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Kedves Tagtársak!
Engedjék  meg,  hogy  Vezetőségünk  nevében   áldott,  boldog  új  esztendőt  kívánjak  MINDNYÁJUKNAK,  
szeretettel ajánlva Antoin de Saint-Exupéry Kis hercegének nagy igazságát: „Jól csak a szívével lát az ember,  
ami igazán fontos, az a szemnek láthatatlan.”  A levelünkhöz mellékelt  kártyanaptáron   G. Henike kedves 
tagunk  és édesanyja látható egy rendezvényünkön. Szeretettel köszöntjük Mindkettőjüket  és  Önöket is.

A  -  teljesség igénye nélkül -   a  tagjainkat érintő egyes ellátások   összege  2011. január 1-től:

Családi pótlék (337/2010. (XII. 27.) Korm. rend.)
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 23.300,-Ft/hó
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén 
gyermekenként                    

25.900,-Ft/hó

Nagykorú fogyatékos esetén                                                    20.300,-Ft/hó
Intézményben elhelyezett gyermek esetén                                      14.800,-Ft/hó
Öregségi nyugdíj legkisebb összege  (168/1997. (X. 6.) Korm. rend.) 28.500,-Ft
Rokkantsági nyugdíj (168/1997. (X. 6.) Korm. rend.)
III. rokkantsági csoportban 28.500,-Ft
II. rokkantsági csoportban 29.800,-Ft
I. rokkantsági csoportban 30.850,-Ft
Árvaellátás legkisebb összege   (168/1997. (X. 6.) Korm. rend.) 24.250,-Ft
Rokkantsági járadék   (242/2008 (X.1.) Korm. rend.) 33.330,-Ft
Rendszeres szociális járadék  (242/2008 (X.1.) Korm. rend.) 27.000,-Ft
Vakok személyi járadéka ( 242/2008 Korm. rend.) 15.360,-Ft
Rehabilitációs járadék minimális összege a (III. csoportú) rokkantsági nyugdíj legkisebb 
összegének 120%-a    ( 2007. évi LXXXIV. tv. )

34.200,-Ft

Szociális segély (rendszeres szociális segély ) (1993. évi III. tv) Maximum összege:
 60.600,- Ft

Ápolási díj  (2010. évi CLXIX. tv.(Költségvetési tv.) és 1993. évi III. tv.)
A súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása esetén a 
Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 100 %-a

29.500,-Ft

A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén a 
Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 130 %-a

38.350,-Ft

A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetén legalább a Költségvetési tv-ben 
meghatározott alapösszeg 80 %-a

38.350,-Ft

Minimálbér                   (337/2010. (XII. 27.) Korm. rend.) 78.000,-Ft/hó
Garantált bérminimum* ( 337/2010. (XII. 27.) Korm. rend.)
(* az erre jogosultak a  jogszabályban meghatározottak szerint.)

94.000,-Ft/hó

Terhességi gyermekágyi segély (GYÁS)  (1997. évi LXXXIII. tv.) A naptári napi 
átlagkereset 70 %-a

Gyermekgondozási díj (GYED)  (1997. évi LXXXIII. tv.)
A naptári napi átlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimális bér 
kétszeresének 70 %-a: 109.200,-Ft
Táppénz   (1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.)
A napi átlagkereset 60 %-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási idő esetében)
A napi átlagkereset 50 %-a (2 évnél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a fekvőbeteg-
gyógyintézeti ellátás esetén) a jogszabályban meghatározottak szerint.

**  Nők kedvezményes nyugdíjba vonulása! 2011-től   negyven év munkaviszony után minden nő nyugdíjba 
mehet.  A  jogosultsági  időbe  beleszámít  a  keresőtevékenységgel  járó  jogviszonnyal  és  a  gyermekneveléssel 
szerzett szolgálati idő. (2010. évi CLXX. tv,  1997. évi LXXXI. tv)
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**  A  nyugdíjrendszer  átalakításával  m  egszűnik   a  kötelező  magán-nyugdíjpénztári  tagság.  A  munkavállaló 
dönthet:  az állami/társadalombiztosítási  nyugdíjrendszer  tagja lesz vagy az önkéntes  alapon a magánnyugdíj  
pénztárt  választja. Utóbbi esetben január 31-ig kell nyilatkozni személyesen, s arról a munkáltatót is értesíteni.  
(2010. évi C. tv. )

**  2011. január 1-től a magánszemély az összevont adóalapba tartozó, valamint külön adózó jövedelmei  után a 
fizetendő személyi jövedelemadó mértéke egyaránt 16%  .    Az egy, illetve két gyermeket nevelő családok 2011-
től  gyermekenként 62.500 Ft/hó adóalapot csökkentő kedvezmény igénybe vételére jogosultak. A három vagy 
több  gyermeket  nevelő  családok  pedig  gyermekenként  206.250  Ft/hó  adóalapot  csökkentő  kedvezményt 
vehetnek igénybe. (1995. évi CXVII. tv.)

**  Mentesül a gépjármű adó alól: a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a 
cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rend-
szeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő – ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is 
egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 
13 000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több 
személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi  
után jár.   (1991. évi LXXXII. tv )

**  2011. január 1-től működik  a megyei kormányhivatal.  A hivatal egészét a kormánymegbízott (BAZ megyé-
ben: Demeter Ervin), a hivatal szervezetét a  főigazgató (BAZ megyében: Dr.Lukács Irén) vezeti. Az Integrált 
Ügyfélszolgálati Irodában (kormányablak)  huszonkilenc féle ügyet (gyes, gyed, vállalkozás, stb.) lehet intézni. 
Ügyfélfogadási idő a hivatalban:  Hétfőtől csütörtökig: 8.00 – 16,30 óra; péntek: 8.00 – 14.00 óra; Ügyfélfogadá-
si idő a kormányablaknál (Integrált Ügyfélszolgálati Iroda): Hétfőtől – péntekig: 8.00 – 20.00 óráig. Helye: Mis-
kolc, Csizmadia köz 1. sz. alatt, a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság épületében.
BAZ Megyei Kormányhivatal; levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 367.; Kormány megbízott: 3530 Miskolc, Csiz-
madia köz 1.;  tel: 46/ 514- 710; főigazgató: 3530 Miskolc, Városház tér 1.; 46/512-900; igazgató: : 3530 Mis-
kolc, Városház tér 1., tel: 46/512-921. e-mail: hivatal@borsod. emrah.hu ;  honlap: www.emrah.hu/borsod/
A kormányhivatalokba integrált szakigazgatási szerveknél természetesen továbbra is működnek az ügyfélszolgá-
latok. Ezek a következők: 

BAZ Megyei Kormányhivatal  (BKH) Szociális és Gyámhiv., 3525 Miskolc (Mc), Városház tér 1; tel: 46/512-
980;   BKH  Építésü.  Hiv.,  3525  Mc,  Városház  tér  1;  tel:  512-970;  BKH  Igazságü.  Szolgálata,  3530  Mc,  
Mindszent tér 3., tel: 46/500-292; BKH Növény- és Talajvéd.  Igazg., 3526 Mc, Blaskovits u. 24.; tel: 46/503-
400; . BKH Erdészeti Igazg., 3526 Mc, Blaskovits u. 24.; tel: 46/531-020; BKH Földművelésü. Igazg, 3525 Mc,  
Dóczi József u. 6., tel: 46/515-730; BKH Élelmiszerlánc-bizt.  és Állategeü. Igazg, 3525 Mc, Vologda u. 1.,tel:  
46/342-905; BKH Földhivatal, 3525 Mc, Vologda u. 4., tel: 46/504-020; BKH Egészségbizt. Pénztári Szakigazg. 
Szerve, 3530 Mc, Mindszent tér 3., tel: 46/514-481; BKH Nyugdíjbizt. Igazg, 3530 Mc, Csizmadia köz 1-3., tel: 
46/514-610;  BKH Munkaü.  Központ,  3530 Mc,  Mindszent  tér  3.,  tel:  46/513-204;  BKH Munkavédelmi  és 
Munkaügyi Szakigazg. Szerve, 3530 Mc, Mindszent tér 3., tel: 46/560-010, BKH Fogyasztóvéd.  Felügyelősége, 
3525  Mc, Városház tér 1; tel: 46/502-071; BKH Kulturális Örökségvéd. Iroda, 3530 Mc, Rákóczi u. 11., tel: 
46/508-927;  BKH Népeü.  Szakigazg.  Szerve, 3530 Mc, Meggyesalja u. 12., tel: 46/354-612;  BKH Mérésü. és 
Műszaki Biztons. Hatósága, 3526 Mc, Szeles u. 62., tel: 46/506-156; BKH Közlekedési Felügyelősége, 3527 
Mc, József Attila u. 20., tel: 46/500-010. (Forrás: A  BAZ Megyei Kormányhivatal honlapja)

**  2011.  január  28-án  (pénteken)  13.00  -15.00  óra  között  egyesületi  irodánkban  Sternádel  Sándorné 
gyógypedagógus,  egyesületünk  titkára  és  Főző  Lászlóné  vezetőségi  tagunk,  nyugdíjas  gyógypedagógiai 
óvodavezető, -  „Majd én megmutatom!” címmel  -  készségfejlesztő foglalkozást (kézimunka, rajz, stb. tart 
tagjaink részére.)  Szeretettel  várjuk az érdeklődőket! 

**  Február hónapban szeretnénk megtartani szokásos jelmezbálos farsangi  bálunkat, amelynek időpontjáról a 
következő Hírlevelünkben értesíteni fogjuk Tagjainkat. Reméljük, hogy az időjárás és az influenza-szezon nem 
fogja befolyásolni a rendezvény februári megtartását, és nem kell azt későbbi időpontra halasztani.

**  A mellékelt csekken kérjük szíveskedjenek befizetni az -  esetlegesen  -  elmaradt  és a  2011. évi  egyesületi  
tagdíjukat. (500 Ft/fő/év) Amennyiben ezen felüli pénzadománnyal  is kívánnak támogatni bennünket, a csekken 
ezt is  megtehetik.  Köszönjük  az adójuk 1%-ának felajánlását  és   köszönjük a tagszervezésüket!   
Miskolc, 2011. január  

Dr.Szabó Mária
az egyesület elnöke
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Kedves  Tagtársaink!

** 2011. március  5-én (szombaton) 10.00  órai  kezdettel  évi  rendes   közgyűlést tartunk  az  Éltes  Mátyás 
Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai  Módszertani Intézetben.  (Miskolc, Szeles u. 65. sz.,  a Búza 
térről könnyen megközelíthető)  Amennyiben a tagok száma  nem éri el az előírt létszámot, s így a közgyűlés  
határozatképtelen lesz,  úgy  2011. március 5-én (szombaton)  10.30  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 2010. 
évben  végzett  munkáról,  gazdálkodásról,  közhasznúsági  beszámoló,  a  2011.  évre  vonatkozó  munkaterv, 
pénzügyi terv megbeszélése, tájékoztató közérdekű témákról, aktualitásokról.  Megjelenésükre számítunk!

**  2011. március 5-én (szombaton) 11.30 – 15.00 óráig  jelmezes  bállal egybekötött  DISCO - t  rendezünk 
tagjaink részére. A belépés ingyenes.  Helyszín: Éltes Mátyás Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézet  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  ÉFOÉSZ  sikeres   FOG-FOF pályázati  összegét  használjuk fel. Köszönjük!

** 2011. február 18-án (pénteken) és február 25-én (pénteken) 13.00 -15.00 óra között egyesületi irodánkban 
Sternádel  Sándorné  gyógypedagógus,  egyesületünk  titkára  és  Főző  Lászlóné  vezetőségi  tagunk,  nyugdíjas 
gyógypedagógiai óvodavezető  -  „Majd én megmutatom!” címmel  -  készségfejlesztő foglalkozást (kézimunka, 
rajz, stb. tart tagjaink részére.)  tart.  Szeretettel  várjuk az érdeklődőket! 

**  Miskolcon, a  Szimbiózis Alapítvány  „Baráthegyi- ápoló- gondozó célú- Lakóotthonába”  1 fő fogyatékkal 
élő  személy  jelentkezését  várják.  Ellátást  egy  ágyas,  saját  fürdőszobás  lakrészben,  munkalehetőséget  a 
Baráthegyi Majorságukban biztosítanak.  Bővebb felvilágosítás kapható: Tóth Aliz, tel: 06/30-681-4487, e-mail: 
szimbiozis@szimbiozis.net

**  Gyermekrajz pályázat! „Mi leszek, ha nagy leszek? - Az én ideális munkahelyem”
Várják  azoknak a  6-14  éves  mozgásszervi,  érzékszervi  vagy  értelmi  fogyatékossággal  élő  gyermekeknek  a 

rajzait, festményeit, akik szívesen megosztják a  felnőttekkel  az álmaikat arról, hogy milyen hivatást, 
munkát   szeretnének  választani  az  iskola  befejezése  után.   Pályázni  lehet  minden  olyan  rajzzal, 
festménnyel, ami megmutatja a gyermek leendő munkahelyéről, munkakörülményeiről, foglalkozásáról 
alkotott képét.  A pályázatról írjanak 4-5 mondatot a pályamunka mondanivalójáról, a gyermek ehhez 
fűződő  érzéseiről!  Az    alkotások   2011.  május  26-án  a  II.  Esélykonferencia  keretében  kerülnek 
bemutatásra!  A pályamunkákra  rá  kell  írni   a  gyermek  nevét,  életkorát,  címét.  A pályázat  beadási 
határideje:  2011.  április  4.   Cím:  mtd  Tanácsadó  Kft.,  1094  Budapest,  Angyal  u.  13. 
(www.mtdtanacsado.hu   www.eselykonferencia.hu)

** A  2010. évi  7. számú Hírlevelünkben  már  írtunk  arról, hogy a  2011-es esztendő az önkéntesség  -   az ön-
kéntes  tevékenységek európai -  éve  lesz.  „Az önkéntes munka főbb jellemzői: személyes indíttatású; szabad, 
egyéni választáson alapszik; anyagi érdekektől mentes; mások javát szolgálja; elősegíti, hogy egyének és közös-
ségek részesei legyenek saját problémáik megoldásának; egyidejűleg hasznos  a  támogatásra  szorulóknak és az 
önkéntes munkát végzőknek.  Előnye, hogy elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kire-
kesztődés csökkentéséhez és a teljes foglalkoztatottsághoz. Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk 
jobbá tételében.”
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Egyesületünk működése a kezdetektől fogva (harminc éve) szintén az önkéntes munkán alapul. A mindenkori 
vezetőség  -  jómagam is  -  anyagi ellenszolgáltatás nélkül, anyagi érdekektől mentesen dolgozik  a  megyében 
élő értelmi sérült emberek érdekvédelméért, segítéséért, társadalmi elfogadásáért. Minden volt és jelenlegi segí-
tőnknek köszönetet mondok az áldozatos, lelkiismeretes, önzetlen munkáért. Várunk egyesületünkbe továbbra is 
mindenkit, aki hasonló lelkülettel és kitartással kíván munkálkodni  fogyatékos  embertársainkért.  

**  A  2011. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a 
következő:   a)  március  19.,  szombat  munkanap;    március  14.,  hétfő  pihenőnap   b)  november  5.,  szombat 
munkanap;  október 31., hétfő pihenőnap. (7/2010. (XII. 14.) NGM rendelet)

**  Üdülési csekk!  Jelen Hírlevelünk írásakor a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványnak (MNÜA) még nem 
volt   kiírva  pályázata  a  2011-es  évre. (MNÜA címe: 1593. Budapest. Pf.:737.  Tel:  +36 1 248 2150 FAX: 
+36 1 319 7511 e-mail: ugyfelszolgalat@nusz.hu; honlap:  www.udulesicsekk.hu)  

**  Köszönjük az  adójuk  1%-ának  felajánlását,  adományaikat  (amelyeket  csekken  történő  befizetéssel,  
személyesen az irodánkban vagy OTP számlánkra  -  117 340 04 - 203 488 87  -  való átutalással  egyaránt 
megoldhatnak), és  köszönjük   tagszervezésüket!   Rendkívül fontos a segítségük a működési költségeink (fűtés, 
világítás, telefon, posta, stb.), és  a szervezett programjaink  kifizetése miatt  is. A fűtési díjunk 2010. őszén 
közel 200.000 Ft volt, pedig a szobahőmérséklet erősen hideg napokon sem emelkedett 15-16 o  C fölé, de kinti 
plusz hőmérsékletek esetén  sem volt  18  o  C - nál magasabb. (a  MIHŐ  és a  tulajdonos MIK Zrt most fog 
javítani a  fűtési rendszeren)  2010. nyarán az új irodahelyiségünkbe költöztünk, mert  az előző, alagsori, igen kis 
alapterületű és zsúfolt irodánk alkalmatlan és méltatlan volt  emberi és  érdemi munkára  egyaránt.  Segítsenek  
kérem,  ha  alkalmuk  és  módjuk  van  rá,  mert  a  pályázati  lehetőségen  (amelynek  eredménye  bizonytalan  és 
legtöbbször kis összegű)  kívül csak az Önök támogatására számíthatunk !  KÖSZÖNJÜK!

**  Kérjük továbbá, hogy akinek van e-mail címe és még nem küldte be számunkra (az egyesületi e-mail címre) 
legyen kedves és tegye meg ezt!  A Hírleveleink ily módon való eljuttatása Önöknek nagy költség csökkenést  
jelentene  számunkra.  KÖSZÖNJÜK!

**  Kedves tagjaink  -  a visszajelzések szerint  -  örömmel fogadják  a  különböző  -  főleg  -  sütemény  
recepteket.   Családom egyik  kedvence   a   mámorítóan   finom  és  elbűvölő   Almatorta   fahéjmártással. 
(Forrás: A  „100 legjobb torta”  c. könyv; sorozatszerkesztő: Toró Elza)  JÓ  ÉTVÁGYAT  KÍVÁNOK!

Hozzávalók: 20 dkg  vaj, 5 tojás, 15 dkg cukor, 20 dkg liszt, 2 alma, fahéj, 1/2 csomag vanillincukor,  ½ citrom 
héja (én 1 csomag vanillincukrot és  egy egész citrom reszelt héját használok fel, viszont kihagyom a fahéjat,  
mert  nem  szeretem.)  A   mártáshoz:   1  csomag  vaníliás  pudingpor,  3  deciliter  tej,  2  evőkanál  cukor,  1 
mokkáskanál fahéj szükséges.

Elkészítés: A vajat a cukorral,  a tojássárgákkal és a vanillincukorral  habosra kikeverjük, majd hozzáadjuk a  
fahéjat,  a  lisztet  és  a  citrom  héját.  A  meghámozott,  felkockázott  almát  a  masszába  tesszük,  és  lazán 
hozzákeverjük  a felvert tojásfehérjét. Vajazott, lisztezett tortaformába töltjük, és előmelegített sütőben, közepes 
tűz mellett, megsütjük. A mártáshozzávalókból híg mártást készítünk, és a tortát azzal kínáljuk. (Mártás nélkül is 
nagyon finom!)  

Végezetül:  Mosolyogjunk együtt! 

XI. PIUSZ
Egy alkalommal megfestették XI. Piusz pápa portréját. A Szent Atya nem volt megelégedve a munkával, nem 
ismert  önmagára.  A  művész  arra  kérte,  hogy   a   kép  sarkába  írjon  egy  rövid  gondolatot.   XI.  Piusz  a 
következőket írta: „ Jn 6,20.”

-   Mit jelent ez ?  -  kérdezte a festő.
-   Lapozza  fel az Újszövetséget és megtalálja  -  mondta a pápa.

A  művész  hazatérve azonnal kinyitotta a  BIBLIÁT  a  megadott helyen, és a következőket olvasta:   „ÉN 
VAGYOK,   NE   FÉLJETEK!”  (Forrás: Új Misszió)

Miskolc, 2011. február Dr.Szabó Mária
az egyesület elnöke
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HÍRLEVÉL
2011./3.

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  Tagtársaink!

** Márciusban  megtartottuk  évi rendes közgyűlésünket, ahol beszámoltunk a 2010. évben végzett munkánkról, 
gazdálkodásunkról,  ismertetésre került a közhasznúsági jelentés, az Ellenőrző Bizottság beszámolója, a 2011. 
évre vonatkozó munkaterv, pénzügyi terv, tájékoztatás történt közérdekű témákról, aktualitásokról. A közgyűlés 
elfogadta  a beszámolókat. (A fenti dokumentumok  Internetes honlapunkon, de irodánkban  is  megtekinthetők.) 

Tájékoztatjuk  kedves Tagjainkat, hogy a közgyűlés megszavazta a  tagdíj évi 1200 (egyezerkettőszáz)  Ft-ra 
történő  emelését az eddigi 500 Ft/fő/év helyett. Sajnos, muszáj volt ezt a lépést megtennünk a következők miatt: 
a  Hírlevelek  elkészítése, sokszorosítása,  postaköltsége, stb. már évek óta  meghaladta a tagdíj összegét; új  
irodahelyiségeink   fűtése,  világítása,  stb.  túllépi  az  évi  egy  millió  Ft-ot;  a  pályázatok  eredményességének  
bizonytalan volta és kis összege nem fedezi a kiadásainkat; az adományok ritkák és  szerény összegűek; az SZJA 
1% bevételünk az  elmúlt  évben is  csak  189.839 Ft  volt  és  sorolhatnám tovább az  okokat.   A közgyűlésen 
jelenlévők elmondták,  hogy más egyesületek  több ezer  Ft  évi  tagdíjat  elkérnek  a tagoktól;  ezért  mi  is  úgy 
gondoltuk, hogy az 1200 Ft/fő/év tagdíj (lebontva: havi 100 Ft) nem lesz túl megterhelő Önöknek.  Akik már 
befizették a 2011. évi tagdíjat  a régi összeggel, a különbözetet (700 Ft) átutalással vagy személyesen irodánkban 
is rendezhetik. Nem küldünk újabb csekket, mert ez a módja a tagdíj fizetésnek  (a csekk ára, az OTP bank általi 
levonás) számottevő összeggel csökkenti tagdíj bevételünket. Köszönjük  megértésüket.

** A hagyományos farsangi  bálunk  -  amelyre a belépés ingyenes volt ugyanúgy, mint a szendvics, sütemény és 
üdítőital  fogyasztás  is  -   igazán  jól  sikerült.  A  jelmezek  ötletesek,  humorosak  voltak,  mindnyájan  nagyon  
élveztük a látványt, a vidámságot és a jókedvet.  B. Editke virágárus lánya, F-né Marika Mária hercegnője,  a P.  
házaspár  -   Évike és  Sanyi   -  paraszt  asszonya  és cowboya,  D.  Csabi vasutas-mozdonyvezetője,  D. Ildikó 
pékárus lánya, G. Henike Katicabogara, S. Bea  Piás nővére, H. Tamás dokija, S. Lacika  Sandokánja, Sz. Dorina 
koszorús lánya,  K.  Attila  ördög-krampusza,  N.  Krisztina  disco  táncosa,  L.  Máté  texasi  farmere,  Sz.  Gábor 
Csupaszíve  és  K. Viktor  Alekosza egyaránt  dicséretet  és nagy tapsot  érdemelt.  Köszönet illeti  a kedves 
szülőket, hozzátartozókat a nyújtott segítségért.   A rendezvényt megtisztelte jelenlétével (és adományaival) a 
Rotary Club Miskolc  -  rendszeres támogatónk  -  soros elnöke, Kasperkovics János úr.  A helyiségeket és a 
nagyszerű DISCO zenét az Éltes Mátyás Általános Iskola és  EGYMI  biztosította az előző évekhez hasonlóan. 
Köszönet érte Radványi Tivadarné igazgató nőnek és munkatársának, Tóth Tamásnak.

** 2011. április   8-án (pénteken)  és április  15-én (pénteken) 13.00 -15.00 óra között  egyesületi  irodánkban 
Sternádel Sándorné egyesületünk titkára és Főző Lászlóné vezetőségi tagunk  „Majd én megmutatom!” címmel 
-  készségfejlesztő foglalkozást (kézimunka, rajz, stb.)  tart.  Húsvéti  meglepetés  készítéséhez  2 db kifújt tojást 
hozzanak magukkal a résztvevők!  Szeretettel  várjuk az érdeklődőket! 

** A fogyatékos személyek fogászati ellátása megyénkben  -  a MEP-pel és az egészségügyi szolgáltatókkal   az  
elmúlt napokban egyeztetve   -    az alábbiak szerint történik:

1./ BAZ Megyei Kórház-RI, Szájsebészeti Ambulancia (Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76., tel: 46/515-200/1781-
es mellék) Munkanapokon  12.00-14.00-ig , Dr.Kalmár László és Dr.Pekár István szájsebész szakorvosok végzik 
az ellátást. (Tájékoztatás:  Dr.Nagy Gábor  a  kórház orvosigazgatója) 2./ ADAMANTIN  KFT (Miskolc, Csabai 
kapu 9-11., Semmelweis Kórház-Rendelőintézet, II.  e., tel: 46/555-666)  Hétfőn 8-10 óra, Kedden: 13-15 óra 
között ; rendel: Dr. Magosi István  fogszakorvos.  (Tájékoztatás: Kasperkovics János ügyvezető igazgató.)

** Több érdeklődő tagunk kérésére közöljük: Nagy Etelka pszichológus  -  aki egyesületünknek az ősz folyamán 
tartott  kiváló előadást,  értelmi sérültjeinkkel kapcsolatban szívesen ad tanácsot,  szakmai segítséget.  Szükség 
esetén elérhetőségét megadjuk. 
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**  A  tagsági  igazolvány  érvényességét  igazoló  2011.  évi  címkék megérkeztek  az  ÉFOÉSZ  központjából, 
Budapestről.  Irodánkban  -  ügyfélszolgálati időben  -  átvételi aláírás ellenében a dokumentum átvehető.
**  Lukács Ágota kedves tagunk  kérésére tesszük közzé az alábbi  két  tájékoztatást/ajánlást.  Egyesületünk 
számára  is  újak  ezek  az  információk,  így  felelősséget  sem tudunk vállalni  értük.  Részletesebb  tájékoztatás 
Lukács  Ágotától kérhető a   06/30-472-9399- es  telefonszámon vagy  a   kinder1@freemail.hu  e-mail címen.

1./ „A  www.ad6kap6.hu  internetes oldal próbál segítséget nyújtani az arra rászorulóknak. Az oldalon egyre 
több a Miskolc és környékbeli felhasználó is. Kéréseket és felajánlásokat lehet feltenni az oldalra. A számunkra 
már feleslegessé vált dolgokat el lehet cserélni: előfordulhat, hogy ez másnak nagy segítséget jelent. Gyors és 
ingyenes regisztráció után mindenkit szeretettel várnak az oldalon!”

2./ „A Réki-Pel egy 20 éve működő vállalkozás, az általuk gyártott pelenkákat rendkívül kedvező áron adja az 
ÉFOÉSZ  tagoknak  is.  12  Ft/db  a  II.  osztályos  pelenka  ára.  A  tízesével  csomagolt  1.  osztályú 
MINI/MIDI/MAXI/JUNIOR pelenka 29 Ft/db. Ennek javított változata (utólag lett fülezve, varrva): 23 Ft/db. 
Popsitörlő: 250 Ft/csomag (72 lapos) csak nagyobb mennyiséget szállítanak ki, de Lukács Ágotához két hetente  
visznek.  A rendelés  nagy mennyiségben (pár  száz darab)  leadható Fésűs Bélánál  (tel:  +36 30/219-8429) és  
Lukács Ágotára kell hivatkozni.” 

**  Üdülési csekk!  Jelen Hírlevelünk írásakor a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványnak (MNÜA) még nem 
volt  kiírva  pályázata  a  2011-es  évre.  Azt  javasolják, hogy üdülési csekk iránti kérésükkel keressék fel:  
jelenlegi  munkáltatójukat,  vagy  nyugdíjasok  esetén  volt  munkáltatójukat,  vagy  közeli  hozzátartozójuk 
munkáltatóját,  vagy  szakszervezetüket,  akiknek  lehetőségük  van  támogatást  nyújtani.   (Nemzeti  Üdülési 
Szolgálat KFT, 1146 Budapest, Hermina u. 63.; (1593. Budapest. Pf.:737.)  Tel:  +36 1 248 2150 FAX: +36 1 
319 7511;  e-mail: ugyfelszolgalat@nusz.hu;  honlap:  www.udulesicsekk.hu)  

**  Gyene  Piroskát választották  a  Fogyatékos  Emberek  Szervezeteinek  Tanácsa  (FESZT) elnökévé. (Forrás: 
www.efoesz.hu) Gratulálunk Elnök Asszonynak, erőt, egészséget és sok sikert kívánunk  munkájához!

**  Köszönjük az  adójuk  1%-ának  felajánlását,  adományaikat  (amelyeket  csekken  történő  befizetéssel,  
személyesen az irodánkban vagy OTP számlánkra  -  117 340 04 - 203 488 87  -  való átutalással  egyaránt 
megoldhatnak), és  köszönjük   tagszervezésüket!   

** A tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézményekben élő fogyatékos személyek életminőségének javítása,  
társadalmi integrációjának elősegítése érdekében a kormány döntött a fogyatékossággal élők számára ápolást, 
gondozást  nyújtó  nagy  létszámú  intézmények  átalakításáról és  lakókörnyezetbe  integrálásáról.  A  Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium elkészítette az ezen intézmények kitagolásáról szóló stratégiát, melynek mentén el kell  
végezni  az  átalakítást.  A  kiváltás  azon  fogyatékos  személyeket  ápoló,  gondozó  intézményekre  vonatkozik, 
amelyek ötvennél több férőhellyel rendelkeznek. (Forrás: www.efoesz.hu)

**  2011.  május  21-én  (szombaton)   -   a  „Környezetünk  védelméért” című pályázati  program  keretében  a 
miskolci  Csanyik völgyben,  illetve a miskolci  Állatkert  és Kultúrparkban  kirándulást tartunk élmény gazdag 
programokkal, illetve ingyenes belépéssel és hideg étkezés biztosításával. Várjuk tagjaink jelentkezését írásban 
2011.  április  20-ig.  A  kiránduláson  csak  azok  vehetnek  részt,  akiknek  a  jelentkezését  a  jelzett  időpontig 
megkapjuk.  A  programokról a jelentkezőknek részletes tájékoztatót küldünk.

Jó étvágyat!  Amikor  a  „Lusta asszony rétesére” rátaláltam a „Küldd el a recepted” januári számában, rögtön 
felcsillant a szemem. „Ez kell nekem!” mondtam és nem is csalódtam. Nagyon finom és tényleg lustáknak való.

Hozzávalók: 20 dkg cukor (én kevesebbet használok), 25 dkg liszt, negyed csomag sütőpor, fél kg túró, 10 dkg 
mazsola, 1 citrom reszelt héja, 10 dkg margarin (ebből 5 dkg kell a tepsi kikenéséhez), 4 dl tej, 3 db tojás, 1 
csomag vaníliás cukor.  Elkészítés: 1./ A cukrot, a lisztet és a sütőport összekeverjük és ennek a keveréknek a 
felét a kivajazott tepsibe szórjuk.  2./ Ezután rámorzsoljuk a túrót, beleszórjuk a mazsolát és a citrom reszelt 
héját. 3./ Ezt követi a lisztes keverék másik fele. 4./ A margarinból, a tejből, a tojásokból és a vaníliás cukorból 
készült keveréket az egész tetejére öntjük. Előmelegített sütőben, lassan kell sütni, amíg a teteje megbarnul.

Mosolyogjunk együtt! 
A ház előtt kisfiú ágaskodik. Nem éri el a csengőt. Arra jön egy szerzetes, jóságosan segít neki és megnyomja a  
csengőt.
-  Köszönöm pap bácsi, de most aztán szaladjunk!  (Forrás: Új Misszió)
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Miskolc, 2011. március Dr.Szabó Mária
az egyesület elnöke

HÍRLEVÉL
2011./4.

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  Tagtársaink!

** A 2011. május  21-i   Miskolc-Csanyikvölgyben,   illetve  a   Miskolci   Állatkert   és Kultúrparkban (volt 
Vadaspark)  tett   kirándulásunk nagyon  jól  sikerült,  amelynek megszervezését   Miskolc Megyei  Jogú Város 
Közgyűlése Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottsága által  kiírt, a Természetvédelmi Alap pályázatán nyert  
összeg  tette  lehetővé.  Egyesületünk  ezúttal  is  köszönetet  mond  érte.  Kirándulásunk  célja  volt  elmélyíteni 
ismereteinket  a  természet  védelmével  kapcsolatban,  az  állatok  és  növények  életének  jobb  megismerése, 
környezetünk  megóvásának  erősítése.  Programunkhoz  aktualitást  adott  az  is,  hogy  a  2011.  év  az  „Erdők 
Nemzetközi  Éve”,  továbbá,  hogy  május  21-e  -  önkéntességen  alapuló  –  országos  lomtalanítási  nap  volt. 
Kirándulásunkon virágot ültettünk, állatokat simogattunk, a természetvédelemről, a szelektív hulladékgyűjtésről  
tájékoztatókat  hallgattunk,  játékos  vetélkedőn  vettünk  részt,  és  finomat  ebédeltünk,  s  mindezt  ragyogó, 
napfényes  időben. Nagy élményt  és sok tanulságot  adott  ez a  nap mindnyájunknak.  Köszönetet  mondunk a  
Miskolci   Állatkert  és  Kultúrpark  vezetésének  és  munkatársainak  segítőkészségükért,  együttműködésükért. 
Köszönetet mondunk továbbá  Cseh Györgyné gazdasági vezetőnknek és Sternádel Sándornénak,  egyesületünk 
titkárának  a  lelkiismeretes, szakszerű munkáért, amelyet  e  „természetvédelmi” nap sikeréért végeztek. 

A  kiránduláson   a   -  természet/környezetvédelemmel  kapcsolatosan  -   elhangzottakból,  felidézünk néhány 
fontos tudnivalót,   s  miután   „ kirándulás és kullancs szezon” van, kezdjük a kullancsokkal:

**  A kullancsok  a  gerinceseken  élő,  vérszívó  ízeltlábúak.  Vérszívásuk  során  számos  betegség  kórokozóját  
képesek a gazdaszervezetbe juttatni. A nőstény több ezer petét rak, s ezekből 2-3 év alatt fejlődik ki az ivarérett  
alak. Kis rágcsálókon, földön fészkelő madarakon, hüllőkön, vadon élő emlősökön, háziállatokon , valamint az 
emberen  táplálkoznak,  vért  szívnak.  Fűszálakon,  a  bokrok  levelein,  legfeljebb  1,5  m  magasságban 
megkapaszkodnak  és  várnak  a  táplálkozási  alkalomra.  Az  emberre  jutott  kullancs  megkeresi  a  megfelelő 
beszúrási helyett, vérrel teleszívott állapotban méretük tízszeresére is megduzzadhatnak. A bőrből magától csak  
3-8 nap múlva, a vérszívás végeztével esik le. Nagy számban különösen tavasszal, április-június között és ősszel,  
szeptemberben  fordulnak  elő.  Az  emberre  esős,  nyirkos,  de  meleg  időben,  többnyire  a  kerti  munka  vagy 
kirándulás során kapaszkodnak fel. 

A közönséges kullancs (amely hazánkban a leggyakoribb),  többféle betegséget terjeszt, amelyek közül a két 
legfontosabb az agyvelőgyulladás és a Lyme-kór.  Az  agyvelőgyulladást csak a vírussal fertőzött kullancsok 
okozzák; ezek aránya  legmagasabb az ország délnyugati, nyugati és északi területein. (Ezeken a helyeken is 
azonban  csak  a  kullancsok  töredéke  hordozza  a  vírust.)  Az  agyvelőgyulladás  vírusa   az  emberre 
kullancscsípéskor, beszáradt kullancsok porának belégzésével, forralatlan tej (főleg kecsketej) fogyasztása révén 
kerül. A fertőzések jelentős része tünetmentes, kisebb része influenzára emlékeztető tünetekkel (láz, fejfájás, 
rossz közérzet) zajlik le, de egyes esetekben súlyos idegrendszeri tünetek is kialakulhatnak.  A Lyme-kórt okozó 
baktérium a vadon élő állatokból kerül a kullancsba.  A  beszúrás helyén vándorló bőrpír  keletkezik;  láz, fej- és 
izomfájdalom, agyi izgalmi tünetek is felléphetnek. Ritkán (1-2 hónap múlva )  szívpanaszok és idegrendszeri  
(zsibbadás,  ideggyulladás,  stb.)  tünetek  jelentkezhetnek.  Védőoltás  nincs  ellene,  de  megfelelő  gyógyszeres 
kezeléssel jól gyógyítható. Mindkét megbetegedés gyanúja esetén azonnal forduljunk orvoshoz!

Védekezés a kullancsok ártalma ellen: az irtásukra korábban alkalmazott permetezés jelenleg nem alkalmazható,  
mivel  ilyen  engedélyezett  irtószer  nincs  a  piacon.  A legfontosabb  a  megelőzés céljából  alkalmazott  egyéni 
védekezési módszerek (megfelelő zárt öltözet, stb.). Kiemelt jelentőségű a bőrbe fúródott kullancs eltávolítása 
(speciális eszköz a gyógyszertárakban kapható), illetve a kullancsriasztó szerek (pl. Autan, Johnson Off, Protect,  
Szuku, Unistop, stb.)  használata.  Kullancs-agyvelőgyulladás  ellen rendelkezésre áll  védőoltás.  (ez 3 oltásos 
alapimmunizálásból áll.) A frissen fejt tejet forraljuk fel! A háziállatok kullancscsípéssel szembeni védelme a  
gazdák felelőssége! Részletesebb tájékoztatást a háziorvosuktól kaphatnak! (Forrás: www.antsz.hu)
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**  2011.  az  Erdők Nemzetközi Éve.   Az  Egyesült Nemzetek Szervezete kifejezetten az erdők fontosságát,  
azok fenntartható kezelését és megőrzését  szeretné kiemelni a nemzetközi évvel.

Az  erdők  létfontosságú  területek  az  emberiség  és  az  élővilág  számára:  bolygónk  felszínét  31%-ban  erdők 
borítják,  itt  él  a  szárazföldi  fajok 80%-a és  közel  1,6 milliárd ember  függ közvetlen ezektől  a  területektől.  
Mindeközben az  erdők 30%-át valamilyen módon felhasználjuk és átalakítjuk, amivel évente 13 millió hektárt  
veszítünk el ezekből az értékes területekből. 2000-2010 között évente 13 millió hektár erdőt alakítottak át egyéb  
típusú (pl.  mezőgazdasági  jellegű) területté.  Az emberi  beavatkozás (fakitermelés,  stb.) következtében  Dél-
Amerika, Afrika és Ázsia trópusi őserdői  rohamosan csökkennek. Évente az erdőterületek 1%-át emésztik fel  
erdőtüzek, továbbá 35 millió hektár  erdőt támadnak meg - főleg a mérsékelt égövön -  különböző állati eredetű  
kártevők.  A klímaváltozás  további  hatással  van  az  erdőterületekre.  Vigyázzuk  és  óvjuk  erdeinket!  (Forrás:  
www.diverziti.hu)

**  2011.  május  21-ére   Magyarország  legnagyobb   hulladékgyűjtési  akcióját  szervezte  meg   -  „TeSzedd! 
Önkéntesen a tiszta Magyarországért!” mottóval  -  a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium az Önkéntes  
Központ  alapítvánnyal  együttműködve.  Nem  véletlen,  hogy  az  akcióra  idén  került  sor,  hiszen  2011  az 
Önkéntesség Európai Éve. (Erről előző Hírlevelünkben már részletesen írtunk.) A szervezők fel kívánták hívni a 
figyelmet  az  önkéntes  tevékenységek  társadalmi  értékeire,  valamint  arra,  hogy  kellő  odafigyeléssel, 
összefogással elősegíthetjük környezetünk megóvását. (Forrás: ww.teszedd.hu) Vigyázzunk környezetünkre!

**  A  hulladék  témakörből  a  szelektív hulladékgyűjtés  fontosságára  külön   felhívjuk  a  figyelmet,  illetve  a 
veszélyes hulladékokról is szólunk röviden. (Forrás: www.kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/szelektiv/)

A  szelektív hulladékgyűjtés  a  hulladékok  anyagfajta  szerint  elkülönített  gyűjtését  jelenti.  A  háztartásokban 
különféle  termékek  és  csomagolásaik  válnak  hulladékká,  ezek  jó  része  alkalmas  hasznosításra,  így 
különgyűjtésükkel lehetővé tesszük azok ismételt feldolgozását. A legnagyobb mennyiséget az élelmiszerek és a  
fogyasztási cikkek csomagoló anyagai,  valamint az újságpapír teszik ki. A kertben és a konyhában keletkező  
növényi  eredetű  zöldhulladék  komposztálással  hasznosítható.  Otthonunkban többféle,  a  környezetre  veszélyt 
jelentő hulladék is keletkezik, ilyen a lejárt szavatosságú gyógyszer, festék és oldószer, olajos hulladék, használt 
étolaj. Számos használati cikkünk is hulladékká válik egy idő után, így pl. az elektonikai készülékek, használt  
szárazelemek,  kimerült  akkumulátorok,  elkopott  gumiabroncsok,  stb.  A  veszélyes  hulladékok  egy  része 
gazdaságosan nem hasznosítható. A hulladékok szelektív gyűjtésére különféle begyűjtő rendszerek működnek. (a 
hulladékkezelést  koordináló  szervezetek  honlapjai:  www.electrocord.hu;  www.relem.hu;  www.okogum.hu; 
www.recyclomed.hu; ) A veszélyességi jellemzőket a hulladékgazdálkodásról szóló törvény H betűvel és egy 
sorszámmal jelöli, pl. H1- robbanó, H6-mérgező,  H3-A- tűzveszélyes; H7-rákkeltő; H9-fertőző, stb.

** 2011. június 17-én (pénteken)  13.00 órától  egyesületi irodánkba  szeretettel várjuk a május 21-i kiránduláson 
részt vevő tagjainkat (és másokat is) a természet-környezetvédelemmel kapcsolatos „emlékeztető” beszélgetésre.

** 2011. június 3-án (pénteken)  13.00 -15.00 óra között egyesületi irodánkban Sternádel Sándorné egyesületünk 
titkára és Főző Lászlóné vezetőségi tagunk  „Majd én megmutatom!” címmel  -  készségfejlesztő foglalkozást 
(kézimunka, rajz, stb.)  tart.   Szeretettel  várjuk az érdeklődőket! 

**  Köszönjük az  adójuk  1%-ának  felajánlását,  adományaikat  (amelyeket  csekken  történő  befizetéssel,  
személyesen az irodánkban vagy OTP számlánkra  -  117 340 04 - 203 488 87  -  való átutalással  egyaránt 
megoldhatnak), és  köszönjük   tagszervezésüket!   

**  Üdülési csekk!  Jelen Hírlevelünk írásakor a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványnak (MNÜA) még nem 
volt  kiírva  pályázata  a  2011-es  évre. Kérem, kísérjék figyelemmel a www.udulesicsekk.hu weblapot, illetve a 
(061) 248-2150 telefonszámon is érdeklődhetnek a pályázattal kapcsolatban.

**  Tervezett  nyári kirándulásunkról a következő Hírlevelünkben adunk tájékoztatást.

Mosolyogjunk együtt!

Móricka új órát kap, de az  pár nap után megáll. Erre Móricka szétszedi az órát, és egy döglött hangya esik ki  
belőle. Felsóhajt: - Na ja, meghalt a gépész! (Forrás: humor.boon.hu)

Miskolc, 2011. április-május Dr.Szabó Mária
az egyesület elnöke
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HÍRLEVÉL
2011./5.

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  Tagtársaink!
**  A tervezett nyári kirándulásunkkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk, és  segítséget kérünk  Önöktől.
Előző Hírleveleinkben elmondtuk már, hogy az új irodahelyiségünk  fűtési- és egyéb költségei meghaladják az 
évi egy millió forintot. Ez rendkívül megterhelő kiadást jelent egyesületünknek, amelyet a bizonytalan pályázati 
pénzekből, továbbá  az  igen kis összegű  adományokból,  illetve a tagdíjakból,   stb.  fedezünk. A fentiekre 
tekintettel nagyon körültekintően kell gazdálkodnunk (eddig is ezt tettük).  A  már  hagyományos  -  és  e nyárra  
is betervezett  -  kirándulásunk  megrendezését veszélyezteti  jelenlegi  szűkös anyagi helyzetünk. Az elmúlt 
években  is  igyekeztünk  -  tagjaink kívánságának  megfelelően -  fürdési lehetőséggel egybekötött felejthetetlen  
nyári napot szerezni, ám ezek költsége (autóbuszok díja, fürdőbelépők) meghaladta  a  százezer forintot. Kérjük 
Önöket,  legyenek  ötleteikkel,  javaslataikkal  segítségünkre:  hová  menjünk  kirándulni,  részt  vennének-e 
menetrendszerű vonattal,  illetve távolsági autóbusszal történő utazásban (ez esetekben  - személyenként/1 fő 
kísérővel  számolva  -   az utazási díj 10%-át kellene csak megtérítenünk. Esetleg tudna-e valaki térítésmentes 
autóbuszt/autóbuszokat  intézni erre az alkalomra? Köszönjük megértésüket és várjuk mielőbbi visszajelzésüket 
irodánkba személyes megjelenés-, telefonhívás-  vagy e-mail által. Pénzadományt is szívesen elfogadunk.

**   A  2011.  május  21-i,  a  környezetvédelemmel  összefüggő   csanyiki  kirándulásunk (Támogató:  Miskolc 
Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének   Környezetvédelmi  és  Energiaügyi  Bizottsága)  képei,  kedves  tagjaink 
kapcsolódó rajzai megtekinthetők egyesületi irodánk üvegportáljain. Szeretettel várunk mindenkit!

**  2011. július 8-án (pénteken)   és  július 15-én (pénteken)  13.00 -15.00 óra között egyesületi irodánkban 
Sternádel Sándorné egyesületünk titkára és Főző Lászlóné vezetőségi tagunk  „Majd én megmutatom!” címmel 
-  készségfejlesztő foglalkozást (kézimunka, rajz, stb.)  tart.   Szeretettel  várjuk az érdeklődőket! 

** A fogyatékossággal élők sérelmére elkövetett  cselekmények tartozzanak a kiemelt ügyek közé! Az ÉFOÉSZ 
az  egyes  eljárási  és  az  igazságszolgáltatást  érintő  egyéb  törvények  módosításáról  szóló  törvényjavaslattal 
kapcsolatban  kereste  meg  Dr.Tapolczay  Gergely  országgyűlési  képviselőt.  A  javaslat  lényege,  hogy  a 
fogyatékossággal  élő sértettek  esetében  a büntetőeljárás  soron kívüli  lefolytatására  kerülhessen  sor.  (Forrás: 
www.efoesz.hu) 

**  A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a fogyatékos személyek és a hátrányos helyzetű csoportok szabadidősport 
tevékenységeinek és eseményeinek támogatására írt ki pályázatot. A pályázat a sportolási lehetőségek kiszélesí-
tését, a szabadidő  mozgásban gazdag, hasznos eltöltésének ösztönzését támogatja. A kiírásban jelzett ötvenmil-
lió forintos keretösszegből a Magyarországon 2011. május 1. és 2012. május 31. között rendezendő programso-
rozatokhoz nyerhető vissza nem térítendő állami támogatás. A pályázattal a Sportért Felelős Államtitkárság a fo-
gyatékos személyek települési, megyei, továbbá a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok hazai szabadidősport 
programjait, programsorozatait kívánja támogatni.  A pályázatok  benyújtási határideje: 2011. július 30.  A „Fo-
gyatékos személyek, továbbá hátrányos helyzetű csoportok szabadidősport tevékenységeinek és eseményeinek 
támogatása” elnevezésű pályázati (kód: SPO-HH-2011) felhívás és a hozzá kapcsolódó formanyomtatványok a 
kapcsolódó anyagok között letölthetők. (Forrás: Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Sportért Felelős Államtitkár-
ság)

**  A gyógyszer gyártók és forgalmazók által az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz benyújtott árajánlataik 
eredményeként július elsejével közel 600 gyógyszer betegtérítési díja változik. A térítési díj változás a jelenleg 
támogatott mintegy 6000 gyógyszer 10%-át érinti. Július 1-től a gyártók és forgalmazók által benyújtott árajánla-
tok alapján  közel 200 gyógyszer esetében 6,5 %-kal csökken a betegek által fizetendő térítési díj. Köztük szá-
mos készítmény esetében  ennek mértéke eléri,  sőt  meghaladja  a  40-50%-t.  Ugyanakkor  kevesebb mint 350 
gyógyszer esetében a gyártók egyáltalán nem, vagy csak kisebb mértékű árcsökkentési ajánlattal éltek, így ezen 
készítmények esetében a betegtérítési díjak átlagosan 3,3 %-kal emelkednek. Ezen gyógyszerek térítési díja min-
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den esetben azért emelkedik mert rendelkezésre áll olcsóbb helyettesítő készítmény. Az árváltozás gyulladás-
csökkentőket, vércukorszint és vérnyomás csökkentőket, antibiotikumokat és urológiai szereket érint. (Forrás:  
www.oep.hu)
**  Tombol a nyár, így fokozott egészségi kockázattal járó kánikula is várható, figyeljük tehát a meteorológiai 
előrejelzéseket!  Évenként  felhívjuk  a  figyelmet  az  alábbiakra:  a  tartósan  magas  hőmérséklet  az  egészséget 
befolyásoló,  káros  hatású.  (csecsemők,  idősek,  idült  betegek,  fizikai  munkát  végzők  különösen 
veszélyeztetettek!)   Javasolt  a  hűvös  helyen  való  tartózkodás,  fizikai  munka  szüneteltetése,  napi  többszöri  
zuhanyozás langyos vízzel. Mindenkinek ügyelnie kell a fokozott folyadék bevitelre, a tűző nap (főleg déli órák)  
elkerülésére és az  UVB sugárzás elleni védelemre. (napvédő krém, világos, természetes alapanyagú ruházat, 
széles  karimájú kalap,  sapka viselése.)  Ne hagyjunk kisgyermeket,  állatot  bezárt  gépkocsiban! A szabadban 
végzett  sportolás  a  reggeli  vagy kora esti  órákban történjék Az utcákon,   köztereken  az ivóvíz közkifolyók 
lakosság számára történő hozzáférését biztosítani kell! (Forrás: a  www.antsz.hu )

**  Korunk népbetegsége az elhízás, mely egyike a XXI. század egészségügyi kihívásainak. A KSH  adatai sze-
rint a magyar lakosság 45 százaléka (!) túlsúlyos vagy elhízott. Külön elgondolkoztató, hogy ma Magyarorszá-
gon minden ötödik gyermek plusz kilókkal küzd. Ennek oka sokrétű, megváltoztak a táplálkozási szokások, egy-
re többet és egyre kalóriadúsabb ételeket fogyasztunk, miközben egyre mozgásszegényebben élünk. A fogyást 
különböző, gyakran igen drága kúráktól, külső segítségtől várjuk, miközben életmódunkon nem szeretnénk vál-
toztatni, nem csoda, hogy a fogyókúrák eredménye fél év múlva már alig látható. 

A súlyfelesleg számos, súlyos betegség komoly rizikófaktora, a kövérség gyakori szövődménye a magas vér-
nyomás, a  II-es típusú cukorbetegség, mely gyakran már gyermekkorban megjelenhet, érrendszeri szö-
vődményeket, vese-, látáskárosodást okozva. Emellett felboríthatja a hormonháztartás működését is. A megnöve-
kedett testtömeg erősen megterheli az ízületeket,  később komoly ízületi fájdalmakat, mozgási  nehezítettséget  
okozva. Gyakran védekeznek a szülők illetve az elhízott emberek genetikai okokra hivatkozva, és gyakran vitat-
hatatlanul családtagjaik is súlyproblémákkal küszködnek. Azonban ennek sokkal inkább a rögzült, rossz táplál-
kozási szokások, mozgásszegény életmód az oka, az elhízott emberek között arányaiban csak igen ritkán találunk 
betegséget a háttérben (pl. pajzsmirigy alulműködés, mellékvese túlműködés).

Gyakran a stressz, lelki problémák oldására használják az emberek az evést. Falatozás közben ugyanis képlete-
sen megesszük az undok főnököt, a goromba szomszédot, de saját félelmeinket, sőt ki nem élt agresszivitásunkat  
is. Ismert tény, hogy a túlsúlyos emberek kedvesebbek, kevésbé tűnnek agresszívnak, holott gyakran csak arról 
van szó, hogy elfojtják indulataikat, szorongásaikat, evéssel kompenzálnak. Az evés azonban csak rövid idejű jó-
érzést és megkönnyebbülést okoz. Valójában a túlsúly tovább növeli lelki gondjainkat. A duci gyerekeket gyak-
ran csúfolják társaik, nehezebben tudnak beilleszkedni, magukat ügyetlenebbnek, szerencsétlenebbnek élik meg. 
Későbbi életkorban munkahely találási és párkapcsolati problémákat, komoly kisebbrendűségi érzéseket okozhat 
a jelentős túlsúly. Duci embertársunk visszahúzódóvá válik, egyre inkább csak az evésben leli örömét. Így az ör-
dögi kör bezárul. Ezért is fontos, hogy a fogyás inkább életmódváltással, szükség esetén pszichológusi segítség  
igénybevételével történjen, és ne váljon fogyókúrák sikertelen sorozatává. Könnyebben gyógyul a testünk, nyer-
jük vissza ideális súlyunkat, ha szembenézünk a problémáinkkal, felvállaljuk az érzelmeinket, indulatainkat, nem 
akarunk mások elvárásainak görcsösen megfelelni, illetve a feszültség levezetésének sikerül más, egészségesebb 
módját (pl. sport, beszélgetés, jóga) megtalálni.

A fogyás az energia egyensúlytól függ, akkor fogyunk, ha kevesebb kalóriát viszünk be a szervezetünkbe, mint  
amennyit felhasznál testünk a működéséhez. A zsír lerakódása akkor indul be, ha a szükségesnél több kalória jut  
a szervezetünkbe. A sikeres diéta alapja a kalória felhasználás mértékének növelése. A rendszeres testmozgás 
nem csak közvetlenül égeti a zsírt, de magának az izomtömegnek a növekedése is több kalóriát igényel. Azaz az 
izomszövet nyugalmi energia igénye jelentősen meghaladja a zsírszövetét, az alap kalóriaforgalom kb. negyedét 
adja a nyugvó izomtömeg. (Forrás: WEBBeteg – Dr. Dinya Zoltán, pszichiáter)

Vezetőségünk nevében kellemes nyarat és vidám, boldog vakációt kívánok minden kedves tagunknak, vigyáz-
zunk egészségünkre és testsúlyunkra!   . . .  és  természetesen, jókedvünkre is!

- Anyuci ég a karácsonyfa!
- Ja, de butuska vagy . . .  Nem  ég, hanem világít . . .
- Igen? Most már a függöny is világít . . .  (Forrás: „Üzenet” c. lap)
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Miskolc, 2011. június
Dr.Szabó Mária
az egyesület elnöke

HÍRLEVÉL
2011./6.

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  Tagtársaink!

**  Kissé szomorú hírrel kell kezdenem: anyagi nehézségeink miatt egyelőre el kell halasztanunk a várva-várt kirándulásunkat. 
Előző Hírlevelünkben már tájékoztatást  adtunk arról,  hogy az  egy millió  forinton felüli  fűtésszámlánk,  továbbá az  egyéb  
költségek  (postaköltség,  villany,  víz,  Internet,  telefon,  stb.)  igen  nagy  kiadást  jelentenek  bevételeinkhez  képest  és  nem 
szeretnénk  adósságba keveredni, kifizetetlen számlákat gyűjteni. Nyertes pályázataink  szerény összegűek voltak  és  ezeket  
csak  meghatározott célokra lehet felhasználni. Kérjük türelmeteket,  megértéseteket.  Higgyétek el, minden erőnkkel keressük 
a megoldást a   mindnyájunk által nagyon kedvelt  hagyományos  kirándulásunk megrendezésére.

**  Szeptember első szombatján  azonban  elindítunk  egy  új programot  „Séta a jó levegőn  egészségünkért” mottóval.  Akinek 
kedve van egy  2-3 órás gyalogláshoz, közös együttléthez,  az jelenjen meg ezen a napon  reggel 9 óra 45 perckor Diósgyőrben  
az 5-ös   autóbusz végállomásánál.  Jelenleg  Lillafüredre  tervezzük  „egészség-sétánkat”. Jó levegőn leszünk, mozgunk és 
jókedvünk  lesz.  Majd  meglátjátok!  Részletesebb  felvilágosítás  irodánkban  ügyfélfogadási  időben  kérhető  telefonon  vagy 
személyes megjelenéssel. E-mailes kérdésekre is szívesen válaszolunk.

**  Tájékoztatjuk  kedves  Tagjainkat,  hogy országos  szervezetünk az  ÉFOÉSZ (amelynek  mi  is  tagszervezetei  vagyunk) 
eljuttatott hozzánk egy összeállított szakmai anyagot,  kérve, hogy küldjük el azt megyénk országgyűlési  képviselőinek.(Ez  
megtörtént.) Javaslatukban amellett foglaltak állást, hogy amennyiben a rokkantsági nyugdíj rendszere átalakításra kerül, az ne 
érintse az értelmi fogyatékos embereket. Kérték továbbá azt is, hogy az Országgyűlés elé benyújtandó sarkalatos törvények 
megalkotása (kiemelten az oktatás, egészségügy, választójog, új Polgári törvénykönyv cselekvőképességi szabályai kérdésében) 
a Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezménnyel (2007. évi XCII. tv) összhangban történjen. 

**  20. Sérült Gyermekek Napja! Időpont: 2011. szeptember 12.,  10.00 óra. Helyszín: Az 56-osok terétől az Állatkertig.  Az  
ÉFOÉSZ rendhagyó módon az idei évben békés menetet szervez az állatkerti nap kiegészítő rendezvényeként. A menet célja: 
felhívni  a  figyelmet  a  fogyatékossággal  élő  emberek  társadalmi  befogadásának  és  esélyegyenlőségének  fontosságára.  Az 
ünnepélyes megnyitó az Állatkert nagyszínpadán kezdődik 11.00 órakor. 11.30-15.30-ig nagynevű fellépők koncertjei, illetve 
amatőrök gyermek műsora tekinthető meg. A pontos program szervezés alatt. További információ a www.efoesz.hu.

**  Az ÉFFE és az ÉFOÉSZ Komárom Megyei Egyesülete 2011. október 8-án fogyatékossággal élők számára  Nemzetközi 
Táncversenyt és Mozgásszínházat rendez. Szabadon választott stílusban modern, musical, jazz, balett, hip-hop, társastánc (ke-
ringő, salsa …), tánc - kerekesszékes, mozgásszínház. A táncverseny  helyszíne:  Eötvös 10 Kulturális és Közösségi Színtér, 
1067 Budapest, Eötvös u. 10. A jelentkezési lapot 2011. szeptember 5-ig kell leadni. A  részvételi díjról és egyéb tudnivalókról  
a  nemzetkozitancverseny@mailbox.hu  e-mail címen, illetve a  www.effe.hu weboldalon, valamint a  1/784-0908 és  70-363-
0725 - ös telefonszámokon lehet érdeklődni. 

**  EGÉSZSÉGÜNK VÉDELMÉBEN  fontos jó tanácsok, tájékoztatások: 

**  Mire ügyeljünk hőség esetén, ha gyógyszert kell szednünk? A gyógyszerkészítményeket mindig a betegtájékoztató illetve 
az alkalmazási előírás utasításai szerint kell alkalmazni.  A hőségben fontos sok folyadékot fogyasztani a gyógyszert szedők 
esetében  is.  Ki  kell  emelni  a  vérnyomáscsökkentőt  illetve vízhajtót  szedő betegeket,  mivel  ezen gyógyszerkészítményeket  
alkalmazó  betegek  esetén  a  hőség  miatt  fokozott  a  hirtelen  vérnyomáscsökkenés  veszélye.  Előfordulnak  olyan 
gyógyszerkészítmények, amelyek fényérzékenységet okoznak, ezért szedésük mellett a napozás vagy szolárium nem javasolt. A 
hűtést  igénylő  gyógyszerkészítmények  megfelelő  tárolása  elengedhetetlen  a  gyógyszerkészítmény  hatásosságának 
megőrzésében.  A  gyógyszerkészítmények  szedése  előtt  a  betegtájékoztató  elolvasása  elengedhetetlenül  fontos  a  betegek 
részéről, illetve a háziorvossal/a gyógyszert felíró orvossal a fenti tudnivalók megbeszélése alapvető! (Forrás: www.antsz.hu)
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**  Az alacsonyabb sófogyasztással számos haláleset megelőzhető lenne! A magyar gyerekek akár négyszer, míg a felnőttek 
legalább  háromszor  több  sót  fogyasztanak  az  ajánlott  mennyiségnél.  Világszerte  az  agyvérzések 62  százalékának,  a 
szívkoszorúér-betegségek 49 százalékának  a  hátterében  magas  vérnyomás  áll.  A szív-és  érrendszeri  betegségek  az  összes 
betegség és a halálozás felét okozzák, a magas vérnyomás több mint 2 és fél millió embert érint ma Magyarországon. Ezeknek 
a betegségeknek a kockázata megfelelő táplálkozással és rendszeres testmozgással jelentősen csökkenthető lenne. Az ÁNTSZ, 
valamint az OÉTI (Országos Élelmezéstudományi Intézet) ezen esetben is üdvözli a népegészségügyi termékadó bevezetésének 
tervét, amely jelentősen hozzájárulhat a lakosság  egészségtudatos táplálkozásához. Számos tudományos bizonyíték van arra 
vonatkozóan, hogy a magas vérnyomás egyik legfontosabb kockázati tényezője a magas só bevitel. A hazai lakosság sóbevitele 
jelentősen meghaladja a WHO (Egészségügyi Világszervezet) által ajánlott 5 gramm/nap értéket. A sóbevitel nagyobb része a 
feldolgozott  élelmiszerek (szalámik,  konzervek,  stb.) fogyasztásából  származik és  csak kisebb hányada ered a főzés során 
hozzáadott  sóból  vagy az  asztali  sózásból.   Mit  tehetünk mi  magunk  a  kevesebb sófogyasztás  érdekében?  •  Használjunk 
kevesebb sót az ételek elkészítéséhez. • Helyettesítsük a sót fűszerekkel. • Együnk kevesebb magas sótartalmú feldolgozott  
élelmiszert. • Távolítsuk el a sószórót az ebédlőasztalról. • Együnk több alacsony sótartalmú élelmiszert (friss gyümölcsöt és 
zöldséget) • Amikor feldolgozott élelmiszert vásárolunk, olvassuk el a címkét és válasszuk az alacsonyabb nátrium/sótartalmú  
változatot! (Forrás: www.antsz.hu)

**  A  népegészségügyi  termékdíj  legfontosabb  üzenete,  hogy a  hazai  lakosságot  az  egészséges  táplálkozás felé  terelje, 
csökkentve azon élelmiszerek fogyasztását,  melyek egészségtelennek tekinthetők, s amelyek bizonyítottan felelősek számos 
súlyos  betegség  kialakulásáért.  A  cukros  üdítőitalok  a  kiemelten  egészségtelen  élelmiszerek  sorába  tartoznak.  Ezek  az 
egészségtelen  élelmiszerek  bizonyítottan  növelik  az  elhízás,  a  II.  típusú  cukorbetegség,  a  magas  vérnyomás,  a  szív-  és  
érrendszeri  betegségek, és egyes daganatos betegségek előfordulását.  Az egészségesebb élelmiszerkínálat  bármilyen módon 
történő  elérésének  haszna  népegészségügyi  szempontból  felbecsülhetetlen:  a  helyes  táplálkozással  csökkenthető  ugyanis  a 
betegségek előfordulási gyakorisága, és nő az állampolgárok minőségi életéveinek száma. (Forrás: www.antsz.hu)

**   Az  energiaitalokról:  Erős  hányingert  és  hányást,  mellkasi  fájdalmat,  szapora  pulzust,  nyugtalanságot,  álmatlanságot,  
esetenként pánikrohamot is okozhat a túlzott koffeinbevitel. A fiatalok körében oly népszerű energiaitalokban akár 4-5 csésze 
kávénak megfelelő koffein is lehet! Az  energiaitalok koffeint, és más, a koffein hatását felerősítő összetevőket tartalmaznak. 
Koffein-tartalmú ital fogyasztásához nem szokott egyének, vagy 18 év alatti gyermekek esetében a túladagolás akár halálhoz is 
vezethet! Az ÁNTSZ, valamint az OÉTI (Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet)  egyetért a népegészségügyi 
termékadó tervezett bevezetésével, mert így a legveszélyeztetettebb korosztály (gyermekek, tinédzserek) feltehetően kevesebb 
energiaitalt fogyaszt majd.  A koffeinnel szemben nagyon hamar tolerancia alakul ki, ezért ugyanazon hatás eléréséhez egyre 
nagyobb  mennyiség  bevitele  szükséges,  ekkor  azonban  már  jelentkezhetnek  a  mellékhatások.  Ahogy  a  kávéfogyasztás 
összefüggésbe  hozható  a  dohányzásra  való  rászokással,  az  energiaital  az  első  lépést  jelentheti  az  alkoholfüggőség  és  a 
drogokhoz való pszichés függőséghez. A szülők ne adjanak gyermekeiknek energiaitalt! Várandós nők és szoptató anyák ne 
fogyasszanak energiaitalt!  Intenzív fizikai  terhelés,  sporttevékenység  során fogyasztott  energiaital  életveszélyes  szívritmus-
zavarhoz vezethet! Ne fogyassza együtt az energiaitalokat alkohollal, gyógyszerekkel, étrend-kiegészítőkkel, kábítószerekkel,  
egyéb  tudatmódosító  szerekkel!  Ez  kiszámíthatatlan,  előre  megjósolhatatlan  következményekkel  járhat.  Az  egészséges 
életmódnak nem része az energiaital fogyasztása! Energiaital helyett fáradtságűzőnek, aktivitásfokozónak: mozgás, gyümölcs, 
nevetés! (Forrás: www.antsz.hu)

**  JÓ ÉTVÁGYAT! Joghurtos pite szilvával (Forrás:  receptár,  Bakonyi  Krisztina, Bogád)  Az előző cikkek után muszáj 
leírnom,  amit  egy  ilyen  finom süteménynél  a  családomnak  és  magamnak  is  szoktam  mondani:  „Csak  intelligensen,  1-1  
szeletkét együnk egyszerre, osszuk be, nem kell mindjárt az egész tepsit befalni!”

Hozzávalók: 2 pohár natúr joghurt (a joghurtos pohár lesz a mérce),  3 tojás, 3 pohár liszt, 1 pohár cukor, 1 pohár olaj, csipet só, 
2 csomag vaníliás cukor, 1 csomag sütőpor, 2 evőkanál kakaópor, 50 dkg szilva, 2 teáskanál őrölt fahéj (én enélkül csináltam)
Elkészítés:  1./ a tojásokat  összekeverjük a cukorral,  joghurttal,  sóval és olajjal, -  kézi vagy elektromos habverővel  -  jól  
összedolgozzuk őket, végül a sütőporral elkevert lisztet hozzáadjuk  és   simára keverjük.  2./ Vajjal kikent-lisztezett tepsibe 
(kb.  30x25 cm) öntjük a tészta  felét.  A másik felébe  beleszórjuk és  jól  elkeverjük  a kakaóport  és  a  sárga  tészta  tetejére  
kanalazzuk, elsimítjuk. A tetejét megszórjuk a kimagozott, félbevágott, héjától megtisztított szilvával, meghintjük fahéjjal (én 
nem hintettem meg) és 180 C-fokra előmelegített sütőben, 35 perc alatt készre sütjük. (tűpróba!) Kihűlve, szeletelve kínáljuk. 
(más gyümölccsel is elkészíthető.) 

**  Nem vagyok híve a falfirkáknak (Graffiti), azért ezt a néhányat  mégis  leírom búcsúzóul:

** Inkább csináld holnap! Ma már eleget hibáztál!
** Még hogy az úszástól jó alakod lesz! Nézd meg a bálnákat!
** A minőség és mennyiség nem számít, csak sok legyen és jó!
** Nem tudtam, hogy lehetetlen, ezért megcsináltam.
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Miskolc, 2011.július

Dr.Szabó Mária
az egyesület elnöke

HÍRLEVÉL
2011./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  Tagtársaink!

** Egyesületünk vezetősége nehéz szívvel, de felelőssége tudatában és a  realitásoknak megfelelően úgy döntött,  
hogy a már hagyományossá vált,  fürdőhelyre történő kirándulásunkat ez évben nem rendezi meg. Eddig minden 
esetben  értelmi  sérült  tagjaink  részére  térítésmentes  részvételt  biztosítottunk:  mind  az  útiköltség  (külön 
autóbuszokon való utaztatás), mind a fürdőbelépő jegy vonatkozásában.  Ez sajnos, most nem valósítható meg.  
Előző  Hírlevelünkben  részletesen  leírtuk,  hogy  új  irodahelyiségünk  fenntartása  jelentősen  megnövelte 
kiadásainkat,  s  ennek  következtében   nem  tudnánk  kifizetni  -   következmények  nélkül  -  ezen  kirándulás 
költségeit.  Az elmúlt  hetekben jónéhány tagunknál  érdeklődtünk,  hogy menetrendszerűen  közlekedő vonattal,  
autóbusszal vállalnák-e az utazást (ugyanis az utazás díja így töredékére csökkenne),  de különböző okokra (a 
nagyobb testsúly miatti  nehézkesebb mozgásra,  fokozott  fáradékonyságra,  stb.) hivatkozva ezt  elhárították,  és 
csak néhányan voltak olyanok, akik  így  is  eljöttek volna.  Döntésünk  a  fentiek figyelembe vételével történt.

** Amint azt  jeleztük már, szeptemberben  elindul új   programunk a  „Séta a jó levegőn,   egészségünkért”. 
Akinek kedve van egy  2-3 órás gyalogláshoz, közös együttléthez,  az jelenjen meg szeptember  10-én  reggel 9 
óra 45 perckor Diósgyőrben az 5-ös  autóbusz végállomásánál.  Jelenleg  Lillafüredre  tervezzük  „egészség-
sétánkat”. A  túrát gazdasági vezetőnk  Cseh Györgyné (Terike néni) vezeti. Mindenkit szeretettel várunk!

**  2011.  szeptember  9-én   (pénteken)  és  szeptember  23-án  (pénteken)  13.00  -  15.00  óra  között  egyesületi 
irodánkban  Sternádel  Sándorné  egyesületünk  titkára  és  Főző  Lászlóné  vezetőségi  tagunk   „Majd  én 
megmutatom!” címmel  -  készségfejlesztő foglalkozást (kézimunka, rajz, stb.)  tart.  Akik rendszeresen járnak,  
megmondhatják, hogy milyen nagyszerű dolgokat tanulhatnak  itt  és mennyire ösztönöz ez a közös munka a  
vidámságra, jókedvre,  kreativitásra. Minél többen gyertek el!

**  Az ÉFOÉSZ  a   Fővárosi  Állat-  és  Növénykerttel  közösen  immár  20.  alkalommal  rendezi  meg a  Sérült 
Gyermekek Napja országos rendezvényt, amelyre ezúttal 2011. szeptember 12-én kerül sor. Helyszín: a Fővárosi  
Állat- és Növénykert. Műsorvezető: Novák Péter. (10,30 óra: ünnepélyes megnyitó, 11,15: a Hangadók Zenekar  
koncertje; 12,00: Tombola;  12,20: az LGT emlékzenekar koncertje; 13,00: Novák Péter köszönti a résztvevőket,  
13,05: Tombola; 13,20: Ferenczi György és a Rackajam koncertje; 14,20:  Sárközi Anita koncertje; 14,50: amatőr 
fellépők.)   Aki tagjaink közül részt kíván venni ezen a rendezvényen, egyénileg  is  megteheti.  A  Miskolcról  
utazó csoportot  Farkas Istvánné ellenőrző bizottsági tagunk vezeti, indulás:  2011.  szeptember 12-én  reggel a 7  
óra 35 perckor induló budapesti gyorsvonattal. A  vonatjegyet mindenki előre váltsa meg!  Találkozás:  Miskolcon 
a Tiszai Pályaudvar bejáratánál szeptember 12-én  7 óra 15 perckor.  Szép és tartalmas, vidám  napot  kívánunk! 
(Esernyőt, esőkabátot javasolt vinni!)  Egyéb felvilágosítás  -  ügyfélszolgálati időben  - irodánktól is kérhető.

**  Az  ÉFOÉSZ,  valamint  a  fogyatékossággal  élő  emberek  országos  érdekérvényesítő  szervezetei:  Autisták 
Országos Szövetsége, Magyar  Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége,  a Mozgáskorlátozottak Országos 
Szövetsége, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, a Siketvakok Országos Egyesülete, a Szervátültetettek 
Országos  Szövetsége,  valamint  a  Fogyatékos  Emberek  Szervezeteinek  Tanácsa  és  annak  tagszervezetei 
elhatározták,  hogy  közös  felhívással  fordulnak  Magyarország  lakosságához.  Illeszkedve  a  Kormány  által 
alkalmazott  „Szociális  konzultáció”  módszeréhez,  a  mellékelt  kérdőívvel  „Társadalmi  párbeszédet” 
kezdeményeznek  a  magyar  polgárokkal.  Kérjük  szíveskedjék  válaszát  visszaküldeni  az  ÉFOÉSZ  országos 
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központja részére  postán:  1093 Budapest, Lónyay u. 17.,  vagy  e-mailen az  efoesz@efoesz.hu címre, hogy a 
társadalmi párbeszéd eredményét a Kormány számára, döntéseinek megalapozásához átadhassák. (Az irodánkba 
behozott, vagy egyéb módon eljuttatott, kitöltött kérdőíveket mi is továbbítjuk az ÉFOÉSZ-nek.) A kérdőívet  
jelen Hírlevelünkhöz  mellékeljük, de  a www.efoesz.hu     honlapról tetszőleges számban közvetlenül is letölthető. 
A válaszadás történhet névvel, vagy név nélkül is.  

** Felhívom az érintett kedves Tagjaink figyelmét, hogy a személygépkocsi szerzési/személygépkocsi átalakítási 
támogatás megállapítása iránti kérelem benyújtási határideje 2011. évben  szeptember 15-e, a későbbiekben min-
den év március 31-e. (Vonatkozó jogszabály: 102/2011. (VI. 29.) Kormány rendelet a súlyos mozgáskorlátozott  
személyek közlekedési kedvezményeiről. Hatályos: 2011 07. 02.)

** 2011. szeptember 1-től jelentősen átalakul a lakásfenntartási támogatás. Augusztus 31-ével megszűnik a szoci-
ális alapú gázár- és távhő ár-támogatás és beépül a lakásfenntartási támogatásba, az új támogatást a helyi önkor-
mányzatnál kell igényelni. Lakásfenntartási  támogatást a fűtéstámogatáson túl többek között lakbérre,  albérleti 
díjra, közös költségre, csatornahasználati díjra, a szemétszállítás költségeire, villanyáram, víz és gázfogyasztás  
költségeire lehet kérni. Újdonság az eddigi gyakorlathoz képest, hogy a gázzal és távhővel fűtők mellett azok is 
igénybe vehetik az új lakásfenntartási támogatást, akik fával, olajjal, szénnel vagy más módon fűtenek. A támoga-
tási kérelmeket a helyi önkormányzathoz kell benyújtani, amely jövedelem- és vagyonvizsgálatot végez, és pénz-
ben és/vagy természetben is megállapíthatja a támogatást.  Részletesebb tájékoztatást az  illetékes önkormányzat-
tól kérhetnek. (Forrás: NEFMI)

** Szeptember 1-jén az ország mintegy 4200 általános, speciális és szakiskolájában, gimnáziumában és szakkö-
zépiskolájában 1 308 700 diák számára rendben megkezdődik  a 2011/12-es tanév. Az általános iskolákban 749 
000-en, ezen belül is az első osztályokban 98 700-an, a szakiskolákban 125 400-an, a speciális szakiskolákban 
9600-an, gimnáziumban 191 900-an míg szakközépiskolában 232 800-an tanulnak majd. A tanítási napok száma 
az általános iskolákban 183, a közép- és szakiskolákban 182. Az utolsó tanítási nap legtöbb helyen 2012. június 
15-e, péntek lesz, ettől csak néhány esetben térnek el az intézmények. Az őszi szünet 2011. november 2-től no -
vember 5-ig, a téli 2011. december 22-től 2012. január 2-ig, a tavaszi szünet 2012. április 5-től április 9-ig tart. Az  
őszi érettségi vizsgák 2011. október 14-e és november 15-e, a tavasziak 2012. május 4-e és június 29-e között  
lesznek. A szeptember 1-jét követő napokban a felsőoktatási intézményekben is elindul a tanév. Az egyetemeken 
és a főiskolákon az általános eljárás keretében felvételt nyert 97 769, és a  pótfelvételin bejutott 11 000 diákkal 
együtt közel 109 000 első éves hallgató kezdi meg tanulmányait. (Forrás:  Oktatásért Felelős Államtitkárság)  A 
pedagógusoknak és a tanulóknak, eredményes 2011/2012-es tanévet kívánunk!

** Mit kell tudni a keresztallergiáról, az orális allergia szindrómáról? 

Hazánkban a nyár végén, ősz elején jelentkezik a legtöbb allergiás probléma - elsősorban a légkörben található 
magas  parlagfű-pollen  koncentráció  miatt.  Ilyenkor  a  hagyományos  „szénanáthás”  tünetek  (pl.  orr-  és 
szemviszketés, orrfolyás, orrdugulás, könnyezés, tüsszögés) mellett bizonyos ételek elfogyasztása után pár perccel 
a száj, garatra korlátozódó kellemetlen szubjektív tünetek:  pl. ajak- vagy nyelvduzzanat/bizsergés, lágyszájpad- 
vagy  garatviszketés,  stb.  is  felléphetnek.  Ezt  a  tünet-együttest  orális  allergia  szindrómának  hívják,  melynek 
hátterében  az  ún.  keresztallergia  jelensége  áll.  A  keresztallergia  a  pollenben  és  bizonyos  gyümölcs-  és 
zöldségfélékben  egyaránt  megtalálható,  rokon  kémiai  szerkezetet  mutató  molekulák,  az  úgynevezett  kereszt-
allergének nagyfokú hasonlóságán alapul. Emiatt az adott élelmiszer elfogyasztásakor az allergiát okozó pollennel 
rokonságot  mutató kémiai  anyag  is  képes  helyben,  a  szájüreg  nyálkahártyáján  allergiás  reakciót  kiváltani.  A 
fellépő tünetek az esetek legtöbbjében kellemetlenek, de általában múló jellegűek, önmagukban legtöbbször más 
bajt nem okoznak. Igen ritkán azonban fulladásérzés, légzési nehézség vagy – szerencsére az esetek elenyészően 
kicsi részében – súlyos allergiás reakció (anafilaxia) is felléphet.  A tünetek kezelésben elsődleges az allergiát  
kiváltó élelmiszer fogyasztásának kerülése, főleg a pollenszezonban.(A tünetek ugyanis összefüggést mutatnak a 
pollenkoncentrációval is, szezonon kívül általában ritkábban és enyhébb formában jelentkezhetnek). Különösen 
fontos az allergiás panaszt okozó élelmiszer kerülése akkor, amikor az súlyosabb allergiás tünetet (nehézlégzés,  
esetleg anafilaxia) okozott előzőleg. 

Valamennyit  segíthet  a  sütés-főzés  is,  mert  sok  kereszt-reakciót  adó  molekulát  képes  a  hőhatás  elbontani. 
Javasolják pl. a kérdéses élelmiszer rövid, mikrohullámú sütőben való kezelését  is étkezés előtt. Mindez nem 
érvényes a dió-mogyorófélékre, mert a pirított magvak általában megtartják allergizáló hatásukat a sütés-pirítás 
ellenére is. A pollenszezonban folyamatosan szedett allergia ellenes gyógyszerek (főként az ún. antihisztaminok, 
melyek  manapság  recept  nélkül  is  kaphatók)  kivédhetik,  vagy jelentősen enyhíthetik  a  keresztallergia  okozta 
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tüneteket is. Részletesebb felvilágosítás a háziorvostól, illetve az allergológiai szakrendelésektől kérhető. (Forrás:  
www.antsz.hu)

** Köszönjük az adójuk 1%-ának felajánlását egyesületünk céljainak megvalósítására, adományaikat (amelyeket 
csekken történő befizetéssel, személyesen az irodánkban vagy OTP számlánkra  -  117 340 04 - 203 488 87  - 
való átutalással  egyaránt megoldhatnak), és  köszönjük   tagszervezésüket!   

Búcsúzóul . . . egy kis mosoly . . .

„Az egyetlen dolog  amit az életemben elértem, az  a  kilincs volt.”  (Graffiti)

Miskolc, 2011. augusztus

Dr.Szabó Mária
az egyesület elnöke
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HÍRLEVÉL
2011./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  Tagtársaink!

**   A  Fővárosi  Növény-  és  Állatkertben    szeptember  12-én   az  ÉFOÉSZ  által   immár   20.  alkalommal  
megrendezett  Sérült Gyermekek Napja rendezvény nagyon jól sikerült, több, mint hatezren vettek részt rajta. 
Köszönet  érte  országos  szervezetünknek,  a   rendezőknek,  fellépőknek  és  mindenkinek,  aki  segítette  ennek 
létrejöttét.

**  Az ÉFOÉSZ pályázatot  hirdet  a  Göllesz Viktor Ösztöndíj elnyerésére,  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 benyújtási  
határideje: 2011. október 21.  (a pályázatot legkésőbb 2011. október 21-én éjfélig kell postára adni.) A pályázati  
anyag következő részeit kell megküldeni az ÉFOÉSZ Központi Irodájába (ÉFOÉSZ, 1461 Budapest, Pf. 301.): 1./  
a pályázati dossziét két példányban 2./ a fiatal állapotát igazoló szakvélemény másolatát. Érdeklődni lehet a 06-1-
411-1356-os  telefonszámon  vagy  az  olach.csilla@efoesz.hu e-mail  címen.  A  pályázati  felhívás,  útmutató  és 
adatlap az ÉFOÉSZ honlapjáról (www.efoesz.hu) letölthető, de ügyfélfogadási időben  egyesületi  irodánktól is 
kérhető.

**  Az  ÉFOÉSZ  kommunikációs  érdekérvényesítő csoportot  indít  értelmi  fogyatékos  felnőttek  számára.  A 
kommunikációs  készségfejlesztésen  túl  a   jelentkezőknek   lehetősége  lesz  munkájukkal  az  érdekképviseleti 
tevékenységben  részt  venni.  A  csoportba  a  média  és  az  érdekérvényesítés  iránt  érdeklődőket  várják.  A 
foglalkozásokat  kéthetente  tartják  Budapesten.  Jelentkezni  lehet  rövid  bemutatkozó  levéllel,  e-mailben  vagy 
postai úton. A levelet Balogh Fruzsinának kell címezni. E-mail cím: sajto@efoesz.hu ; postai cím: 1093 Budapest, 
Lónyay u. 17. I/1. Részletes felvilágosítás a www.efoesz.hu honlapon található.

**   Az  ÉFOÉSZ Képzési  Központja  októberi  indulással  autogén  tréninget hirdet  szociális  területen  dolgozó 
szakembereknek,  melyre  várja  a  jelentkezőket.  A  képzési  helyszín  Budapest,  a  Kálvin  térhez  közel.  A 
személyiségfejlesztő  tréning  8-10  alkalmat  jelent.  A  kapcsolódó  tudnivalók  a  www.efoesz.hu honlapon 
megtalálhatók.

**  Népszámlálás! Hazánkban október elsejétől népszámlálást tartanak. A népszámlálás mindannyiunkat érintő 
országos ügy, a hiteles adatközlést törvény teszi kötelezővé. Ennek gördülékenységét segítheti  az  a Civil Partner 
Program, amelyben az ÉFOÉSZ is részt vett, így elkészülhetett a kérdőív könnyen érthető változata  és egy rövid,  
könnyen-érthető videó a legfontosabb tudnivalókkal. A kérdőív végén szereplő érzékeny kérdésekre nem kötelező 
a válaszadás  -   azonban számunkra nagyon fontos. Az értelmi fogyatékos embereknek nyújtandó különböző 
szolgáltatások, lakhatási, oktatási, foglalkoztatási lehetőségek tervezése és maga az érdekérvényesítő munka során 
elengedhetetlen, hogy pontosan tudjuk: hány ember él fogyatékossággal. Az ÉFOÉSZ, illetve egyesületünk  is azt 
kéri, hogy nézze meg a népszámlálásról szóló videót az ÉFOÉSZ honlapján, további tudnivalókért keresse fel  a 
www.nepszamlalas.hu  oldalt és októberben válaszoljon őszintén! (Forrás: www.efoesz.hu) 

** 2011. október 7-én  (pénteken) és október 28-án (pénteken) 13.00 - 15.00 óra között egyesületi irodánkban 
Sternádel Sándorné egyesületünk titkára és Főző Lászlóné vezetőségi tagunk  „Majd én megmutatom!” címmel  -  
készségfejlesztő foglalkozást (kézimunka, rajz, stb.)  tart.  Gyertek el, várunk szeretettel!
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** „Séta a jó levegőn,  egészségünkért”  programunk következő időpontja: 2011. október 8. (szombat). Találkozás 
de. 10.00 órakor Miskolc-Tapolcán a 2-es autóbusz végállomásánál. A túrát gazdasági vezetőnk  Cseh Györgyné 
(Terike néni) vezeti. Mindenkit szeretettel várunk!
**  A  fogyatékossággal  élő  fogyasztók részére   fokozott  védelmet  biztosítanak  az  áram-  és  gázszámlákkal, 
mérőóra leolvasással, fizetési kötelezettséggel kapcsolatos, 2011. júliusában hatályba lépett jogszabályváltozások. 
(Fogyatékossággal élő fogyasztónak számít a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy, valamint az a személy, akinek az életét  
vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti a szolgáltatásból való kikapcsolás vagy annak megszakadása.)  Ennek 
értelmében a fogyatékkal élőket különleges bánásmódban kell részesíteni a méréssel, leolvasással, számlázással,  
díjfizetési  módokkal kapcsolatos igényeik intézése során. (pl. fizetési késedelem vagy nemfizetés esetén  sem 
lehet  kikapcsolni  azt  a  fogyasztót,  akinek  az  egészségét  vagy  az  életét  veszélyezteti  a  szolgáltatásból  való 
kikapcsolás vagy annak megszakadása.) (Forrás: www.jogiforum.hu) 

**  A  Magyar  Látszerész Szövetség, a  Magyar  Optikus Ipartestület és az optikai  szakma közös szervezésében 
2011.  október  1-31-ig   ismét  megrendezésre  kerül  a  Látás  Hónapja elnevezésű  rendezvénysorozat,  melynek 
keretében  az  országos  akcióban  résztvevő  több  száz  vizsgálati  ponton  ingyenes  látásellenőrzésben  és 
szaktanácsadásban  részesülnek  az  érdeklődők.  Az  idei  kampány  is  kibővül  térítésmentes  kontaktlencse 
kipróbálással is.  A Látás Hónapja által kínált szolgáltatás ingyenes látásellenőrzésből és szaktanácsadásból áll. A 
vizsgálat  a  pontos  korrekció  megállapításáig  történik  -  ezt  követően,  amennyiben  az  ellenőrzést  végző 
optometrista  vagy  szemorvos  szembetegséget  talál,  úgy  további  szemvizsgálatot  javasol  és  az  érdeklődőt 
szakorvosi  rendelésre  irányítja.  (BAZ megyében  az  alábbi  üzletek  nyújtják  a  fenti  szolgáltatást:  Megavision 
Optika, Miskolc, Szentpáli u. 2-6., tel: 46/321-206.,Megavision Optika, Miskolc, József A. u. 87., tel: 46/888-658; 
Ofotért Optikai Szaküzlet,  Miskolc, Andrássy u. 37., tel: 46/530-506; Ofotért Optikai Szaküzlet, Miskolc, Corvin 
u.  1-3,,  tel:  46/506-798;  Optirex  Optikai  Szalon,   Miskolc,  Bajcsy-Zs.  u.  2-4.  (Szinvapark),  tel:  46/507-674; 
Vision Expressz-Optikai Szaküzlet,  Miskolc, Széchenyi u. 25., tel: 46/506-758) (Forrás: www.latasellenorzes.hu)

**  Tanulj meg nemet is mondani!  Egészségműveltségünket jól tükrözi, hogy mire mondunk „igen”-t és mire 
„nem”-et.   Egy  közelmúltban  történt  felmérés  szerint,  növekvő  arányban  érzik  nagyon  jónak  vagy  jónak 
egészségi  állapotukat  a  fiatalok az  ezredforduló  óta.  Ugyanakkor  egyre  gyakoribbak  a táplálkozási  zavarok, 
problémát okoz az elhízás, az anorexia (kóros soványság) és bulimia nervosa (kóros falánkság, melyet a beteg 
önhánytatással,  hashajtók szedésével büntet). A 15-16 éves középiskolások  több mint 90 százaléka ivott már 
alkoholt,  háromnegyedük  pedig  életében  legalább  egyszer  rágyújtott.  A  9.  és  11.  osztályos  tanulók  közel 
egyharmada fogyasztott életében valamilyen illegális szert, élt vissza egyes gyógyszerek, vegyi anyagok kábító 
hatásával. A kannabisz-fogyasztók aránya a legnagyobb az összes droghasználó fiatal közül. 

A gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó szakemberek felelőssége is, hogy megjelenjen náluk az egészség, mint 
követendő  érték  ,   és  rendelkezzenek  is  a  megfelelő  életmód  kialakításához  szükséges  ismeretekkel.  Az 
egészségműveltség  megalapozását,  a  lehető  legfiatalabb  korban  kell  kezdeni  a  megfelelő  módszertan 
alkalmazásával,  azaz  gyermekkorban  kell  megtanulni  „nem”-et  is  mondani,  így nemcsak a dohányzás,  de a 
drogok használata is visszaszorulna. A médiumoknak a  pozitív példákat  is be kellene mutatniuk, ugyanis ma 
általában inkább az elrettentés jelenik meg. Az ifjúságsegítők kihívása, hogy követhető jó példákon keresztül  
bizonyítsák:  az egészségesebb választás a  könnyebb választás.  (Forrás:  Országos Egészségfejlesztési  Intézet, 
ÁNTSZ Kommunikációs Főosztály)

Végezetül egy finom „desszert” receptje:  Kukoricadarás túrógombóc

Hozzávalók  4 személyre: 4 tojás, 40 dkg tehéntúró, 15 dkg kukoricadara, 2 dl tejföl, 2 evőkanál porcukor,  1 
mokkáskanál őrölt fahéj  Elkészítés:  1./ A tehéntúrót átpasszírozzuk, összegyúrjuk a kukoricadarával,  a tojások 
sárgájával, majd hozzáadjuk a kemény habbá vert tojásfehérjéket. A masszát 20 percig állni hagyjuk. Ezután vizes  
kézzel  gombócokat  formálunk és  gyöngyözve  forró,  sós  vízben  kifőzzük.  (kb.  15  perc)  2./ A tejfölt   a  fele 
porcukorral kikeverjük, kissé megmelegítjük. (ügyeljünk arra, nehogy összefusson.) A maradék porcukrot az őrölt 
fahéjjal  ízesítjük.  3./ A  túrógombócokat  lecsepegtetjük,  tányérra  szedjük,  a  tejföllel  meglocsoljuk  és  fahéjas 
porcukorral meghintve tálaljuk. (Forrás: Mindmegette RECEPTTÁR, 2011/3. sz., Varga Gézáné  Ibolya, Mohács 
receptje)  JÓ  ÉTVÁGYAT!
 
. . .  és mosolyogjunk!

Egy kolostorban, ahol vegetáriánus közösség él, így invitálja a szakács az étkezéshez a többieket:
- Kérlek benneteket, üljünk asztalhoz, mielőtt elhervad a vacsora . . . (Forrás: Új Misszió)
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Miskolc, 2011. szeptember
Dr.Szabó Mária
az egyesület elnöke 

HÍRLEVÉL
2011./9.

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  Tagtársaink!

** Főző Lászlóné (Zsóka néni) egyesületünk vezetőségi tagja, 2011. november 3-án az ÉFOÉSZ megalakulásának 30 
éves jubileuma alkalmából emlékérmet vehetett át Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében   - Schmitt Pál 
köztársasági elnök feleségétől - Makray  Katalin asszonytól. Az ünnepségen jelen volt Soltész Miklós szociálpolitikáért 
felelős  államtitkár,  Bernáth  Ildikó  fogyatékosságügyi  miniszteri  biztos  és  Gyene  Piroska  az  ÉFOÉSZ  elnöke  is.  
Szeretettel gratulálunk kitüntetéséhez és kívánjuk, hogy még nagyon sok éven  át  erőben, egészségben éljen és nagy 
szakmai tudásával, szeretetével segítse  értelmi sérültjeinket.  Kevés hasonló lelkületű ember él a Földön;  boldogok 
vagyunk, hogy ismerhetjük őt  és vele dolgozhatunk. Köszönjük az ÉFOÉSZ-nek  a  tartalmas, szép rendezvényt!

**  Szeretettel  gratulálunk  Paramuzsikusainknak is,  ők a  közelmúltban  ünnepelték  fennállásuk  ötödik évfordulóját. 
Köszönetet  mondunk  a  szülőknek,  kiemelten  Osgyáni  Károlynénak,  aki  kezdeményezője  volt  az  ének-zenekar 
megalakulásának, és  a további alapító tagoknak: Csépányi Sádorné, Major Árpádné, Kánya Jánosné, Dudás Csabáné, 
Farkas  Istvánné,  Bajor  Józsefné,  Gerő  Ágnes,  Gajdos  Erzsébet,  Homolya  Istvánné,  Kavisánszki  Sándorné,  Tiszai 
Gyuláné,  Demeter  Gizella,  Nagyné  Dr.Tóth Anikó, Labbancz Lászlóné  szülőknek.  Köszönjük a sikeres  szakmai  
munkát Csekéné Altrichter Judit vezető tanárnőnek és Főző Lászlóné vezetőségi tagunknak. Köszönetünket fejezzük ki 
az ÉNO vezetésének a terem biztosításáért és a támogató hozzáállásért, továbbá Jármay Ágota asszonynak a „Mások-
Másképpen” Alapítvány elnökének, a Rotary Club Miskolcnak és mindenkinek, aki segítette Paramuzsikusainkat, hogy 
megmutathassák, kibontakoztathassák  tehetségüket. Köszönjük és gratulálunk!

**  Egyesületünk  nehéz  anyagi  helyzete,  illetve  az  új  irodánk működtetési  költségének  megnövekedése  miatt  még 
augusztusban levélben kértem segítséget, személyes megbeszélést  Miskolc MJ Város polgármesterétől. Remélem, a 
válasz  a  közeljövőben megérkezik és  ügyünk  pozitív  fordulatot  vesz.  Amennyiben  nem így történne,  kénytelenek  
leszünk kiköltözni  szép  és  végre  emberi  körülményeket  biztosító  helyiségeinkből,  ahol  végre  valóban  foglalkozni 
tudtunk  érdeklődő  tagtársainkkal  (térítésmentes  készségfejlesztő-önérvényesítő  foglalkozások  tartása,  alapfokú, 
speciális számítógép felhasználói oktatás, ügyfélszolgálat, stb.) visszaadni azokat a miskolci önkormányzatnak. Ez évi 
nyertes  pályázataink,  bevételeink   igen  szerény  összegűek  voltak,  kiadásaink  viszont   magasak.  (Ezt  előző 
Hírlevelünkben  már  részleteztük.)  Bár  2011-ben  az  500  Ft/fő/év  tagdíjunkat  1200  Ft/fő/év  összegre  emelte 
közgyűlésünk,  sajnos,  nem hozta meg a várt  eredményt;  a  pénzbeli  adományok nagysága  is változatlanul csekély. 
Vezetőségünk tagjait nagyon elszomorítja az a tény, hogy rendszeres segítségkérésünk nem talál visszhangra,   akár  
önkéntes munkáról, akár anyagi támogatásról vagy egyéb dologról van szó. Azért  változatlanul  reménykedünk . . .

** 2011. november  11-én  (pénteken) és november 18-án (pénteken) 13.00 - 15.00 óra között egyesületi irodánkban 
Sternádel  Sándorné  egyesületünk  titkára  és  Főző Lászlóné  vezetőségi  tagunk   „Majd én  megmutatom!”  címmel   -  
készségfejlesztő-önérvényesítő foglalkozást  tart.  Gyertek el, várunk szeretettel!

**  Felvilágosító, tájékoztató előadásokat  rendez egyesületünk  2011. november 25-én (pénteken) és december 9-én 
(pénteken) 14.00 órai kezdettel  a Szikra Alapítvány Civil Ház előadótermében. (Miskolc, Széchenyi u. 19.; „Weilich 
udvar” néven is ismert, IV. em. 3. ajtó, lift van). Mindenkit szeretettel várunk! 
Nov. 25-én:      1./  A bizonytalanság és a bizalmatlanság érzése;      Előadó: Nagy Etelka pszichológus  
                         2./  Tájékoztató a közgyógyellátásról, változások      Előadó: Alakszai László igazgató, BAZ Megyei 
                               Kormányhivatal, Egészségbizt.  Pénztári  Szakigazgatási Szerve, Miskolc
Dec. 9-én:        1./ Alapvető tudnivalók az elsősegélynyújtásról, újraélesztésről;  Előadó: Dr.Kovács Rita háziorvos
                         2./ Egészségmegőrzés, baleset-megelőzés                  Előadó: Dr.Gyulai Ákosné egészségfejlesztő

**  Egyesületünk  szervezésében   -  megfelelő  létszám esetén  -  2011.  december  12-én  14.00  órától  a  Művészetek 
Házában (3530 Miskolc,  Rákóczi  u.  5.)  vetítésre  kerül  a  Maci  Laci színes,  magyarul  beszélő,  amerikai-új-zélandi 
animációs film. Belépőjegy 400 Ft/fő. Jelentkezni lehet november 25-ig irodánkban, ügyfélfogadási időben. 
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**  A  Szimbiózis  Alapítvány  a  Fogyatékos  Személyek  Esélyegyenlősége  Közalapítvány  támogatásával  folytatja  a 
„Turizmus korlátok nélkül!” projektjét! A program  célja: fogyatékossággal élő személyek és családtagjaik ingyenes 
nyaralásának  biztosítása  5  napon keresztül  a  festői  környezetben  lévő  Baráthegyi  Farm Panziójukban.   A projekt 
időtartama: 2011. október – 2012. március. Bővebb információ: Kovácsné Ferencsák Zita, tel: 06/30 406-5969; email: 
lakootthon@barathegy.com  (Forrás: www.efoesz.hu)

**   Ne  fordítsd  el  a  fejed!  A  gyermekbántalmazás megelőzhető!  A  gyermekbántalmazás  és  elhanyagolás  súlyos 
társadalmi  probléma,  melynek  hatékony  kezelését  nemzetközi  kötelezettségeink  és  a  hazai  jogszabályok  is 
megkövetelik.  A  magyar  Gyermekvédelmi  Törvény (a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló 
1997.évi XXXI. törvény) a világon tizennegyedikként mondta ki a testi fenyítés teljes tilalmát.  Eszerint „a gyermeknek 
joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással – fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal –, az 
elhanyagolással  és  az  információs  ártalommal  szembeni  védelemhez.  A gyermek nem vethető  alá  kínzásnak,  testi  
fenyítésnek  és  más  kegyetlen,  embertelen  vagy  megalázó  büntetésnek,  illetve  bánásmódnak.”  Az  egészségügyi 
szolgáltatókat a törvény arra kötelezi, hogy értesítsék a gyermekjóléti szolgálatot, ha feltételezhető, hogy a gyermek  
sérülése vagy betegsége bántalmazás, elhanyagolás következménye, illetve ha a gyermek egészségügyi ellátása során  
bántalmazására, elhanyagolására utaló körülményről szerez tudomást. Jelentsük a hatóságnak az ilyen eseteket!

Fogalmak: 

A    gyermek veszélyeztetése  :  a gyermek alapvető fizikai  és/vagy pszichológiai  szükségleteinek  tartós  elhanyagolása 
és/vagy a gyermek bántalmazása. 

Elhanyagolás: minden olyan mulasztás vagy baj okozása, amely jelentősen árt a gyermek egészségének vagy lassítja,  
akadályozza szomatikus/testi, mentális és érzelmi fejlődését. Fajtái: fizikai, érzelmi, oktatási-nevelési elhanyagolás. 

Bántalmazás: ha valaki sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek, vagy ha a gyermek sérelmére elkövetett cselekményt  
– noha tud róla, vagy szemtanúja – nem akadályozza meg, illetve nem jelenti. Fajtái: fizikai, érzelmi, szexuális. 

Elkövetés helye szerint történhet családon belül és kívül. Kiemelendő az intézményi bántalmazás, a média erőszak, az 
on-line abúzus (visszaélés, negatív következményekkel járó cselekedet) és a kortárs-bántalmazás. 

Hazánkban évente kb. 30 gyermek hal  meg bántalmazás vagy elhanyagolás  következtében.  Egy éves életkor felett 
külső okokból következik be a legtöbb haláleset, ezen belül a legtöbb gyermek  véletlen balesetek  következtében hal 
meg, ezek  hátterében sokszor elhanyagolás  feltételezhető. A KSH előzetes adatai szerint  2010-ben a gyermekjóléti 
szolgálatok 191.185 veszélyeztetett gyermeket tartottak nyilván. Az adatok azonban csak a jéghegy csúcsát jelentik, a 
szakemberek  becslései  alapján  Nyugat-Európában  egy  feltárt  esetre  10,  Magyarországon  pedig  25  rejtett  eset  jut! 
(Forrás:  www.antsz.hu  Cím: 1097 Budapest, Gyáli u. 2-6.; Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839;  tel: + 36 1  476 
1100; E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu) 

**  Tájékoztatjuk  kedves  Tagjainkat,   hogy   a  „Séta  a  jó  levegőn,   egészségünkért”   elnevezésű   programunkat 
átmenetileg szüneteltetjük. Ingyenes használtruha akciónk azonban folyamatos!

November  elsején  (Mindenszentek  )  és  másodikán  (Halottak  napja)  kegyelettel   emlékeztünk  eltávozott  
szeretteinkre. Nyugodjanak békében!

VÁRNAI  ZSENI:  MAMA

1./ Halott anyámról álmodtam az éjjel,                              4./ Sokat vétettem ellened, míg éltél,
mióta meghalt, sokszor visszatér,                                      nehéz adósság nyomja lelkemet.
meglátogat éjjel, ha mélyen alszom,                                  Nem tudlak olyan végtelen szeretni,
bárhol vagyok, ő mindenütt elér.                                       mint te szerettél, Mama, engemet.

2./ Tudom, hogy meghalt, álmomban, ha látom                5./ Egész szívemet szülötteimnek adtam,
és mégis úgy jön, mintha élne még.                                   mint te tetted, ó, szegény Mama.
Azt is tudom, hogy ébredésem percén                                S hidd el, majd ők ezerszer visszaadják,
elhalványítja őt a messzeség.                                              amit neked vétettem valaha.

3./ Sohasem szól, csak mosolyogva néz rám,                    6./ Te értem, én őértük éltem,
mintha nem volna többé már szava,                                   ők majd másért. Bocsáss meg nekem, 
csak bólogat, amikor fölsír belőlem                                   én is előre megbocsátom nekik,
- Bocsáss meg nekem, bocsáss meg Mama!                      mit majd ők vétkeznek ellenem.

Miskolc, 2011.október -november
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Dr.Szabó Mária
az  egyesület elnöke

HÍRLEVÉL
2011./10.

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  Tagtársaink!

** Fájdalmas és szomorú veszteség érte egyesületünket, elhunyt Kovanecz Gusztávné vezetőségi tagunk.  Családjának, 
szeretetteinek őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki mély gyászukban.  Isten veled, nyugodj békében drága 
Katikánk, Katika nénink! Az  Örökkévalóság  felé való utadon kísérjen  el  Bede Anna  Istenhez  írt  szép fohásza . . .

„Köszönöm   azt,  hogy  vársz  a  Mennyben, 
s hívogató szód rám talál. 
A  sugaras,  kék  végtelenben 
köszönöm azt, hogy nincs halál.” 

Szeretetreméltó egyéniségét, segítőkészségét, kedvességét  örökre megőrizzük.  

** Kitűnő előadásokat hallgathattak  azok a tagjaink, akik eljöttek  a  Szikra Alapítvány Civil Ház termében megtartott  
felvilágosító-tájékoztató jellegű rendezvényeinkre. Szeretném megköszönni Alakszai László úrnak, a MEP igazgatójá-
nak, Dr. Gyulai Ákosné egészségfejlesztőnek, Dr.Kovács Rita háziorvosnak és Nagy Etelka pszichológus nőnek  a  sok 
hasznos információt  adó  előadásukat és értelmi sérültjeinknek nyújtott segítségüket. 

**   2011.  november  13-án   -  a  Rotary  Club  Miskolc  támogatásával   -   közel  negyven  egyesületi  tagunk   - 
térítésmentesen   részt  vehetett   Budapesten  a  Papp  László  Sportarénában  megtartott  „Jobb  velünk  a  világ!” 
jótékonysági  koncerten.  Az  indulásnál  jelen  volt  Kasperkovics  János  úr  a  Rotary  Internationál  alkormányzója  és 
Kovács Attila úr a Rotary Club Miskolc elnöke is. Köszönjük a  Rotary Club Miskolc emberségét, a hátrányos helyzetű  
embereknek - évek óta tettekben - nyújtott segítségét. Köszönjük Osgyáni Károlyné vezetőségi tagunknak - a budapesti  
út felelősének - lelkiismeretes munkáját, Merendi Tamás úrnak, az autóbusz biztonságos  vezetését és  Mátis Zsuzsa  
budapesti  rendezőnek  a  segítőkészséget,  jóindulatot.  Köszönjük,  hogy  értelmi  sérültjeink  ismételten 
megtapasztalhatták: „Jobb velük a világ.”  (Ez a cikk  megjelent az Észak-Magyarország  napilapban is.)

**  Az ENSZ 1992-ben nyilvánította december 3-át a Fogyatékos Emberek Világnapjává, hogy felhívja a figyelmet a 
baleset, betegség, katasztrófa vagy egyéb ok következtében fogyatékossá vált emberek problémáira. Az ENSZ Egész -
ségügyi Világszervezetének adatai szerint a világon 650 millió ember él valamilyen fogyatékossággal, Magyarországon 
több mint 300 ezerre becsülik ugyanezt a számot. (Forrás: www.kormany.hu)

**  Újjáalakul az Országos Fogyatékosügyi Tanács  - értelmi fogyatékos tagja is lesz a tanácsadó testületnek! Bercse 
László  önérvényesítőt  jelölte  az  Értelmi  Fogyatékossággal  Élők  és  Segítőik  Országos  Érdekvédelmi  Szövetsége 
(ÉFOÉSZ) a kormány tanácsadó testülete, az Országos Fogyatékosügyi Tanács tagjává. A korábbi tagok megbízatása 
októberben  lejárt,  az  új  összetételű  testület  november  30-án  tartotta  alakuló  ülését.
Bercse László évek óta vesz részt önérvényesítő csoportok munkájában, és  nagy rutinnal rendelkezik az értelmi fogya-
tékos emberek érdekérvényesítése terén. Találkozott már hazai és EU-s képviselőkkel, beszédet mondott az országgyű-
lés emberi jogi bizottsága előtt, részt vett Berlinben a fogyatékos emberek világtalálkozóján, legutóbb egy portugáliai  
konferencián szólalt fel. (Forrás: www.efoesz.hu)

** A 2012. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a követke-
ző:

a)    március 24., szombat    munkanap c)    október 27., szombat    munkanap e)    december 15., szombat    munkanap
    március 16., péntek    pihenőnap     október 22., hétfő    pihenőnap     december 24., hétfő    pihenőnap

2

http://www.kormany.hu/


  
b)    április 21., szombat    munkanap d)    november 10., szombat    munkanap
    április 30., hétfő    pihenőnap     november 2., péntek    pihenőnap

A rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is mű-
ködő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére. Az általános-
tól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje – a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. 
évi XXII. törvény 118. § (1) bekezdése alapján – a 2. §-tól eltérően is meghatározható. (39/2011. (X. 14.) NGM rende-
let  a 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről)1

Ünnepnapok 2012-ben: január 1. (vasárnap, Újév);  március 15. (csütörtök, az 1848/49-es forradalom-szabadságharc 
ünnepe);  április 8-9. (vasárnap-hétfő, Húsvét); május 1. (kedd, a munka ünnepe); május 27-28. (vasárnap-hétfő, Pün-
kösd); augusztus 20. (hétfő, Szent István  államalap. ünnepe);október 23. (kedd, az 1956-os forradalom ünnepe); no-
vember 1. (csütörtök,  Mindenszentek); december 25-26 Karácsony (kedd-szerda)

** Készségfejlesztő-önérvényesítő foglalkozásaink időpontjai: 2012. 01. 13. és 27. (péntek), 13.00-15.00 óra között. 

** Irodánk  magas működtetési költségeinek (elsősorban a  távfűtés) problémája jelenleg  is fennáll, változatlanul re -
ménykedünk azonban a dolgok jobbrafordulásában. (Miskolc MJ Város Polgármesteri Hivatalának vezetése, továbbá a 
MIK ZRT és a  MIHŐ KFT keresi  a  segítő megoldást.)

** Kérjük tisztelettel, szíveskedjenek befizetni az - esetlegesen - elmaradt 2011. évi tagdíjukat, illetve a 2012. évit is  
mielőbb, mert ezzel sokat segítenek nehéz anyagi helyzetünkön. (1200 Ft/fő/év) Amennyiben ezen felül egyéb  pénz-
adománnyal is kívánnak támogatni bennünket, azt csekken, vagy átutalással, illetve irodánkban személyes befizetéssel 
is megtehetik. Köszönjük az adójuk 1%-ának felajánlását és köszönjük a tagszervezésüket! 

** Lelkiismeretes munkájukért  köszönetet  mondok  Cseh Györgyné gazdasági vezetőnknek,  Sternádel Sándorné 
egyesületi  titkárnak, Kovanecz Gusztávné,  Főző Lászlóné, Csépányi Sándorné, Farkas Istvánné, Osgyáni Károlyné, 
László Györgyné, Kiss Istvánné vezetőségi tagoknak. Köszönöm Csekéné Altrichter Judit tanárnő Paramuzsikusainkkal 
végzett munkáját,  Burghardt  Sándorné könyvelőnk szakszerűségét és segítőkészségét.  Köszönetet mondok Molnár 
Kolos informatikus szakembernek, honlapunk működtetőjének és szponzorálójának, Dr.Gyuricza Istvánné informati-
kusnak, továbbá  minden segítőnknek és támogatónknak, így az ÉFOÉSZ-nek, a  Rotary Club Miskolcnak és a Szikra 
Alapítvány Civil Ház  munkatársainak. Végezetül megköszönöm Dr.Bánfalvi Gábornak, az ÉFOÉSZ jogászának szak-
mai segítségét, emberségét, aki  - sajnos -  az  elkövetkezőkben  már  a  bíróságon kamatoztatja majd  tudását. Sok si -
kert doktor úr  és   . . .  visszavárjuk!

**  Fogadják szeretettel  a    levelünkhöz mellékelt 2012. évi kártyanaptárunkat,  amelyen kedves tagjaink  -  Osgyáni 
Péter, Séra Beatrix, Pajger Sándor és Pajger Sándorné,  Farkas Anikó, Kánya Judit, Kavisánszki Edit, Csépányi Péter,  
Major Dénes -  és  munkáik láthatók, amelyeket készségfejlesztő-önérvényesítő foglalkozásainkon  Főző Lászlóné és  
Sternádel Sándorné tanárnő vezetésével készítettek.

Vezetőségünk nevében boldog Karácsonyt és áldott új esztendőt kívánok mindenkinek!  A KARÁCSONYT  köszönt-
sük egy finom  DIÓTORTÁVAL is, amit nagyon könnyű elkészíteni és viszonylag olcsó.
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Tésztához: 3  tojás,  22 dkg porcukor,  15 dkg liszt,  ½ csomag sütőpor,  7,5 evőkanál  darált  dió,  7,5 evőkanál  víz.  
Krémhez: 1 dl tej, 1 csomag vaníliás cukor, 2 evőkanál cukor, 12 evőkanál darált dió, 20 dkg vaj, 20 dkg porcukor, 0,5 
dl rum, 2 dl habtejszín  Díszíteni: fél diószemek; Elkészítés: 1./ A tojások sárgáját a porcukorral és a vaníliás cukorral 
habosra keverjük, közben apránként hozzáadjuk a vizet. 2./ A sütőport a lisztbe vegyítjük, majd a dióval együtt a cukros 
tojáshoz  dolgozzuk.  3./ A  tojásfehérjéket  kemény  habbá  verjük,  és  óvatosan  a  diós  masszához  keverjük.  4./ A 
tortaformát kikenjük, vagy sütőpapírt szabunk bele. A tésztát beleöntjük,  majd előmelegített sütőben, kb. 200 0C-on 30 
percig sütjük.  5./ A  krémhez felforraljuk  a tejet,  beletesszük a kétféle  cukrot  és  a  diót.   1-2 percig főzzük, majd 
kihűtjük.  6./ A vajat  habosra keverjük a porcukorral,  és összekeverjük a felfőzött  dióval.  Rummal ízesítjük.  7./ A 
tejszínből kemény habot verünk, és ezt a krémhez dolgozzuk. A tésztát  3 részre vágjuk, és úgy töltjük meg krémmel,  
hogy  a  tetejére  és  az  oldalára  is  megfelelő  mennyiség  jusson.  A  torta  tetejét  diószemekkel  díszítjük.  (Forrás:  
www.fincsi.hu) (Én a krémet tejszínhab és rum nélkül készítem.)  Jó étvágyat kívánok!

Az  ÓÉV búcsúztató szilveszteri vidámsághoz biztosan jól jön  még egy  kis  mosoly!

„Sokkal  inkább,  mint  valaha,  az  emberiség  válaszút  előtt  áll.  Az  egyik  ösvény  a  kétségbeeséshez  és  a  végső  
reménytelenséghez  vezet.  A  másik  a  teljes  pusztuláshoz.  Imádkozzunk,  hogy  bölcsen  a  helyes  utat  válasszuk.” 
(Woody Allen)

Miskolc, 2011. december

Dr.Szabó Mária
az  egyesület elnöke
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	A napi átlagkereset 60 %-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási idő esetében)
	**  Gyermekrajz pályázat! „Mi leszek, ha nagy leszek? - Az én ideális munkahelyem”
	Várják azoknak a 6-14 éves mozgásszervi, érzékszervi vagy értelmi fogyatékossággal élő gyermekeknek a rajzait, festményeit, akik szívesen megosztják a  felnőttekkel  az álmaikat arról, hogy milyen hivatást, munkát  szeretnének választani az iskola befejezése után.  Pályázni lehet minden olyan rajzzal, festménnyel, ami megmutatja a gyermek leendő munkahelyéről, munkakörülményeiről, foglalkozásáról alkotott képét.  A pályázatról írjanak 4-5 mondatot a pályamunka mondanivalójáról, a gyermek ehhez fűződő érzéseiről! Az   alkotások  2011. május 26-án a II. Esélykonferencia keretében kerülnek bemutatásra! A pályamunkákra rá kell írni  a  gyermek  nevét, életkorát, címét. A pályázat beadási határideje: 2011. április 4.  Cím: mtd Tanácsadó Kft., 1094 Budapest, Angyal u. 13. (www.mtdtanacsado.hu   www.eselykonferencia.hu)


