bemutatása;  Előadó: Olajos Mihály az iskola tanára

**  A  Göllesz Viktor Ösztöndíj Kuratóriuma ismételten meghirdeti  az ÉFOÉSZ által  alapított Göllesz Viktor 
Ösztöndíjat, amelynek célja  a magyarországi tehetséges értelmi fogyatékos fiatalok kiemelkedő képességeinek  
elismerése és továbbfejlesztése, közösségi tevékenységük és beilleszkedésük támogatása és erősítése. A díj egy 
évre  negyedévente  30.000 Ft  ösztöndíjat  (tanulmányi  vagy képzési  hozzájárulást)  biztosít  a  nyertes  pályázó 
részére.  Az  ösztöndíjra  azon  15-35  év  közötti  tehetséges  értelmi  fogyatékos  fiatalok  pályázhatnak,  akik 
kiemelkedő  teljesítményt  nyújtanak  a  munka,  a  tanulás,  valamely  sportág  vagy  művészeti  ágban,  illetve 
tevékenységükkel  hozzájárulnak  a  fogyatékossággal  élők  csoportjának  fejlődéséhez,  a  róluk  alkotott  pozitív 
társadalmi kép megerősödéséhez.  A pályázatok beérkezési határideje: 2010. október 20. A pályázatokat várják 
személyesen az ÉFOÉSZ Központi Irodájába (1093 Budapest, Lónyay u. 17. I/1.) vagy elektronikus formában az 
efoesz@efoesz.hu  vagy a rozsos.kata@efoesz.hu  címre. Érdeklődni a 06-1/411-1356-os telefonszámon is lehet.

**  Rajzpályázati felhívás! A Európa Kulturális Fővárosa Pécs 2010 által támogatott "János vitéz újjászületése 
Pécsett" program keretében rajzpályázatot  hirdet a  DeviArt  Alapítvány felső tagozatos általános iskolások és 
sajátos  nevelési  igényű  tanulókat  ellátó intézmények  diákjai  számára,  akiknél  nincs  felső korhatár.  Témája: 
Petőfi  Sándor  János  vitéz  c.  művében  olvasott  legkedvesebb  történetem  képi  megfogalmazása.  Méret:  ha 
lehetséges,  paszpartuval  50x70  cm,  de  A/4-es  mérettől  felfelé  mindent  elfogadnak.  Technika:  tetszőleges 
(grafika,  akvarell,  tempera,  batik, selyemfestés stb.) Beadási  határidő: 2010. október 10. A pályaműveket  az 
alábbi  címre kell  küldeni:  1./  Éltes  M. EGYMI,  7633  Pécs,  Építők útja 9.,   Fodor Ildikó nevére,  vagy 2./  
Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja, 7633 Pécs, Egyetem u. 6., Görög 
Gabriellának.  Az  alkotásokból  kiállítást  rendeznek az  Éltes  M.  EGYMI Iskolában,  a  megnyitó  időpontjáról  
elektronikus úton értesítik az alkotókat. A legszebb művek készítői jutalomban részesülnek. 
(Forrás: www.efoesz.hu)
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**   Újabb  szakmákra  jelentkezhetnek  az  ápolási  díjban részesülő  felnőttek!  (lásd  a  2010.  évi  3.  sz. 
Hírlevelünket!)  2010. szeptemberétől újabb keresett szakmák ingyenes képzésére lehet jelentkezni.  Az ápolási 
díjban részesülő 18-62 év közötti felnőtt a lakóhelyétől függően választhat a szakmák közül. A program azonban 
csak  olyan  szakmai  képzést  támogat,  amellyel  munkát  is  talál  a  képzést  sikeresen  befejező  a  helyi  
munkaerőpiacon.  Ezért  fontos  az  előzetes  tájékozódás  a  munkáltatóknál,  a  munkáltatók  képviseleti 
szervezeteinél vagy a munkaügyi kirendeltségen a helyben keresett szakmákról. A Foglalkoztatási és Szociális  
Hivatal  honlapján  a  www.afsz.hu/Felnőttképzés/  „Lépj  egyet  előre’”  menüpontra  kattintva  tájékozódhat  a 
részletekről, de érdeklődhet    06-1/323-2015-ös telefonszámon, illetve kérdéseit az egylepestamop@lab.hu  e-
mail címre is elküldheti. (Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, 1089 Budapest, Kálvin tér 7.)

**  A közelmúltban  a  médiában többször hallhattunk  az értelmi sérült embereket ért sorozatos erőszakokról. 
Mindenkit felkérünk,  hogy tiltakozzék  e  szörnyűségek ellen és az illetékes hatóságok  a jogszabály szerinti 
lehető legszigorúbb büntetést szabják ki az elkövetőkkel szemben. Az erőszakot elszenvedettektől  bocsánatot 
kérünk  az  elkövetők  helyett  is,  felajánljuk  segítségünket  és  megteszünk  mindent  azért,  hogy megelőzhetők 
legyenek az effajta, embert megalázó, tönkretevő cselekmények.  Az ÉFOÉSZ kérte az illetékes Minisztert, hogy 
az ügyben hívja össze az Országos Fogyatékosügyi  Tanácsot. (Forrás: www.efoesz.hu)

**  Egyesületünk új irodájának ünnepélyes megnyitója  kicsit eltolódik a közbejött különböző események, okok 
miatt. Időpontjáról értesíteni fogjuk  tagjainkat.

**  2010. októberében megkezdjük értelmi sérült tagjaink részére a speciális  alapfokú számítógép felhasználói 
oktatást.  Részvételi előfeltétel: az  írás - olvasás képességének megléte.  A tanfolyam ingyenes.  A hallgatók 
megtanulnak szövegszerkesztővel elkészíteni egy egyszerű levelet, illetve az Internetet  használni. Jelentkezni 
lehet személyesen irodánkban ügyfélfogadási időben,  de érdeklődhetnek  telefonon  és  e-mail címünkön  is.

**  Október 6-án emlékezünk a hős ARADI  VÉRTANÚKRA! 1849-ben ezen a napon  végezték ki Aradon az 
1848-49-es magyar szabadságharc tizenkét honvédtábornokát és egy ezredesét. Ugyanezen a napon oltották ki a 
gyilkos golyók gróf Batthyányi Lajosnak, az első felelős független magyar kormány miniszterelnökének életét is. 
Tisztelet és dicsőség a szabadságért életüket áldozó hősöknek!

**  Október 4-e az  Állatok Világnapja! Az állatok világnapját  1931-ben Olaszországban hívták életre,  azóta 
minden esztendőben Szent Ferenc emléknapján, október 4-én ünneplik.  Az állatok érezni, szenvedni és örülni 
képes élőlények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása minden ember erkölcsi kötelessége! Állatot nem 
kötelező tartani, de aki ezt megteszi: felelős érte!  Ha tudomásuk van állatok elleni bűncselekményről, vagy ha 
az állatnak azonnali  segítségre van szüksége,  jelentsék azt  az Állatvédelmi  Hatóságnak;  konkrétan:  a   BAZ 
Megyei  Szakigazgatási  Hivatal  Élelmiszerlánc-biztonsági  és  Állategészségügyi  Igazgatóságának  (Miskolc, 
Vologda u.  1.;  3501 Miskolc,  Pf.  62.;  tel:  46/342-905;  fax:  46/342-023; e-mail:  borsod_megye@oai.hu);  az 
önkormányzat jegyzőjének,  de  a legközelebbi rendőrnek is szólhatnak és nagyon hatásos lehet a  médiához  
(újság, rádió, TV)  történő bejelentés  is!  

**  Ismételten  köszönetet  mondunk a  Rotary  Club Miskolc tagjainak   újabb  támogatásukért,  adományukért. 
(székek,  szekrény,   táskák)   Külön  köszönet   Dr.Pauker  Zsolt  főorvos  úrnak,  aki  személyesen   hozta  el 
ajándékait irodánkba és saját kezűleg szerelte össze azokat.

**  Megváltozott az ÉFOÉSZ  levelezési címe! Az  új cím: 1461 Budapest, Pf. 301.

**  Végezetül: mosolyogjunk együtt! 

Az alábbiakat  a Reader’s Digest egy régebbi számában olvastam.

-   A barátnőm lánya meg akart tanulni hegedülni, de már néhány héten belül feladta. A kertben ez a tábla állt:  
„Hegedű eladó”, a szomszéd  kertjében pedig egy másik tábla: „Hurrá!” felirattal.  (Natasha Gleeson) 

-  Egy tanárkollégám azt a feladatot adta negyedikes diákjának, hogy írjon összegző mondatot a következőkről:  
„Sam  mindig csendben dolgozik. Sam udvarias a tanárával.  Sam mindig elkészíti  a házi feladatát.” A diák 
összegző mondata: „Utálom Samet.”  (Jeremy Bullinger)

Miskolc, 2010. szeptember  
Dr.Szabó Mária
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az egyesület elnöke

HÍRLEVÉL
2010./7.

Értelmi fogyatékosok BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesülete
 (3530 Miskolc, Corvin u. 17-19. 3501 Miskolc, Pf. 428. tel./fax: 46/357-046)

ügyfélfogadás: hétfő: 9-11 óra,  kedd: 15-17 óra, szerda: 15-17 óra, péntek: 13-15 óra
Adószám: 184 024 831 05    OTP számlaszám: 117 340 04 - 203 488 87

e-mail: ertelmifbaz@digikabel.hu
honlap: www.ertelmifogyatekosbaz.hu 

Kedves Tagtársak!

**   Felvilágosító,  tájékoztató  előadásokat tart  egyesületünk   2010.  november  26-án  (pénteken)  14.00  órai 
kezdettel  a Szikra Alapítvány Civil Ház termében. (Miskolc, Széchenyi u. 19.; „Weilich udvar” néven is ismert,  
IV. em. 3. ajtó, lift van). Mindenkit szeretettel várunk! 

1./  Az  előadás  témája: A fogyatékossággal  élő személyek  ellátásai:  magasabb összegű családi  pótlék és a 
fogyatékossági támogatás;   Előadó: Pinczés Sándor, Magyar Államkincstár, irodavezető helyettes, Miskolc

2./  Az előadás  témája:  Az értelmi fogyatékosság pszichés vonatkozásai  és  hatása a családi  kapcsolatokra,  a 
szülők, hozzátartozók lelkivilágára;  Előadó: Nagy Etelka pszichológus

Itt szeretném megköszönni az októberi előadások előadóinak: Dr.Sándor Erzsébet  miskolci házigyermekorvos  
Nőnek  és Olajos Mihály tanár úrnak   szakmailag kiváló felkészültségüket és az  igen hasznos információkat  
nyújtó előadásukat. 

**  2010.  november  19-én  (pénteken)  13.00  -15.00  óra  között  egyesületi  irodánkban  Sternádel  Sándorné 
gyógypedagógus,  egyesületünk  titkára  és  Főző  Lászlóné  vezetőségi  tagunk,  nyugdíjas  gyógypedagógiai 
óvodavezető készségfejlesztő foglalkozást tart tagjaink részére. (kézimunka, rajz, stb.)  Kérjük, hogy  részvételi  
szándékukat  előzetesen  jelezzék  -  ügyfélfogadási  időben  -  telefonon  (46/357-046)  vagy  e-mailben: 
ertelmifbaz@digikabel.hu, esetleg  személyesen  irodánkban. Szeretettel  várjuk az érdeklődőket!

**  A  Magyar Államkincstár (MÁK) által kiadott  Hatósági  Igazolvány -  amelyen a MÁK igazolja, hogy az 
értelmi  fogyatékos  személy magasabb  összegű  családi  pótlékra  jogosult   -  felmutatásával   kedvezményesen 
utazhatnak a  tömegközlekedési  eszközökön   értelmi  sérültjeink.  (erről  régebbi  Hírleveleinkben  történt 
tájékoztatás)  Ezen iraton  szerepel az igazolvány hatályossága is. Szülők bejelentése alapján értesültünk  arról,  
hogy  olyan  esetekben,  amikor  a  hatályosság  már  érvényét  vesztette  (pl.  2010.  08.  31.),  de  újabb  ORSZI 
felülvizsgálatra még október végén  sem került sor,  érvénytelen igazolvánnyal kénytelenek utazni az érintettek. 
(volt akit nagyobb összegre meg is büntetett a MKV Zrt)  A  MÁK  -  jogszabályra hivatkozva  -  nem tud kiadni  
olyan igazolást, hogy  „az   -  az ORSZI elé utalás  -  folyamatban van” ezáltal a fogyatékos személy indokoltan 
utazik a lejárt hatályosságú igazolvánnyal. 

Az  ÉFOÉSZ jogászától, Dr.Bánfalvi Gábortól  kértünk segítséget az ügy mielőbbi megnyugtató rendezéséhez. 
Bánfalvi  doktor  tájékoztatott  arról,  hogy  az  ÉFOÉSZ,  mint  országos  szövetség  a  Nemzeti  Erőforrás 
Minisztériumban Nyitrai Imre államtitkár úrhoz fordult, kérve a vonatkozó jogszabály - számunkra is megfelelő 
módon  történő  -  pontosítását,  illetve  egy  hasonló  tartalmú  levelet  is  küldtek  a  Magyar  Államkincstár 
Központjába Dr. Dani Csaba Családtámogatási főosztályvezető részére szakmai állásfoglalásért. 
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A válasz megérkezését követően tájékoztatjuk Önöket a fejleményekről. Kérem szíveskedjenek egyesületünkhöz 
bejelenteni minden  -  a  fentiekkel kapcsolatos  -  sérelmezett esetet.

**  2010. novemberében ünnepli a  Rotary Club Miskolc fennállásának 10 éves jubileumát. Az ünnepségen 
Paramuzsikusaink is fellépnek nagy örömmel! Egyesületünk vezetősége és tagjai nevében köszönetet mondunk a 
Rotary  Club  Miskolc  Tagjainak  a  fogyatékos,  sérült  emberekért  végzett  áldozatos  munkájukért,  önzetlen 
segítségnyújtásukért, emberségükért. További életükhöz, munkájukhoz sok sikert, erőt, egészséget kívánunk!

**  2011   az  ÖNKÉNTESSÉG ÉVE lesz!   Az önkéntes munka főbb  jellemzői: személyes indíttatású; 
szabad, egyéni választáson alapszik; anyagi érdekektől mentes; mások javát szolgálja; elősegíti, hogy 
egyének és közösségek részesei legyenek saját problémáik megoldásának; egyidejűleg hasznos a tá-
mogatásra szorulóknak és az önkéntes munkát végzőknek. (Forrás: Péterfi Ferenc)   

Kissé részletesebben: 

 „Az ÖNKÉNTESSÉG olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, 
belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. 
Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem 
helyettesíti a fizetett munkaerőt. Az önkéntes nem elsősorban saját családjának segít, munkálkodása hozzáadott  
értékként  jelenik meg a fogadó szervezet  életében.  A tevékenység megvalósulhat  non-profit,  civil  szervezet, 
vagy állami intézmény-, ritkább esetben for-profit szervezet (cégek, vállalkozások) keretein belül. Előnye, hogy 
elősegíti  a  társadalmi  beilleszkedést,  hozzájárul  a  szegénység,  a  kirekesztődés  csökkentéséhez  és  a  teljes 
foglalkoztatottsághoz. Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében.” (Forrás: Czike Klára 
- Bartal Anna Mária)

2010. január 22-én megjelent Az Európai Unió Hivatalos Lapjában Az EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA HA-
TÁROZATA az aktív polgárságot előmozdító önkéntes tevékenységek európai évéről   (2011  ). Ez a do-
kumentum teszi végérvényesen hivatalos ténnyé az Év elfogadását és határozza meg annak kereteit.

**  Ingyenes  használtruha akciónk változatlanul folyamatos.  Várjuk az érdeklődőket!

**  Köszönetet mondunk minden támogatónknak, akik a 2009. évi adójuk 1%-át egyesületünk céljaira ajánlották 
fel, amelynek  összege: 164.134 Ft.

**  JÓ ÉTVÁGYAT  KÍVÁNOK! - egy gyorsan és könnyen elkészíthető  sütemény receptjével,  amelyet  a 
„Küldd el a recepted” című kiadvány októberi  számában olvastam. (Beküldő: Téttry Bernadett) Már kétszer 
megcsináltam és nagyon jól sikerült!

Hozzávalók: 4 tojás, 2 pohár porcukor, 1 pohár étolaj, 2 db  175 g-os kefir, 4 pohár rétesliszt (én kukoricalisztet 
vagy rizslisztet  használtam, mert  lisztérzékenyek   vagyunk  és  ezekkel  is  finom volt),  1  csomag sütőpor,  2  
csomag vaníliás cukor. Mérőeszköz: a kefires pohár
Elkészítés: 1./ A tojásokat és a porcukrot habosra keverjük, majd hozzáadjuk a többi összetevőt, és jól átkeverjük  
a  tésztát.  Az  így  kapott  tésztát  egy  közepes  méretű,  vajjal  kikent,  lisztezett  tepsibe  öntjük  vagy  két  külön 
sütőformába. (A tésztának jó vastagnak kell lennie.)  2./  A tetejét jól megszórjuk cukorba vagy lisztbe forgatott 
friss gyümölccsel, de fagyasztott gyümölccsel is finom. 3./ Előmelegített sütőben, közepes lángon  készre sütjük. 
Végül porcukorral meghintjük a tetejét. (én a porcukrot elhagytam, illetve gyümölcs helyett a tészta tetejére  -  
sütés előtt  -  durvára tört diót szórtam; így is kiváló lett.) 
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**  Végezetül: mosolyogjunk együtt! 

A  tanárnő  a  katasztrófa szó  jelentését  próbálja  érzékeltetni  a  nebulókkal:  -  Na  gyerekek,  ki  tudná  nekem 
megmondani, hogy mi az a katasztrófa?
Zolika majd kiesik a padból, úgy jelentkezik.
- Katasztrófa az, amikor döglenek a nyulaim.
- Nem, fiam  -  csóválja a fejét a tanárnő - , az csak baj, nem pedig katasztrófa. Katasztrófa az, amikor mondjuk a  
labdarúgó-válogatottat szállító repülőgép lezuhan.
Alig okosította ki  Zolikát,  nyílik  az ajtó,  és belép az igazgató.  A tanárnő szeretne eldicsekedni,  ezért  aztán  
szólítja Zolikát:
- Na, kisfiam, halljuk, mi az, hogy  katasztrófa?
- Az, amikor mondjuk a  labdarúgó-válogatottat szállító gép lezuhan  -  mondja fel a leckét Zolika.  -  De az csak  
katasztrófa, nem baj -  teszi hozzá. -  Baj az, ha döglenek a nyulaim.
(Forrás: Reader’s Digest; Kocsis Gergely, Szár)

Miskolc, 2010. október  

Dr.Szabó Mária
az egyesület elnöke
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HÍRLEVÉL
2010./8.

Értelmi fogyatékosok BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesülete
 (3530 Miskolc, Corvin u. 17-19. 3501 Miskolc, Pf. 428. tel./fax: 46/357-046)

ügyfélfogadás: hétfő: 9-11 óra,  kedd: 15-17 óra, szerda: 15-17 óra, péntek: 13-15 óra
Adószám: 184 024 831 05    OTP számlaszám: 117 340 04 - 203 488 87

e-mail: ertelmifbaz@digikabel.hu
honlap: www.ertelmifogyatekosbaz.hu 

Kedves Tagtársak!

**  A  Rotary Club Miskolc novemberben ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. A lillafüredi Palotaszállóban 
rendezett ünnepségre egyesületünk képviselője és Paramuzsikus ének-zenekara is meghívást  kapott; utóbbiak 
megható szép műsorukkal szereztek örömet a  jelenlévőknek. A  Club tagjai évek óta támogatják az Értelmi 
fogyatékosok BAZ megyei Érdekvédelmi Egyesületét: rendbe hozták új irodahelyiségünket, megajándékoztak 
videofelvevővel  bennünket,  budapesti  jótékonysági  koncerten  való  ingyenes  részvételt  biztosítottak  tagjaink 
számára, számítógépes munkánkhoz és internetes  honlapunk fenntartásához  nyújtottak  segítséget  -  többek 
között.  A  Rotary Club Miskolc  hitvallása: „Szolgálat önös érdek nélkül ”, s  ezt  mi is megtapasztalhattuk: 
tehetségükkel, anyagi lehetőségeikkel és lelkiségükkel önzetlenül szolgálják a rászoruló közösségeket. Végezetül 
idézek  a Nemzetközi Rotary  etikai kódexéből, amely a  „4-Kérdés Próba” címet kapta; azaz  „4-Kérdés Próba”  
mindahhoz, amit gondolunk, mondunk vagy cselekszünk:  -  hogy ez  -  „Igaz-e?  Tisztességes-e minden érintett  
számára? Elősegíti-e a barátságot és jóakaratot? Javát szolgálja-e minden érintettnek?”  Mennyivel jobb lenne a 
világunk, ha ezen elveket mindenki magáénak vallaná!  Rotary Club Miskolc, köszönjük!

**  Köszönetet mondunk Nagy Etelka pszichológus nőnek és  Pinczés Sándor úrnak a  Magyar Államkincstár 
miskolci  irodavezető helyettesének   a  november 26-án megtartott  kiváló szakmai előadásukért. Köszönjük a 
Szikra Alapítvány (Miskolc) vezetésének az előadóterem térítésmentes biztosítását.  (Az  előadások témái  az 
előző Hírlevelünkben megtalálhatóak.) 

**  A  fogyatékkal élő személyek nemzetközi napja: december 3. Az ENSZ 1992-ben december 3-át a Fogyaté-
kosok Nemzetközi Napjává nyilvánította: ezzel is elősegítve, hogy a társadalom több információt szerezzen jo-
gaikról, szükségleteikről és képességeikről, és felhívja a figyelmet arra, hogy fogyatékossággal élő emberek a 
társadalom egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek  
árán, vagy egyáltalán nem képesek élni. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint, kb. 650 millió ember él 
valamilyen fogyatékossággal a világon. Európában 80 millió körüli a számuk.  Magyarországon 6-700 ezerre be-
csülik a tartósan egészségkárosodott és fogyatékosságban szenvedő emberek számát. Hazánkban  a megváltozott  
munkaképességű embereknek alig tíz százalékát foglalkoztatják: az aktív korúak közül csak 35 -40 ezret. (For-
rás: www.szmm.gov.hu;  www.monitormagazin.hu)  Minden évben különböző rendezvényeket szerveznek világ-
szerte a  nemzetközi nap megünneplésére, azonban a legfontosabb az  lenne, hogy ezek az emberek -  a valóság -
ban is  - jogaiknak, képességeiknek és szükségleteiknek megfelelően a társadalom egyenrangú tagjai  volnának.

**  Ingyenes  üdültetés! Fogyatékkal élő személyek  és hozzátartozójuk 5 napos ingyenes üdültetését  vállalja 
szálláshely,  étkezés  és  szakmai  segítés  biztosításával  a  miskolci  Szimbiózis  Alapítvány!  A  szolgáltatás  
igénybevételének  feltétele:  a  fogyatékosságot  igazoló  dokumentum  beküldése,  az  Alapítvány  honlapjáról 
letölthető  kérdőív  kitöltése,  beküldése,  jövedelemnyilatkozat.  Bővebb  információ:  a  www.szimbiozis.net 
Turizmus korlátok nélkül! címszó alatt. (Forrás: www.efoesz.hu)  2011. május 30-ig tudja támogatni a hátrányos  
helyzetű sérült  személyek  üdültetését  a  Baráthegyi  Farm Panzióban a Szimbiózis Alapítvány.   A projekt az  
ESZA  és  az  SZMM  támogatásával  valósul  meg.   További  információ:  Anda  Szilvia,  +36-30/4538 192-es 
telefonszámon, illetve az erdeiiskola@barathegy.com  e-mail címen lehetséges. (Forrás: www.szimbiozis.net)

**  A mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely szolgáltatási 
hálózat  (TÁMOP  pályázat  révén)  nyílt  meg   Miskolcon,  a   Szentpéteri  kapu  80.  sz.  alatt.   A  műhely 
szolgáltatásai: a  mozgássérült emberek által használt segéd- és sporteszközök  átvizsgálása, javítása, tisztítása, 
fertőtlenítése, személyre szabott átalakítása az FNO felmérési módszer segítségével. Információ adás a  helyi  
munkavállalást  elősegítő  szervezetekről,  tájékoztatás  nyújtása  a  régióban  található  mozgássérült  szervezetek 
tevékenységeiről, elérhetőségeiről. Ügyfélfogadás: hétfő: 9-14 óra; kedd: 10-15 óra; szerda: 9-14 óra; csütörtök: 
13-18  óra.  (péntek:  zárva)  Érdeklődni  és  bejelentkezni  a  06-46/200-124-es  telefonszámon  lehet.  További 
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információk a www.gurulo.hu  weboldalon olvashatók. (Forrás:  a műhely szórólapja; a weboldal ugyanis   a 
Hírlevelünk írásakor még nem volt  teljesen feltöltve)

** Novemberben megkezdtük értelmi sérült tagjaink/hozzátartozóik  részére a speciális  alapfokú  számítógép 
felhasználói  oktatást  és örömmel tapasztaljuk érdeklődésüket, ügyességüket. Hurrá!  Hurrá!  Hurrá!

**  Szűcs Dorina és Szádeczky Lacika  egyesületi tagjaink  kiváló úszók, s ezt különböző versenyeken már 
bebizonyították.  Mindketten  többször  nyertek  érmet  és  szép  helyezéseket  értek  el.   Novemberben   Dorina  
szerzett egy „aranyat”  Debrecenben.  Szeretettel  gratulálunk mindkettőjüknek  és  nagyon  büszkék vagyunk 
rájuk! 

**   2010.  december  15-én  (szerdán)  15.00  -17.00  óra  között  egyesületi  irodánkban  Sternádel  Sándorné 
gyógypedagógus,  egyesületünk  titkára  és  Főző  Lászlóné  vezetőségi  tagunk,  nyugdíjas  gyógypedagógiai 
óvodavezető  készségfejlesztő -   „Majd  én  megmutatom!”  címmel   -   foglalkozást  tart  tagjaink  részére. 
(kézimunka, rajz, stb.)  Szeretettel  várjuk az érdeklődőket! 

** Karácsonyra tervezett ünnepségünket - különböző technikai okok miatt -  már az új évben fogjuk megtartani,  
amelynek időpontjáról értesítjük majd kedves tagjainkat. Köszönjük megértésüket!

**  Ingyenes  használtruha akciónk változatlanul folyamatos.  Várjuk az érdeklődőket!

**  Kérjük   mindazokat,  akik   a   2010.  évi  egyesületi  tagdíjukat még  nem  rendezték,  mielőbb  pótolják! 
Köszönjük! Hálásak vagyunk minden adományért és adójuk 1%-ának felajánlásáért.

**  A közelgő ünnepek alkalmából biztosan jól jön mindenkinek egy könnyen, gyorsan és olcsón elkészíthető  
sütemény  recept.  

A „Bögrés mákos”-sal az Interneten „ismerkedtem meg” és többször megsütöttem már. A családomnak  nagyon 
ízlik. (nekem is!) Miután a bögre mérete nem volt meghatározva, én egy 3 dl-eset használok, sütéshez pedig egy 
kerek tortasütőt, de lehet a hagyományos tepsi formát is.  Hozzávalók: 10 dkg vaj, 2 tojás, 1 bögre cukor, 1 bögre 
darált mák, 1 bögre liszt, 1 bögre tej, 1 zacskó sütőpor, 1 citrom reszelt héja  Elkészítés: a tojásokat a cukorral 
habosra keverjük, majd hozzákeverjük a vajat is. Ezután hozzáadjuk a mákot, a sütőporral elkevert lisztet, s a  
végén szép lassan a tejet és a reszelt citromhéjat. Kivajazott vagy sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük. Előmelegített 
sütőben, tűpróbáig sütjük. (Magában is nagyon finom, de lehet lekvárral vagy bármilyen krémmel fogyasztani.) 
Jó étvágyat kívánok!

**  Közeleg  a  Karácsony,  a   SZERETET ÜNNEPE.  Nyissuk meg szívünket  hozzátartozóink-szeretteink,  
barátaink és minden rászoruló előtt. Így lesz igazi örömünnepünk!  Az alábbi kis történet is talán segít ebben.

A  fatányér

A nagyapa már igen idős volt. Nehezen járt, alig látott, egy kicsit süket is volt már. Az étkezés komoly feladat  
volt számára: a keze remegett, ezért rendszeresen leette a ruháját, sőt az asztalterítőt is. A fiát és a menyét egyre  
jobban zavarta az öreg ügyetlenkedése, ezért megkérték, hogy ne étkezzen többet velük a nagy asztalnál, hanem 
inkább a konyhában terítettek számára. Egyszer, amikor a levest merték ki neki, az idős ember nem tudta elég  
gyorsan elvenni a tányért, így az a földre esett és összetört. A menye nagyon dühös lett és azt mondta, hogy ha 
az apósa  ennyire nem tud vigyázni, akkor ezután majd fából készült tányérból kell, hogy egyen, mint az állatok. 
Az öreg mélyen megrendülve lehajtotta a fejét és nem szólt semmit. Másnap a nagyapa a verandán üldögélt, az 
unokája pedig mellette a lépcsőn elmélyülten farigcsált valamit. 
-  Mit csinálsz Misi?  -   kérdezte az édesapja.
-  Fatányért próbálok készíteni. Hogy ha te és anya megöregedtek, akkor legyen miből ennetek majd. (Forrás:  
Don Bosco Kalendárium 2011)

Vezetőségünk nevében áldott szép Karácsonyt és boldog, szeretetteljes új esztendőt kívánok MINDENKINEK.

Miskolc, 2010. november-december 

                                                                                  Dr.Szabó Mária
                                                                                az egyesület elnöke
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