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Kedves  Tagtársaink!

ÁLDOTT, BOLDOG ÚJ ESZENDŐT KÍVÁNUNK  MINDNYÁJUKNAK!

**  Készségfejlesztő-önérvényesítő  foglalkozásaink időpontjai:  2012.  február  10.  (péntek)   és   február  17. 
(péntek), 13.00-15.00 óra között. Vezeti: Főző Lászlóné és  Sternádel Sándorné tanárnő.

**  2012. február  25-én (szombaton) 10.00 – 14.00 óráig  jelmezes bállal egybekötött  DISCO - t  rendezünk 
tagjaink részére.  Helyszín: Éltes Mátyás Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai  Módszertani Intézet 
(Miskolc, Szeles u. 65; a Búza térről könnyen megközelíthető.) rendezvények számára is  alkalmas  két  nagy  
terme,  amelyért  köszönetünket   fejezzük   ki  az  intézmény  pedagógusainak  és  munkatársainak,  kiemelten 
Radványi Tivadarné  igazgató  nőnek. Szeretnénk, ha  a résztvevők közül sokan jelmezt  is  viselnének,  fokozva 
ezzel  a hangulatot és a jókedvet.  Szeretettel várjuk kedves tagjainkat!

** 2012. február 1-től ügyfélfogadásunk időpontja változik és az alábbiak szerint alakul: hétfő: 10.00 -12.00 óra; 
szerda: 15.00 -17.00 óra;  péntek:  13.00-15.00 óra.  (Figyelem!  a  fax  készülékünk  rossz!)

**  Tájékoztató a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól  -  Változások a rokkantsági 
nyugdíjazási  rendszerben!  

A 2011. évi CXCI. törvény  (a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól  .  .  .)  értelmében 2012. 
január 1-jétől rokkantsági  nyugdíj, baleseti  rokkantsági  nyugdíj, rehabilitációs járadék, rendszeres szociális 
járadék,  átmeneti  járadék,  bányász  dolgozók  egészségkárosodási  járadéka  nem állapítható  meg.  Helyüket  a 
rehabilitációs vagy  rokkantsági ellátás veszi át.  A törvényben foglaltak szerint:

I./ A  2011.  december  31-én   rokkantsági-,  baleseti   rokkantsági   nyugdíjban  részesülő  és   az   öregségi  
nyugdíjkorhatárt 2011. december 31-éig betöltő  (azaz, 1950. január 1-jét megelőzően született) személy ezen 
járandóságait  öregségi  nyugdíjként folyósítják  tovább.  Összege:  a  rokkantsági-,  baleseti  rokkantsági  nyugdíj 
2011.  december  havi   -   a  2012.  januári  nyugdíjemelés  mértékével  növelt   -  összegével  megegyezik.   Az 
érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el.

II./ A  2011. december 31-én:  a) I.-II.  csop. rokkantsági-, baleseti  rokkantsági  nyugdíjban; b) az öregségi  
nyugdíj korhatárt 5 éven belül betöltő III. csop. rokkantsági-, baleseti  rokkantsági  nyugdíjban; c) az öregségi  
nyugdíjkorhatárt  betöltött  vagy 5 éven belül  betöltő rendszeres  szociális  járadékban;  d) átmeneti  járadékban 
részesülő személy  ellátását  2012. január 1-jétől  rokkantsági ellátásként folyósítják. Az  a)  és  b)  pontban 
nevesített nyugellátások összege  megegyezik  a 2011. december hónapra járó  -  a   2012. januári nyugdíjemelés 
mértékével  növelt   -  ellátás   összegével.  (Az  minősül   az  öregségi  nyugdíjkorhatárt  5  éven  belül  betöltő 
személynek, aki 2011. december 31-ig  az  57. életévét betöltötte, azaz, 1955. január 1-jét megelőzően született.) 

III./ A  2011. december 31-én  III.  csop. rokkantsági-, baleseti  rokkantsági  nyugdíjban, rendszeres szociális 
járadékban részesülő  -   öregségi  nyugdíjkorhatárt  5 éven  túl betöltő,  azaz,  1954. december  31-ét  követően 
született   -   személyek  ellátását   2012. január 1-től  rehabilitációs  ellátásként  folyósítják tovább.  Az ellátás 
összege  megegyezik  -  a  III. csop. rokkantsági-, baleseti  rokkantsági  nyugdíjban részesülők  esetén  -  a  2012.  
januári nyugdíj emelés  mértékével  növelt  -  ellátás  összegével. Az érintetteket  a nyugdíjfolyósító szerv  2012.  
január 31-ig tájékoztatja arról, hogy: a) az  ellátás rehabilitációs ellátásként  kerül folyósításra;  b) Rehabilitációs  
kártyával történő  foglalkoztatásra jogosult; c) amennyiben  keresőtevékenység végzésére rehabilitáció nélkül 
nem képes, a nyugdíjbiztosítási igazgatási  szervhez  2012. március 31-ig benyújtott nyilatkozatában kérheti  a  
komplex  minősítés  elvégzését; d)  a  c) pont szerinti jognyilatkozat elmulasztása    jogkövetkezményekkel jár. 
(Ha ugyanis az érintett személy a fenti  időpontig  nem kéri a komplex  minősítés  elvégzését, a rehabilitációs  
ellátását  2012. május  1. napjával  megszüntetik.) A komplex minősítésre  és/vagy  a Rehabilitációs kártya  
igénylésére   vonatkozó  nyilatkozatot  az  érintettek  postai  úton  megkapják,  de  letölthető  www.onyf.hu 
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weboldalról is.  A kitöltött nyilatkozatot postai úton vagy személyesen  a lakó-  vagy  tartózkodási  hely szerint  
illetékes  Kormányhivatal  nyugdíjbiztosítási   igazgatóságához   kell  benyújtani.   A  rehabilitációs  hatóság 
(NRSZH: Nemzeti Rehabilitációs és  Szociális Hivatal) a komplex minősítés elvégzését  kért személyeket az  
ellátások megállapítása  céljából  felülvizsgálja.

IV./  Az  ismertetett  rendelkezések  nem vonatkoznak a  2011. december 31-én  rehabilitációs  járadékban 
részesülőkre, (esetükben az  ellátást  a hatósági  döntésben megállapított időtartamig   rehabilitációs  jádékként 
kell továbbfolyósítani; az érintetteknek az együttműködési kötelezettségüket  továbbra  is teljesíteni  kell.);  a 
bányász  dolgozók  egészségkárosodási  járadékában  részesülőkre;  a  mezőgazdasági  szövetkezeti  tag 
munkaképtelenségi  járadékában,  munkaképtelenség címén  megállapított   özvegyi-,  növelt  összegű  özvegyi  
járadékban,   a  Magyar  Alkotóművészeti  Közalapítvány által  megállapított  rendszeres  rokkantsági  segélyben 
részesülőkre. (az érintettek a megállapított ellátásra  a  továbbiakban is jogosultak.)

V./ Felhívják az ellátásban részesülő,  keresőtevékenységet folytatók figyelmét arra,   hogy a rehabilitációs és 
rokkantsági   ellátás   nem nyugellátás,  ezért  2012.  január  1-jétől   a  foglalkoztatottak  nem minősülnek 
nyugdíjasnak,  az  egyéni  vállalkozói  engedéllyel  rendelkezők,  illetőleg  társas  vállalkozás  tagjai  pedig  nem 
minősülnek  kiegészítő  tevékenységet  folytató   egyéni  vagy  társas  vállalkozónak.  (A  keresőtevékenység 
folytatása szempontjából továbbra is élnek  a jogosultságot befolyásoló  korlátozó szabályok.)

VI./ A  2011.  december  31-én   folyamatban lévő ügyekben  a nyugdíjbiztosítási  igazgatóság  a  kérelmezőt 
tájékoztatja a jogszabályok megváltozásáról, és nyilatkoztatja arról, hogy a rokkantsági ellátás és a rehabilitációs  
ellátás tekintetében a kérelmét fenntartja-e.

A  2011. évi  CXCI. tv-t az Országgyűlés  a  megváltozott munkaképességű  személyek megmaradt, fejleszthető,  
képességeire  épülő foglalkoztatás  központú rehabilitációjának,  társadalmi  integrációjának,  foglalkoztatásának 
elősegítésére, továbbá  a  kieső  jövedelem miatti keresetpótlás érdekében alkotta meg.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátására az jogosult, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs 
hatóság komplex minősítése alapján 60%-os vagy kisebb mértékű, és aki  a) a kérelem benyújtását megelőző 5 
éven  belül  legalább  1095  napon  át  biztosított   volt;  b) keresőtevékenységet  nem  végez;  c) rendszeres 
pénzellátásban nem részesül  -  a jogszabályban meghatározottak szerint. (Rendszeres pénzellátás: a szociális 
törvényben felsorolt ellátások,  ide nem értve: a hadi- és nemzeti gondozottak ellátásait, a nemzeti helytállásért  
elnevezésű  pótlékot,  az ápolási  díjat,  a  hozzátartozói nyugellátásokat,  valamint a  szociális  biztonsági  tárgyú 
nemzetközi egyezmények, továbbá az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos 
típusú ellátásokat.)

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai az  NRSZH  komplex minősítése keretében megállapított: 
rehabilitációs ellátás  és  rokkantsági ellátás.  Az  NRSZH  a  komplex  minősítés  keretében  megvizsgálja  a 
kérelmezett egészségi állapotának százalékos mértékét, a rehabilitálhatóságát és a megváltozott munkaképességű 
személy rehabilitálhatósága  esetén rehabilitációs javaslatot készít.

A  fenti  ellátásokat  a  lakó-  vagy  tartózkodási  hely  szerint  illetékes  kormányhivatal  nyugdíjbiztosítási 
igazgatóságának  -  az erre rendszeresített nyomtatványon  vagy elektronikus űrlapon  -  lehet  kérelmezni. Az 
eljárás  költség-  és  illetékmentes.  (Forrás:  2011.  évi  CXCI.  tv,  327/2011.  (XII.  29.)  Korm.  rendelet, 
www.onyf.hu)  Részletes  felvilágosítás: BAZ Megyei  Kormányhivatal.,  Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, 3530 
Miskolc, Csizmadia köz 1-3., tel: 46/514-610; e-mail: onyf_miskolc@onyf.hu  level. cím: 3501 Miskolc Pf.: 697

Az  új  évben  is jól jön egy kis mosoly . . .

Az   amerikai   a  tél közepén felhívja orosz barátját. 
Hello, Oleg! Mondd,  tényleg  mínusz  negyven fok van nálatok?
- Á, dehogyis! Jó, ha mínusz tíz fok van.
- Ne viccelj! Most   mutatja  a tévé a  lefagyott utakat, a hatalmas hófúvást.
- Ja, hogy kint. Kint van annyi.  (Reader’s Digest, Balogh Andorné, Budapest)

Miskolc, 2012. január

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

ügyfélfogadás: hétfő: 10-12 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!

** Nagy megdöbbenéssel és szomorúan értesültünk a családtól, hogy kedves tagunk,  Kiss Hajnalka édesanyja, 
Kiss  Zoltánné  (Marika)  február  6-án  -  hosszú  betegség  után  -  békességben  elaludt,  visszaadta  lelkét 
Teremtőjének.  Szeretteinek - kedves férjének, tizennégy gyermekének, hozzátartozóinak - őszinte részvétünket  
és  együttérzésünket fejezzük ki.   Nyugodj békében,  kedves  Marika!

**  Készségfejlesztő-önérvényesítő  foglalkozásaink időpontjai: 2012.  március  9.  (péntek)  és  március 23. 
(péntek), 13.00-15.00 óra között. Vezeti: Főző Lászlóné és  Sternádel Sándorné tanárnő.

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

**  Ismételten  felhívjuk  figyelmüket:  2012.  február  1-től  ügyfélfogadásunk időpontja  változott   az  alábbiak 
szerint:  hétfő:  10.00 -12.00 óra;   szerda:  15.00 -17.00 óra;   péntek:   13.00-15.00 óra.   (Figyelem!   a   fax 
készülékünk  rossz!)

**  Társadalmi  egyeztetésen  az  új  Polgári  Törvénykönyv!     A Közigazgatási  és  Igazságügyi  Minisztérium 
társadalmi  egyeztetést  kezd az  új  Polgári  Törvénykönyv  szakmai  tervezetéről,  melyet  a  Polgári  Jogi 
Kodifikációs  Szerkesztőbizottság  nemrégiben  adott  át.  Az  egyeztetés  március  végéig  tart,  eddig  van 
lehetősége a szakmai szervezeteknek észrevételeik és javaslataik eljuttatására.  A társadalmi egyeztetés 
során beérkezett érdemi javaslatok feldolgozását követően a törvénytervezet várhatóan májusban kerül a 
kormány,  majd  az  Országgyűlés  elé,  amelyet  ősszel  fogadhatnak  el.  Az  új  Polgári  Törvénykönyv 
elfogadása  után  egyéves  felkészülési  időt  követően  lépne  hatályba.  A  szövegtervezet  elérhető:  a 
www.efoesz.hu   honlapon.

** Megjelent a  TIOP 3.4.1.A-11/1 pályázati kiírás! Elérhető  a  www.efoesz.hu honlapon.

**  Az Erzsébet-utalvány a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által papír alapon  vagy  elektronikus formában 
kibocsátott,  fogyasztásra,  készétel  vásárlásra  és  melegkonyhás  vendéglátóhelyeken  étkezési  szolgáltatás 
vásárlására  felhasználható utalvány.  (2012. 01. 01-től  -  jogszabály  - a béren kívüli juttatási elemek közé 
emelte.)  Az Erzsébet-utalvánnyal  a  munkáltatók amellett,  hogy széles  körben  felhasználható,  kedvezményes 
adózású  hideg-meleg  étkezési  jegyet  biztosítanak  a  munkavállalók  számára,  hozzájárulnak  dolgozóik 
elégedettségének  megteremtéséhez.  Az  Erzsébet-utalványt  a  bérjellegű  juttatásokénál  több  mint  30%-kal 
kedvezőbb feltételekkel lehet biztosítani a munkavállaló részére. (A munkáltatóktól részletesebb felvilágosítás is  
kérhető.) Az  Országgyűlés döntése szerint az  Erzsébet-utalvány forgalmazásából várható eredmény kizárólag 
állami közfeladat ellátására fordítható. Ez a közjó az Erzsébet-program, azaz a szociális üdültetés és étkeztetés új 
rendszere. Az  Erzsébet-program első lépéseként 2 milliárd forintértékű pályázat került meghirdetésre a nehéz 
anyagi körülmények között élők részére üdülésük, pihenésük, rekreációjuk elősegítésére. Így a fogyatékossággal 
élők,  a  nagycsaládosok,  a  nyugdíjasok,  illetve  a  szociális,  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  munkavállalók 
támogatásban részesülhetnek üdülési szolgáltatás formájában. 

Vár  a  Pihenés! Pályázatot hirdetett  a  Magyar  Nemzeti  Üdülési  Alapítvány  szociálisan  hátrányos  helyzetű 
személyek  részére  üdülésük,  pihenésük,  rekreációjuk  elősegítése  érdekében.   Pályázók köre:  Azon 
belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött fogyatékossággal élő személy, aki fogyatékossági támogatásban 
és/vagy vakok személyi járadékában és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül 2011. évben. 
Az elbírálásnál előnyt élvez az a pályázó, akinek havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a nettó 
120.000 Ft-ot. A pályázat keretében egy adatlapon egy fő pályázhat.  A kérelem benyújtásának kötelező 
melléklete:  A pályázat  benyújtását  megelőző hónapban kapott összes járandóságának átvételét igazoló 
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dokumentum  (postai  szelvény  vagy  bankszámlakivonat  másolata)  és  a  foglalkoztató  intézmény 
(amennyiben van) jövedelem igazolása a havi nettó jövedelemről. (Gondnokolt személy esetében az erre 
vonatkozó  okirat  másolata  is  csatolandó.)  Támogatás  összege:  A  fogyatékossággal  élő  személyek 
esetében  az  Alapítvány 40.000 Ft  értékű  üdülési  szolgáltatást  biztosít,  10.000 Ft  önrész  megfizetése  
mellett.  A  (18.  életévét  betöltött)  kísérő  személy  részére  20.000  Ft  értékű  üdülési  szolgáltatást  
biztosítanak, 5.000 Ft önrész megfizetése esetén. A fogyatékossággal élő személy kísérő nélkül, önállóan 
is pályázhat. A pályázatok kizárólag az előírt „PÁLYÁZATI ADATLAP 2011.” formanyomtatványon 
vagy  annak  másolatán  nyújthatók  be.  Az  egyes  pályázati  kiírások  szövege,  valamint  a  pályázat  
benyújtásához szükséges adatlap a www.mnua.hu honlapról letölthető. A pályázatot a Magyar Nemzeti 
Üdülési  Alapítványhoz  postai  úton  kell  eljuttatni.  Cím:  Magyar  Nemzeti  Üdülési  Alapítvány  1590 
Budapest, Pf. 11. A pályázat benyújtási határideje: 2012. február 29. A támogatás elnyerésére vonatkozó 
feltételek a pályázati  keretösszeg kimerüléséig állnak fenn.  A 2011. évi  pályázatok keretében  azok a 
személyek  részesülhetnek  támogatásban,  akik  2010-ben  nem nyerték  el  az  Alapítvány szociális  célú 
üdülési  támogatását.  A pályázat  eredményéről  írásos  értesítést  csak  azok kapnak,  akik  támogatásban 
részesülnek. Az űrlapok kitöltéséhez  szívesen  nyújtunk  segítséget  irodánkban ügyfélfogadási  időben! 
(Forrás:  www.mnua.hu;  www.erzsebetutalvany.hu;  www.udulesicsekk.hu;   ww.efoesz.hu;   A 
közigazgatási  és  igazságügyi  miniszter  39/2011.  (XII.  29.)  KIM rendelete  az Erzsébet-  utalvány 
kibocsátásáról )

**  Utazási  kedvezmény!  Az  Országgyűlés  tavaly  elfogadta  a  korhatár  előtti  öregségi  nyugdíjak 
megszüntetéséről  szóló  és  a  megváltozott  munkaképességű  személyek  ellátásairól  és  egyes  törvények 
módosításáról szóló törvényt, amely átalakítja a különböző ellátásokat és az azokhoz kapcsolódó kedvezmények  
rendszerét is. A jelenleg érvényes szabályozás alapján a nem öregségi nyugdíjasoknak (az öregségi nyugdíjba  
beleértve a saját jogú öregségi nyugdíjjal azonos elbírálás alá eső ellátásokat és a hozzátartozói nyugellátásokat  
is) március 31-én lejár a nyugdíjas bérletre jogosító "nyugdíjasok utazási utalványa". (4. § (1) A „Nyugdíjasok 
utazási utalványa” alapján évente 16 alkalommal az 1. mellékletben meghatározott kedvezményes menetjegy 
igénybevételére jogosult a 65. életévét be nem töltött: 

a)  saját  jogú  nyugellátásban,  illetve  azzal  azonos  elbírálás  alá  eső  ellátásban  részesülő  személy [1997.  évi  
LXXX. törvény 4. §-ának f) pontja], munkaképtelenségi járadékban, növelt összegű öregségi járadékban, növelt 
összegű  munkaképtelenségi  járadékban  részesülő  személy  (a  továbbiakban  együtt:  saját  jogú  nyugdíjas), 
valamint a hozzátartozói nyugellátásban [1997. évi LXXXI. törvény 6. § (2) bekezdése], özvegyi járadékban, 
növelt  összegű  özvegyi  járadékban,  rendszeres  szociális  járadékban,  átmeneti  járadékban,  rokkantsági 
járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesülő személy, 
b) külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban, 
c) nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy, 
d) gyám és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy.) 

Az utalvány hiányában a BKV Zrt. már nem állíthatja ki nekik a nyugdíjas bérletigazolványt, és nem fogadhatja  
el e nélkül a nyugdíjas bérletszelvényt. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007 
(IV. 25.) számú Kormányrendeletben meghatározott – súlyos fogyatékosság okán járó – utazási kedvezményeket 
azonban nem érinti ez a változás. Tehát azok a fogyatékos személyeket, akik a kormányrendelet 8.§-nak c) és d) 
pontja alapján magasabb összegű családi pótlékban, illetve fogyatékossági támogatásban részesülnek, nem érinti 
ez  a  változás!  Ők a  már  megszokott  "MÁK igazolásokkal"  (Magyar  Államkincstár)  továbbra  is  jogosultak  
kedvezményes utazásra. (Forrás: www.efoesz.hu) 

Végezetül egy kis mosoly . . .

Kannibál  törzset  alkalmaz  egy  cég  biztonsági  embereknek.  Tartanak  tőle,  hogy  el-eltűnnek  majd  az 
alkalmazottak, de a törzsfőnök megesküszik, hogy nem fognak megenni senkit a cégtől. Fél évig minden 
rendben megy, de aztán eltűnik az egyik takarítónő. Miután a körzete koszos marad, keresni kezdik, de 
nem találják; így mivel úgy gondolják, hogy a kannibálok voltak, kirúgják őket. A törzsfőnök bosszúsan 
hordja le a többieket:

- Nem megmondtam, hogy a takarítónőket ne bántsátok? Itt olyan jó dolgunk volt! Hat hónap alatt megettük a 
menedzsmentet, a kontrolling osztályt, és a marketingeseket is, senki észre sem vette a hiányukat! Erre ti  
megzabáltok valakit, aki tényleg dolgozik is itt valamit! (Forrás: humor.boon.hu) 

Miskolc, 2012. február
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Dr.Szabó Mária
az  egyesület elnöke

HÍRLEVÉL
2012./3.

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

ügyfélfogadás: hétfő: 10-12 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 2012. február  végén tartotta hagyományos  farsangi  bálját, amelynek ismételten a  miskolci 
Éltes Mátyás  Óvoda, Általános Iskola és EGYMI  adott helyett. Köszönetünket fejezzük ki Radványi Tivadarné 
igazgató nőnek és munkatársának, Tóth Tamásnak a tagjainknak nyújtott segítségért. A rendkívül jól sikerült  
rendezvény hangulatát fokozták   az  ötletes jelmezek, a  remek  zene, a sok finom sütemény és torta, amelynek  
anyagi fedezetét a Rotary Club Miskolc tagjai biztosították. Hálásan mondtunk köszönetet Kovács Attila elnök 
úrnak és Kasperkovics János úrnak, a Rotary International alkormányzójának, akik személyesen is jelen voltak 
bálunkon.  Paramuzsikusaink -  Csekéné  A. Judit tanárnő vezetésével  -   kiváló műsorral  szórakoztatták a 
jelenlévőket.  Az  emlékezetes  nap  sikeréhez  Bajor  Józsefné,  Csépányi  Kálmánné,  Farkas  Istvánné,  Főző 
Lászlóné,  Kiss  Istvánné,  Osgyáni  Károlyné  és  Sternádel  Sándorné  vezetőségi  tagok  is  nagy  mértékben 
hozzájárultak sok-sok munkájukkal. Tagjaink köszönetet mondanak minden segítőnek és támogatónak ezért a 
vidám, sok élményt, örömöt és szeretetet adó napért, eseményért.

** 2012.  április 26-án (csütörtökön) 15. 00  órai kezdettel  közgyűlést tartunk  egyesületi irodahelyiségünkben. 
(3530 Miskolc, Corvin u. 17-19.)  Amennyiben a tagok száma  nem éri el az előírt létszámot, s így a közgyűlés  
határozatképtelen lesz,  úgy 2012.  április 26-án (csütörtökön)   15.30 órai kezdettel  -  változatlan napirenddel  - 
újabb  közgyűlést  hívok össze  az  előzőekben megjelölt  helyen  (3530 Miskolc,  Corvin  u.  17-19.),   amely a  
megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.  A közgyűlés napirendje: beszámoló a 2011. évben végzett 
munkáról,  gazdálkodásról,  közhasznúsági  beszámoló,  a  2012.  évre  vonatkozó  munkaterv,  pénzügyi  terv 
megbeszélése,  tájékoztató  közérdekű  témákról,  aktualitásokról.   Néhány   -  családi  és  egyéb  okok  miatt  - 
leköszönő  vezetőségi tagunk helyett új tisztségviselők választása is napirendre kerül. Kérjük  azon tagtársaink 
jelentkezését  (az  irodánkban  személyesen,  írásban  vagy  telefonon),  akik  szívesen  végeznének  értelmi 
sérültjeinkért  -  vezetőségi  tagként  -  egyesületi munkát.  Gazdasági/számviteli  végzettséggel rendelkezők  
részvétele kiemelten fontos lenne!  Köszönjük segítségüket. Megjelenésükre számítunk!

**  Készségfejlesztő-önérvényesítő foglalkozásaink  időpontjai:  2012.  április   13.  (péntek)   és   április  27. 
(péntek), 13.00-15.00 óra között. Vezeti: Főző Lászlóné és  Sternádel Sándorné tanárnő.

**  Használt ruha akciónk változatlanul  folyamatos irodánkban.

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

** 2007-ben az ENSZ közgyűlése április 2-át az Autizmus Világnapjának nyilvánította, amelynek jegyében,   ez 
évben  is  az ország számos helyén tartanak  rendezvényeket.  Segítsük és támogassuk autista embertársainkat!

** A  Mozdulj! Közhasznú Egyesület  fotópályázatot hirdet fogyatékkal élők számára, Mozdulj a természetért! 
címmel.  A pályázat  célja: a  fogyatékkal élők megmutathassák környezetüknek, milyen értékek létrehozására 
képesek. Pályázni lehet minden olyan fotóval, amely szabad gondolattársítással megmutatja, mi jut eszébe az 
alkotónak  erről  a  címről,  az  ember  és  a  természet  kapcsolatáról,  és  minden  olyan  tevékenységéről,  amely 
környezetünk, a természet túlélését szolgálja. A pályázaton indulhat: minden fogyatékkal élő személy. Mindenki  
csak  a  saját  maga  által  készített  fotókkal  pályázhat.  A  pályázat  nyílt,  életkortól,  lakhelytől,  foglalkozástól  
függetlenül  bármely  fogyatékos  társunk  részt  vehet  rajta.  A  képeket  három  kategóriába  sorolják  és  külön 
díjazzák: •8-14 éves korig •15-20 éves korig •20 évnél idősebbek  (Forrás: www.efoesz.hu )

A pályázat részletei:
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•         lehetnek régebben készült és friss képek
•         egy alkotó maximum 3 pályaművet adhat be
•         fekete-fehér és színes fotókat egyaránt elfogadnak
•         a pályázati anyagok beadása digitális formában lehetséges
•         a digitális képek méretei: 1240x1748pixel, 72dpi

A pályaművek benyújtása kétlépcsős:
•         első lépésben a fotókat be kell küldeni a  mozdulj@hotmail.hu   e-mail címre
•         tárgyként a „Mozdulj a természettel” kifejezést és a  pályázó nevét kell feltüntetni
•         a pályázatokat e-mailben igazolják vissza
•         a kiállításra kiválasztott és díjazott műveket  kell csak később,kérésre,nagy méretben benyújtani

A pályaműveket zsűri értékeli, melynek tagjai: •Erős Antónia, tiszteletbeli elnök •Olasz Tamás, a szakmai zsűri 
elnöke •Lafferton Zsolt, fotóművész .  A pályázat beküldési határideje: 2012. április 20. Ünnepélyes díjátadás és 
a pályaművekből rendezett kiállítás megnyitója:2012. május 5.  A szervezők örömmel várják az alkotásokat!

** A  Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület  (3300 Eger, Széchenyi u. 16. Tel.: 36/430-598, E-mail:  
msmme@t-online.hu )  Országos  Kulturális  Fesztiválját 2012.  június  22-25.  (péntek-  hétfő)  között  tervezi 
megrendezni. A fesztivál színhelye a Szolnoki Szigligeti Színház. (Szolnok, Táncsics M. u. 20.) A négy napos 
fesztiválon lehetőség nyílik néptánc, társastánc, moderntánc, ének, vers, próza, színpadi játék, zenés színpadi  
játék, bábjáték, továbbá cirkuszi produkciók bemutatására, valamint egyéni hangszeres zene előadására, illetve 
zenekar és együttes szerepeltetésére. A fesztiválhoz kapcsolódóan Országos Ipar- és Képzőművészeti Kiállítást  
rendeznek, amelyre különféle, az egyes műhelyekben végzett munkát reprezentáló, kreatív technikával készült 
műveket  várnak.   A  kiállításra  szánt  színvonalas  alkotásokat  partnerintézményük  címére  kérik  megküldeni 
legkésőbb  2012.  június  20-ig:  Liget  Otthon  (MSMME)  (Szolnok,  Liget  út  27.)  Szállást  és  étkezést  a 
résztvevőknek a városi Kollégium négy ágyas szobáiban biztosítanak, étkezést pedig a Tisztiklub Étteremben. A 
kulturális fesztivál programjai regisztrációs díj ellenében látogathatóak, mely művészeti csoportonként 20.000 
Ft. A kulturális fesztivál egy napi részvételi díja 5.400 Ft/fő, mely összeg tartalmazza az adott nap ebéd, és  
vacsora költségét, a programokon való részvétel díját, a szállásdíjat és a másnapi reggeli költségét.  A  részvételi  
szándékot  e-mailben  minden esetben  szíveskedjenek  jelezni.  A felhívás  és  jelentkezési  lap  megtalálható  és 
letölthető honlapjukról, amely elérhető a  www.msmme.hu   címen.  A kitöltött jelentkezési és nevezési lapot 
2012. április 25-ig kell visszaküldeni  e-mailen, vagy faxon. ( E-mail: msmme@t-online.hu   Fax: 36/530-599 )

**  JÓ  ÉTVÁGYAT!

A  SAJTOS ROPOGÓS receptjére a közelmúltban találtam rá; könnyen és gyorsan elkészíthető.  A  családom 
szerint is nagyon finom.

Hozzávalók: 25 dkg liszt, 25 dkg margarin, 2 evőkanál tejföl, 1 teáskanál só, 2 tojás, 15 dkg reszelt sajt.
Elkészítés:  1./ A margarint elmorzsoljuk a liszttel, hozzáadunk egy tojást, a tejfölt, a sót és 10 dkg reszelt sajtot.  
2./ Az így kapott tésztát egy óra hosszáig hűtőszekrényben pihentetjük. 3./ A pihentetést követően nyújtsuk 1-1,5 
cm vastagságúra és vágjuk vékony rudakra.   4./ Megkenjük a felvert  tojással és rászórjuk a maradék reszelt 
sajtot. Előmelegített sütőben 180 fokon elkészítjük. (világos pirosra sütjük.) (Forrás: Küldd el a recepted! 2012. 
évi 4. sz., Nagy Róbert, Berettyóújfalu)

** Végezetül . . . mosolyogjunk együtt!

Három bagoly ül a fán. Megszólal az egyik:
-  Kaptam  egy órát.
-  Az  semmi  - tromfol a másik   -  én  kaptam egy tehenet.
-  A francba is  - mérgelődik a harmadik  -  én nem kaptam semmit.
Másnap ismét ott ül a három bagoly ugyanazon a fán. Megszólal az első:
-  Ellopták az órámat, nem tudom mi lesz.
-  Nekem meg a tehenem, zabos vagyok.
Mire a harmadik:
-  Már fél hat? Gyerünk fejni!
(Forrás: kedves barátnőmtől, Dr.Fárbás Judittól. Köszönet érte.)

Miskolc, 2012. március

Dr.Szabó Mária
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az  egyesület elnöke
HÍRLEVÉL

2012./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!

**  Április  végén  megtartottuk  a  2011.  évi  egyesületi  működésünkkel,  tevékenységünkkel  kapcsolatos 
közgyűlésünket, amelynek dokumentumai honlapunkon  megtalálhatók, de irodánkban is rendelkezésre állnak az 
érdeklődők számára.  Köszönetünket fejezzük ki Mitró Ferencné ny. igazgatóhelyettes gyógypedagógusnak, aki 
levezető elnöke volt közgyűlésünknek, ahol tisztújításra is sor került a vezetőségben történt szomorú haláleset 
(Kovanecz  Gusztávné),  illetve  családi-  és  egyéb  fokozott  elfoglaltság  miatt.  (Kavisánszki  Sándorné,  László 
Györgyné,  Gerő  Ágnes)  Egyesületünk  köszönetet  mond   lelkiismeretes  munkájukért  és  minden  jót  kíván 
elkövetkező életükhöz. Reméljük - ha kevés szabadidejük engedi -  továbbra  is segítik és támogatják  majd  
tagjainkat, munkánkat.

A közgyűlés  által  megválasztott  új  tisztségviselők:  Dombrádi  Lajosné,  Gönczi  Bálintné,  Mitró  Ferencné  és 
Vargáné Dienes Ildikó. Köszönjük, hogy igent mondtak  megbízatásukra; munkájukhoz erőt, egészséget és sok 
sikert kívánunk.

Egyesületünk  jelenlegi  tisztségviselőinek  névsora  a  következő:  Elnök:  Dr.Szabó  Mária;  Titkár:  Sternádel 
Sándorné;  Gazdasági  vezető: Cseh Györgyné; Vezetőségi tagok:  Csépányi Kálmánné,  Dombrádi Lajosné, 
Főző Lászlóné, Hanyecz  Gusztávné, Kiss Istvánné, Mitró Ferencné, Osgyáni Károlyné, Vargáné Dienes Ildikó; 
Ellenőrző Bizottsági elnök: Bajor Józsefné, Ellenőrző bizottsági tagok: Farkas Istvánné és Gönczi Bálintné. 

** Amint arról már előzőleg is tájékoztatást adtunk,  egyesületi irodahelyiségünk  fenntartásával, működtetésével 
kapcsolatban, az alábbi rövid összefoglalót adjuk: 

2010.  nyarán  költözött  az  egyesület  a  jelenlegi  (Miskolc,  Corvin  u.  17-19.),  volt  TIGÁZ  befizetőhely 
helyiségeibe,  amelyet  Miskolc MJ Város  Közgyűlése  biztosított  számunkra bérleti  díj  nélkül,  meghatározott  
időre. (Előtte ez az ingatlan évekig üresen, kihasználatlanul, elhanyagoltan állt.) 

Az előző, igen kis alapterületű, nyitható ablak nélküli irodánkhoz képest a jelenlegi irodahelyiség jóval nagyobb,  
„emberibb” léptékével lehetőséget adott különböző foglalkozások (térítésmentes speciális alapfokú számítógép 
felhasználói  oktatás,  készségfejlesztő-önérvényesítő  foglalkozások,  stb.)  beindítására,  amelyekre  azelőtt  nem 
volt lehetőség a helyhiány miatt. A  Rotary Club Miskolc támogatásával,  600.000 Ft ráfordítással szép, élhető, 
irodahelyiségek kerültek kialakításra. Sajnos, a működési költségek (fűtés, víz, közös költség, stb.) rendkívül 
megemelkedtek a megnagyobbodott alapterület miatt.  

Tekintettel arra, hogy -  a  bizonytalan eredményű  -  pályázati pénzekből, illetve a kis összegű adományokból és 
tagdíjakból (az 500 Ft/fő/év tagdíj csak az elmúlt év során emelkedett 1200 Ft/fő/évre) tartja  fenn magát az 
egyesület, hamarosan előáll majd az a helyzet, hogy a közüzemi költségeket sem tudjuk kifizetni. (A vezetőségi  
tagok a kezdetektől fogva anyagi ellenszolgáltatás nélkül, önkéntes munkában dolgoznak, fizetett alkalmazott 
nincs.) 

A fentiek  miatt  az elmúlt év nyarán levélben fordultunk Miskolc MJ Város  polgármesteréhez, hogy segítsen 
megoldást találni elhelyezésükre önkormányzati fenntartású intézményben. (iskola, szociális otthon, stb.) Sajnos, 
ez  a  kérés  jelen  időpontig  megoldatlan,  illetve  folyamatban  van.  Az  egyesület  vezetősége  reménykedik  a 
mielőbbi pozitív fejleményekben, mert már csak nagyon kevés anyagi lehetőségünk van a felmerülő költségek 
kifizetésére. A fentiek miatt is kérjük Önöktől  a  hatékonyabb támogatást, a  pontos tagdíj fizetést, a folyamatos  
tagszervezést és támogatók felkutatását, bevonását.

** Az  egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel kapcsolatban  -  amely  az  egyesületet is érinti  -    néhány kiemelés: 
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 2012. május 31-ig be kell nyújtani a pénzügyi beszámolót és a 350/2011.(XII.30.) Kormány  rendelet 
melléklete szerinti közhasznúsági mellékletet; ez időpontig tehát az éves beszámolót  letétbe helyezni az 
illetékes bíróságnál.

 A közhasznú szervezeteknek 2012. január 1-jétől kettős könyvvitelt kell vezetniük.  

 Azok a szervezetek, amelyek jelenleg közhasznúak, két évig még azok is maradnak, azaz a törvény 
2014. május 31. napjáig ezen szervezetek számára továbbra is biztosítja a korábbi kedvezményeket. 
Eddig az időpontig, tehát 2014. május 31-ig azonban kezdeményezni kell az új törvénynek megfelelő 
közhasznúsági nyilvántartásba vételt.  

A  Nemzeti  Együttműködési  Alap  2012-től  a  bejegyzett  civil  szervezetek  számára  működésük,  szakmai 
programjaik megvalósításához, valamint a szomszédos, európai uniós tagállamok civil szervezeteivel folytatott  
együttműködés támogatására biztosít költségvetési forrásokat.

** Aktuális és  kiemelten fontos!   A 2012. évi  1.  sz.  egyesületi  Hírlevelünkben részletesen beszámoltunk a 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól, illetve a rokkantsági  nyugdíjazási  rendszerben történő 
változásokról. Felhívtuk  a figyelmet a kötelező teendőkre, illetve arra, hogy hová lehet kérdéseikkel fordulni. A 
média a közelmúltban arról adott  tájékoztatást, hogy az érintettek közül – az országban -  sokan még mindig 
nem jelentkeztek be az egészségkárosodásukat ellenőrző állami felülvizsgálatra. (ezek a személyek elveszthetik 
ellátásukat!) Amennyiben a tagság soraiban előfordulna  ilyen  probléma, mielőbb kérjék az egyesület segítségét, 
illetve telefonon vagy személyesen érdeklődhetnek a BAZ megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságon (Miskolc, 
Csizmadiaköz  1.,  tel:  46/514-600)  az  ügyfélszolgálaton,  de  megkereshetik  Tóthné  Varga  Zsuzsanna 
osztályvezetőt (46/514-650), akinek a segítségét külön is kérte az egyesület  a   tagjaival kapcsolatban.

**  Készségfejlesztő-önérvényesítő  foglalkozásaink  időpontjai:  2012.  június  15.  (péntek)   és   június   29. 
(péntek), 13.00-15.00 óra között. Vezeti: Főző Lászlóné, Zsóka néni.

**  Használt ruha  „akciónk”  változatlanul  folyamatos irodánkban, ügyfélfogadási időben.

**  Hagyományos,  „autóbuszos”  nyári  kirándulásunk megrendezése,  pályázati  eredményességünk  függvénye, 
amelyről tájékoztatni fogjuk tagjainkat. Megértésüket kérjük.

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

**  JÓ  ÉTVÁGYAT!

A  SAJTOS ROPOGÓS receptjébe  (2012. évi  3. sz. Hírlevél) sajnos, gépelési hiba csúszott. (a 35 dkg liszt  
helyett 25 dkg -ot  írtam, elnézést kérek!)  Helyesen: 

Hozzávalók: 35 dkg liszt, 25 dkg margarin, 2 evőkanál tejföl, 1 teáskanál só, 2 tojás, 15 dkg reszelt sajt.
Elkészítés:  1./ A margarint elmorzsoljuk a liszttel, hozzáadunk egy tojást, a tejfölt, a sót és 10 dkg reszelt sajtot.  
2./ Az így kapott tésztát egy óra hosszáig hűtőszekrényben pihentetjük. 3./ A pihentetést követően nyújtsuk 1-1,5 
cm vastagságúra és vágjuk vékony rudakra.   4./ Megkenjük a felvert  tojással és rászórjuk a maradék reszelt 
sajtot. Előmelegített sütőben 180 fokon elkészítjük. (világos pirosra sütjük.) (Forrás: Küldd el a recepted! 2012. 
évi 4. sz., Nagy Róbert, Berettyóújfalu)

**  Mosolyogjunk együtt!

A sündisznó bébi eltéved a sötétben és bekeveredik az üvegházba. Hosszas bolyongás után, amikor nekimegy 
egy kifejlett kaktusznak, boldogan tárja szét mancsocskáit: - Mama ! !!

Miskolc, 2012. április-május

Dr.Szabó Mária
az  egyesület elnöke
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HÍRLEVÉL
2012./5.

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

ügyfélfogadás: hétfő: 10-12  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!

**  Szeretnénk  tájékoztatni  Önöket,  hogy  az  ÉMÁSZ  Nyrt.  pályázatán  egyesületünk  250.000  Ft-ot  nyert 
kirándulás megrendezésére.  Ezúton is köszönetet  mondunk az ÉMÁSZ Nyrt.  vezetésének és munkatársainak 
azért  a  támogató  és  humánus  hozzáállásért,  amelyet  a  rászoruló,  hátrányos  helyzetű,  fogyatékos   emberek 
ügyében  hosszú évek óta folyamatosan tesznek. Köszönjük továbbá Pásztor Sándornénak az egyesületünknek 
nyújtott  segítségét. Az  ÉMÁSZ Nyrt. támogatásának köszönhetően  -  és  tagjaink kérését is figyelembe véve  -  
2012. augusztus 24-én (pénteken) autóbuszos kirándulást szervezünk a mezőcsáti strandfürdőbe, amely családias 
hangulatú, termálvizes strandfürdő, 5,5 hektár parkosított területen található. Három melegvizes medence várja a 
fürdőzőket.  Részvételi  díj:  értelmi  sérült  tagjaink  részére  térítésmentes,  hozzátartozóknak,  kísérőknek  1200 
Ft/fő, amely a belépőjegy árát is tartalmazza. (Egy értelmi sérült személyt   1  fő kísérhet.)  Jelentkezni lehet  
irodánkban ügyfélfogadási időben személyesen, telefonon vagy e-mailben. Csak azok jelentkezését fogadjuk el,  
akik  a  2011.  évi  tagdíjukat  befizették.  A  kísérőknek  a  részvételi  díjat  a  kirándulás  előtt  rendezniük  kell,  
visszatérítés csak betegség esetén lehetséges.  Jelentkezési határidő: 2012. július 31.  Indulás: 2012. 08. 24-én 
reggel  10.00 órakor az ITC Székház melletti  parkolóból (Miskolc, Mindszent-tér 1.)  Érkezés: ugyanide, este 
18.00 – 19.00 óra között. Érdeklődésre szívesen adunk  részletesebb felvilágosítást.

** További örömhír is ért bennünket: Miskolc MJ Város Közgyűlése  Egészségügyi és Szociális Bizottságának 
tájékoztatása szerint, a  Fogyatékosügyi  Alapra  benyújtott  pályázatunkat  100.000 Ft-tal támogatták, amelynek 
segítségével egy kulturális seregszemle napot, továbbá tagjaink munkáiból (kézimunka, festmény, kerámia, stb.) 
kiállítást kívánunk szervezni. Köszönet érte! A rendezvény  időpontja az ősz folyamán (szeptember-november 
között ) lesz, a konkrét dátumot  -  következő Hírlevelünkben  -  közöljük. Kérjük azok (intézetben, illetve  
családban  élők)  jelentkezését,  akik  valamilyen  -   max.  10  perces   -  műsorszámmal  (ének-zene,  vers,  stb.) 
szeretnének fellépni a Miskolc egyik művelődési házában megrendezendő eseményen. A kiállításra beküldendő 
anyagok készítői (műveik megjelölésével, névvel, címmel ellátva), valamint a műsorban fellépők  jelentkezését 
(név,  cím,  az  előadandó  szám  megnevezése,  időtartamának  közlése)   -  2012.  augusztus  31-ig   -   várjuk 
irodánkban ügyfélfogadási időben személyesen, telefonon vagy e-mailben. (Azon tagtársaink kézimunkáit, akik 
az  elmúlt  években  küldtek vagy hoztak be ilyen  műveket  egyesületünkbe,  megőriztük és  szintén kiállítjuk  
majd.) 

** Az  ÉFOÉSZ idén is  -  várhatóan 2012. 09. 24-én  (hétfőn) 10.00 - 15.00 óra között  -  megrendezi a  Sérült 
Gyermekek Napját a fővárosi Növény- és Állatkertben. Most is lehetőséget biztosítanak  amatőr csoportoknak, 
hogy  bemutathassák  produkciójukat  (zene,  ének,  próza,  színdarab,  egyéb)  a  rendezvényen.  A  produkció 
időtartama  max.  15  perc  lehet.  Mind  a  fellépőknek,  mind  résztvevőknek  regisztrációs  lapot  kell  kitölteni, 
amelyek letölthetők a  www.efoesz.hu honlapról, de irodánktól is kérhetők.  A fellépők regisztrációs  lapjának 
beküldési határideje: 2012. július 27. (péntek). Túljelentkezés esetén az ÉFOÉSZ dönt a fellépőkről, melyről a 
jelentkezőket legkésőbb 2012. augusztus 10-ig levél vagy e-mail formájában értesíti. A résztvevők regisztrációs 
lapjának   beküldési  határideje:  2012.  szeptember  14.  (péntek).  A  határidőn  túl  regisztrálóknak  nem tudják 
garantálni  a  kis   ajándékcsomagot!  További  információkkal,  egyedi  kérésekkel  forduljanak  az  ÉFOÉSZ 
Központi Irodájához (1093  Budapest, Lónyay u. 17. I/1) a 06/1/411-1356, vagy a 411-1357-es telefonszámon, 
illetve az olach.csilla@efoesz.hu címen. Esernyőt, esőkabátot a szabadtéri rendezvényre való tekintettel ajánlott 
hozni. (A regisztrációs lapokat az ÉFOÉSZ  1461 Budapest Pf. 301. címre, de Olach Csilla e-mail címére is be 
lehet küldeni.) Megfelelő számú jelentkező esetén -  és amennyiben igény lenne rá  -  egyesületünk megszervezi  
a rendezvényre történő oda- és visszautazást. Érdeklődni -  ezzel kapcsolatban  - irodánkban lehet ügyfélfogadási 
napokon és időben.

** Készségfejlesztő-önérvényesítő foglalkozásaink időpontjai: 2012. július 20. (péntek)  és  július  27.   (péntek), 
13.00-15.00 óra között. Vezeti: Főző Lászlóné, Zsóka néni és  Sternádel  Sándorné tanárnő.
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** Alapfokú, speciális számítógép felhasználói foglalkozásainkat pénteki napokon 13.00-15.00 óráig  tartjuk az 
irodánkban. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

**  Ingyenes  használtruha   „akciónk”   változatlanul   és   folyamatosan  működik  egyesületi  irodánkban,  az 
érdeklődők az ügyfélfogadási napokon és időben megtekinthetik a kínálatot, válogathatnak a meglévő készletből.

**  Tombol a  nyár  -  az előző évekhez hasonlóan  - jelenleg  is felhívjuk figyelmüket a  hőguta, kullancs  
invázió, ételfertőzések/ételmérgezések, strandolás-fürdőzés, parlagfű allergia,  stb., veszélyeire,  az ezekre való 
odafigyelés  fontosságára.   A  megelőzésről/kezelésről,   előző  HÍRLEVELEINK-ben  már  többször   adtunk 
részletes  tájékoztatást,  felvilágosítást;  kérjük  ismételten  olvassák  el   és  tartsák  is  be  az  előírt/javasolt 
szabályokat! Emberre, állatra, egyaránt vigyázzunk!

**  A  KézenFogva  Alapítvány  a  „TÁMOP  1.4.3-10/1-2F-2011-0001  azonosítószámú  FEFI  –  Fogyatékos 
Emberek  Foglalkoztatását  Fejlesztő  Inkubátorház  és  vállalkozási  központ”  című  projekt  keretében  2012. 
júliusában  pályázati  lehetőséget  hirdet,  fogyatékos  emberek  foglalkoztatását  megvalósító,  s  a  foglalkoztatási  
tevékenységet fejleszteni kívánó szerveztek részére.  A pályázat  beadási határideje: 2012. július 20-tól 2012. 
augusztus 10-ig tart. Részletes információ a www.kezenfogva.hu weboldalon található.

** A KézenFogva Alapítvány induló TÁMOP 1.4.3 FEFI – Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását  Fejlesztő 
Inkubátorház és vállalkozási központ című projektje keretén belül képzőket és mentorokat keres!  Jelentkezés 
fényképes EUROPASS önéletrajzzal és max. 1 oldalas motivációs levéllel az orosz.attila@kezenfogva.hu címen, 
2012.  07.  31-ig.  Kérik,  hogy  jelölje  meg  fizetési  elvárásait  motivációs  levelében.  Részletes  információ  a 
www.kezenfogva.hu weboldalon található.

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

KELLEMES, NYUGODT ÉS BOLDOG NYARAT, PIHENTETŐ VAKÁCIÓT KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

**  JÓ  ÉTVÁGYAT!    

Barackos egyensúlyszelet  (Nagyon, nagyon  finom!)

Hozzávalók: I./ A tésztához: 20+5 dkg porcukor, 2 csomag vaníliás cukor, 25 dkg margarin, 5 tojás, 1 citrom 
reszelt héja, 25 dkg liszt, 1 csipet só, 2 evőkanál rum.  II./ A töltelékhez: 70 dkg sárga- vagy őszibarack. Szórni: 
porcukor 
Elkészítés:  1./ A barackot meghámozzuk, és félbe vágva kimagozzuk.  2./ A 20 dkg porcukrot  és a 2 csomag 
vaníliás cukrot habosra keverjük a margarinnal, majd egyenként a tojások sárgájával és a reszelt citromhéjjal. 3./ 
A tojások fehérjét a sóval, és az apránként hozzáadott maradék porcukorral kemény habbá verjük. 4./ A felvert 
habot a liszttel felváltva a cukros masszához adjuk, végül hozzákeverjük a rumot is. (én rum nélkül készítettem)  
5./ A tésztát sütőpapírral bélelt (én: kivajazott, lisztezett) tepsibe simítjuk, és sűrűn kirakjuk a fél barackokkal, 
amelyeket  kicsit  bele  is  nyomkodunk.  Előmelegített  sütőben,  kb.  180oC-on 40-45  percig  sütjük,  tűpróbával 
ellenőrizzük.  6./ A  tepsiben  hagyjuk  kihűlni,  majd  szeletekre  vágjuk.  Tálaláskor  a  tetejét  megszórjuk 
porcukorral. (Forrás: www.fincsi.hu)

MOSOLYOGJUNK EGYÜTT! 

** Hirdetés: Eladó húszkötetes enciklopédia. Alig használt, az asszony mindent jobban tud. (Forrás: Reader’s 
Digest.)

**  Bemegy a nő a börtönigazgatóhoz: - Azt szeretném kérni, hogy a férjemnek adjanak valami könnyebb 
munkát.
-  Ennél  is  könnyebbet? A  zacskóragasztásba  még senki sem rokkant bele. 
-  Zacskót  ragaszt?  Elnézést  kérek,  nekem  azt  mondta,  hogy  alagutat  ás.  (Forrás:  Reader’s  Digest,  Vadon 
Adrienn, Győr)

Miskolc, 2012. június

Dr.Szabó Mária
az  egyesület elnöke
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HÍRLEVÉL
2012./6.

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

ügyfélfogadás: hétfő: 10-12  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 2012. augusztus 24-i mezőcsáti strandfürdői kirándulásunk   -  amelynek anyagi fedezetét az ÉMÁSZ Nyrt. 
pályázatán elnyert 250.000 Ft-os támogatás biztosította  - igazán jól sikerült. Feledhetetlen szép napunk volt: a 
ragyogó  napfényre,  a  strand  illatos  fenyőfáira  és  a   kellemes  vízre,  sokáig  fogunk  emlékezni.  Szeretnénk 
köszönetet mondani az ÉMÁSZ Nyrt. vezetésének és  munkatársainak  azért a segítő és humánus hozzáállásért,  
amelyet a rászoruló, hátrányos helyzetű, fogyatékos  emberek ügyében  hosszú évek óta folyamatosan tesznek. 
Köszönjük a strand dolgozóinak és az autóbusz vezetőjének, Tinta Zoltánnak a kedvességet és empátiát, amelyet  
irányunkban tanúsítottak. Hálánkat fejezzük ki a Miskolc Televíziónak és az Észak Magyarország napilapnak is, 
mert   segítségükkel,  megoszthattuk  örömünket  másokkal. A Hírlevélhez szeretettel mellékelünk egy fotót a  
kirándulásról azoknak, akik ezt igényelték.

**  Az  ÉMÁSZ Nyrt támogatásából  -  a mezőcsáti  kirándulásunk   után -  maradt még  annyi pénzünk, hogy 
lebonyolíthatunk egy bogácsi kirándulást is, amelynek időpontja: 2012. szeptember  26. (szerda).  Indulás: a fenti 
napon reggel 10.00 órakor az ITC Székház melletti  parkolóból (Miskolc, Mindszent-tér 1.) Érkezés: ugyanide, 
este  18.00  –  19.00  óra  között.  Részvételi  díj: értelmi  sérült   tagjaink  részére  a  kirándulás  térítésmentes, 
hozzátartozóknak 1200 (egyezerkettőszáz) Ft/fő, amely tartalmazza a strandbelépő árát és az utazási költséget 
is.  (egy értelmi sérült taggal  1 fő  hozzátartozó jöhet ) A részvétel előfeltétele:  a  befizetett 2011. évi tagdíj. 
Jelentkezési határidő: 2012. szeptember  19., ügyfélfogadási időben személyesen vagy telefonon az  irodánkban. 
A bogácsi strand- és termáfürdőben már jártunk 2010-ben  és nagyon jól éreztük magunkat. (a 2012. évi   3. sz.  
Hírlevélben olvashatnak a fürdőről)  Amennyiben az időjárás a fürdést nem tenné lehetővé, úgy ismerkedhetnénk 
Bogács nevezetességeivel, pl. a Szent Márton műemléktemplommal, a   Lepkemúzeummal, a Hagyományőrző 
Házzal  vagy  a Bogácsi Tájházzal. 

** 2012. szeptember 28-án  (pénteken) 14 00   órai kezdettel  közgyűlést tartunk  a Szikra Alapítvány Civil Ház 
termében. (Miskolc, Széchenyi u. 19. „Weilich udvar” néven is ismert, IV. em. 3. ajtó, lift van)  Amennyiben a  
tagok száma  nem éri el az előírt létszámot, s így a közgyűlés határozatképtelen,  úgy  2012. szeptember 28-án 
(pénteken)  14  30  órai  kezdettel   -   változatlan napirenddel   -   újabb közgyűlést  hívok össze az  előzőekben 
megjelölt helyen (Miskolc, Széchenyi u. 19., IV. em. 3. ajtó), amely a megjelent  tagok számától függetlenül 
határozatképes lesz.  A közgyűlés  napirendje: egyesületünk nevének megváltoztatása (ÉFOÉSZ megjelentetése 
az  új  elnevezésben),  alapszabályunk  módosítása  a  hatályos  új  jogszabályoknak  és  az  országos  szervezet 
módosított  alapszabályának megfelelően, illetve egyéb aktualitások.  Megjelenésére számítunk!

**  Előző  hírlevelünkben  már  tájékoztatást  adtunk  az  ÉFOÉSZ  által  ez  évben  is  megrendezendő  Sérült 
Gyermekek Napjáról.  Időpont: 2012. 09. 24. (hétfő);  Helyszín: Fővárosi Állat- és Növénykert. A rendezvény 
10.00 órakor kezdődik ünnepélyes megnyitóval. Fellépnek: az ALMA együttes, Tóth Gabi, Kozma Orsi, Holcz 
Gábor bűvész, a Színvarázs zenekar, a Gaudate jelnyelvi kórus, Gortva Erzsébet és Pálfi Sándor énekesek, a 
tokodaltárói lakóotthon táncosai, a Napsugár Anna Zenei Jeltánc társulat; de lesz tombola és állatbemutató is. 
(részletes tájékoztató a  www.efoesz.hu honlapon) Azok a tagjaink, akik irodánkban jelentkeztek a vonattal 
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történő  közös  budapesti   utazásra,   -   ügyfélfogadási  időben  -   vegyék fel  a kapcsolatot  Farkas  Istvánné 
vezetőségi tagunkkal, az utazás pontosítása és  a kapcsolódó egyéb dolgok megbeszélése ügyében.

**  Készségfejlesztő-önérvényesítő foglalkozásaink  időpontjai:  2012.  szeptember   14-én    (péntek)   és 
szeptember  21-én   (péntek), 13.00-15.00 óra között. Vezeti: Főző Lászlóné, Zsóka néni és  Sternádel  Sándorné 
tanárnő.  Szeretettel várunk!

** Alapfokú, speciális számítógép felhasználói foglalkozásainkat -  hetente -  pénteki napokon 13.00-15.00 óráig 
tartjuk az irodánkban. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

**  Ingyenes  használtruha   „akciónk”  változatlanul   és   folyamatosan  működik  egyesületi  irodánkban,  az  
érdeklődők az ügyfélfogadási napokon és időben megtekinthetik a kínálatot, válogathatnak a meglévő készletből.

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

**   Kezdődik  az  iskola!   Jó tanulást,  erőt,  egészséget  és  sok sikert  kívánunk a  tanulóknak és  tanáraiknak  
egyaránt! A pedagógusoknak, nevelőknek külön köszönet a sok fáradozásért, a tudás átadásáért és a szeretetért.

** Köszönjük  az őszi (novemberi) kulturális seregszemlénkre  jelentkezőknek  az együttműködést. Velük külön  
is felvesszük a kapcsolatot;   a  következő Hírlevélben részletes tájékoztatást  adunk.

**  JÓ  ÉTVÁGYAT  KÍVÁNOK!    

Kelesztés nélküli kakaós csiga   

 Hozzávalók:  (14-16 db csigához):A tésztához: 25 dkg túró, 25 dkg liszt, 0,5 dl tej, 5 evőkanál olaj, csipet só, 
1/2 csomag sütőpor, 10 dkg porcukor (vagy édesítőszer), 2 csomag vaníliás cukor;  A töltelékhez:  1-2 
evőkanál olaj a tészta lekenéséhez, kakaó, porcukor, vaníliás cukor  

Elkészítés: Tálba tesszük a túrót, a vaníliás cukrot és a porcukrot, majd robotgéppel elkezdjük keverni. Pár perc 
után állandó keverés mellett fokozatosan hozzáöntjük a tejet, majd az olajat is. Ezután hozzászitáljuk 
a sütőporral elkevert lisztet, majd kézzel összegyúrjuk. Lisztezett felületen vékonyra nyújtjuk, majd 
lekenjük az olajjal. Az ízlés szerinti mennyiségű kakaót összekeverjük a porcukorral  és a vaníliás 
cukorral,  majd  egyenletesen  megszórjuk  vele  az  olajjal  lekent  tészta  tetejét.  (a  szerző  cukrozott 
kakaóval szórta meg, így cukrot már nem kevert hozzá, csak a vaníliás cukrot.) Ezután feltekerjük a  
tésztát (mint a bejglit), majd kb. 2 cm-es csigákra feldaraboljuk. Egy tepsit kibélelünk sütőpapírral,  
majd ráhelyezzük a csigákat. Előmelegített sütőbe tesszük, és közepes hőmérsékleten kb. 15-20 perc 
alatt  készre  sütjük.  Tálalás  előtt  a  langyosra  hűlt  csigákat  ízlés  szerint  porcukorral  megszórjuk. 
(Forrás: fincsi.hu; Kgizike)

MOSOLYOGJUNK EGYÜTT! 

A feleség a férjéhez:
  -  El kellene menni bevásárolni.
  -  De ilyen zimankós időben még a kutyát sem verik ki . . .
  -  Persze, a kutya marad . . . 
(Forrás: Új Misszió)

A  szőke magyarázza a fiának, hogy mi a negatív szám:
  -  Fiam, tegyük fel, hogy egy buszon van 13 gyerek, és leszáll 15.  Na, akkor még 2-nek fel kell szállnia a  
buszra, hogy senki se legyen rajta.
(Forrás: Új Misszió)

Miskolc, 2012. július-augusztus
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Dr.Szabó Mária
az  egyesület elnöke

HÍRLEVÉL
2012./7.

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

ügyfélfogadás: hétfő: 10-12  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!

**  Örömmel  számolunk  be  az  augusztusi  és  szeptemberi,  két  jól  sikerült  kirándulásunkról,  amelyek 
megszervezését az ÉMÁSZ Nyrt  250.000 Ft-os pályázati támogatása tett lehetővé. Egy-egy emlékezetes, vidám 
napot  tölthettek el egyesületünk tagjai a mezőcsáti, illetve a bogácsi strandfürdőben. Bogácson nemcsak a fürdő 
kiváló vizét élvezhettük, hanem meglátogattuk a Lepkemúzeumot és a Hagyományőrző Házat is. Nagyszerű,  
felejthetetlen élményt jelentettek  számunkra ezek a szép napok, amelyért  ismételten köszönetet mondunk az  
ÉMÁSZ Nyrt. vezetésének és munkatársainak. Nem először tapasztalhattuk meg esetükben, hogy az ÉMÁSZ 
Nyrt   munkájának,  küldetésének  szerves  része  a  Madridi  Nyilatkozat  egyik  vezérelve,  amely  szerint:  „A 
befogadó  társadalom  alapja,  a  diszkrimináció-mentességgel  párosuló  pozitív  cselekvés.”   Köszönetet 
mondunk továbbá az autóbuszok vezetőinek: Tinta Zoltán és Cseh László uraknak a biztonságos vezetésért,  
kedvességükért, figyelmességükért.  Hálásak vagyunk a Miskolc Városi Televízió- és az Észak Magyarország 
napilap munkatársainak  a velünk kapcsolatos  híradások és cikkek megjelentetéséért. Végezetül megköszönöm 
Főző  Lászlóné,  Osgyáni  Károlyné,  Farkas  Istvánné   és  Bajor  Józsefné  vezetőségi  tagjaink   fáradozását  és 
segítségét a kirándulások megszervezésében és lebonyolításában.

** Szeptember 24-én  tartották meg – az  ÉFOÉSZ  szervezésében  - az immár hagyományossá vált   Sérült 
Gyermekek Napját  a fővárosi  Növény-  és Állatkertben.  Egyesületünk csoportját   Farkas  Istvánné  ellenőrző 
bizottsági  tagunk  vezette,  amelyért  köszönetet  mondunk  neki.  Köszönetünket  fejezzük  ki  az  ÉFOÉSZ 
vezetésének, a műsorban fellépőknek és mindenkinek, aki hozzájárult az emlékezetes,  jól sikerült rendezvény 
létrejöttéhez.

**  2012.  szeptember  28-án  megtartottuk  rendkívüli  közgyűlésünket,  amelynek  napirendjén  egyesületünk 
nevének  megváltoztatása  (ÉFOÉSZ  megjelentetése  az  új  elnevezésben)  és  alapszabályunk  módosítása   -  a 
hatályos új jogszabályoknak és az országos szervezet  módosított  alapszabályának megfelelően -  szerepelt. 
Ehhez  kapcsolódóan,  kiemelten  megköszönjük  Dr.Danó  Rékának,  az  ÉFOÉSZ jogászának  lelkiismeretes  és 
szakszerű segítségét. Jelenleg folyamatban van az illetékes bírósághoz történő változás-bejelentés benyújtása. A 
közgyűlésen a módosított alapszabály részletes ismertetésre és megvitatásra került; a bírósági út befejezése után,  
egyesületi honlapunkon is olvasható lesz. (Irodánkban  -  ügyfélfogadási időben  - az érdeklődők, természetesen 
addig is  megtekinthetik, elolvashatják.)  

** Készségfejlesztő-önérvényesítő foglalkozásaink időpontjai: 2012. október  12.   (péntek)  és  október    26.  
(péntek), 13.00-15.00 óra között. Vezeti: Főző Lászlóné, Zsóka néni és  Sternádel  Sándorné tanárnő.  Szeretettel  
várunk mindenkit!

** Alapfokú, speciális számítógép felhasználói foglalkozásainkat -  hetente -  pénteki napokon 13.00-15.00 óráig 
tartjuk az irodánkban. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

**  Ingyenes  használtruha „akciónk”  változatlanul   és   folyamatosan  működik  egyesületi  irodánkban,  az 
érdeklődők az ügyfélfogadási napokon és időben megtekinthetik a kínálatot, válogathatnak a meglévő készletből.

** Lassan,  és  alattomosan közeleg  az  influenza járvány időszaka.  A védőoltás  szükségességéről  beszéljünk 
háziorvosunkkal, kezelőorvosunkkal!
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** Megyei Kulturális Seregszemlénket/kiállítást  -  az  Éltes Mátyás Iskolával -EGYMI-vel közös rendezésben – 
2012. november 29-én fogjuk megtartani. Részletes tájékoztatást a következő Hírlevelünkben adunk.

**  Egyesületünk  gratulál  a   londoni  olimpiai-  és  paralimpiai  játékokon  részt  vevő  minden  sportolónak! 
Csodálattal  és  nagyrabecsüléssel  adózunk emberségüknek,  erőfeszítéseiknek,  kitartásuknak,  eredményeiknek. 
Büszkék vagyunk mindnyájukra, és köszönjük, hogy hazánknak, Magyarországnak,  dicsőséget szereztek. 

**  Az  ENSZ  1991-ben  rendezte  meg  először  az  Idősek  Világnapját,  azóta  minden  év  október  1-jén 
megemlékezünk a Föld mintegy 600 millió lakosáról.  Köszönetünket,  hálánkat   és tiszteletünket fejezzük ki 
minden idős embernek. Segítsük és támogassuk őket! Ezen a napon ünnepeljük a Zene Világnapját is, amelyet  - 
Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész javaslatára  -  az UNESCO Nemzetközi Tanácsa emelt erre a rangra.

**  Október 6-án emlékezünk a hős ARADI  VÉRTANÚINKRA! 1849-ben ezen a napon  végezték ki Aradon 
az  1848-49-es  magyar  szabadságharc  tizenkét  honvédtábornokát  és  egy  ezredesét.  Tisztelet  és  dicsőség  a 
szabadságért életüket áldozó hősöknek!

** Az alábbi tájékoztatót, egy kedves orvos barátnőmtől kaptam, és tovább adom.

"Egyre többen hívják a mentőket, amikor a szélütés tüneteit észlelik. ... Az emberek sokkal bátrabban nyúlnak a 
telefon után, sokkal hamarabb kérnek segítséget. Jól tudják, hogy minden perc számít, hiszen, ha három órán 
belül sikerül a betegnek eljutnia a legközelebbi Stroke központba, úgy sokkal nagyobb esélye van a túlélésre."

Dr.  Mikola László,  a  Magyar  Stroke Alapitvány munkatársa üdvözli  Önt! Tudta,  hogy stroke,  más néven a 
szélütés felelős minden harmadik halálesetért? És tudta, hogy három esetből kettő megelőzhető, ha még időben 
felismerjük  a  tüneteket,  és  azonnal  mentőt  hívunk?  Egy  történet,  melyet  érdemes  elolvasnia  -  hiszen,  ha 
mindenki emlékezne a három betűre, életeket lehetne megmenteni vele.

"Egy kerti-partin, egy barátnőm kissé megingott, el is ejtette a tányérját, de ezután, mindenkit megnyugtatott,  
hogy jól van (ugyanis a többiek orvost akartak hívni). Ő azt állította, hogy csak az új cipője miatt csúszott meg 
egy téglán. Felsegítették, kapott egy másik tányér ételt és bár egy kissé gyengének tűnt, tovább szórakozott.  
Később felhívott a férje, hogy elmondja, a feleségét kórházba vitte, ahol el is hunyt. A parti során STROKE-ja  
volt. Ha tudták volna, hogyan kell beazonosítani a stroke jeleit, talán ma is velünk lehetne.. Mások nem halnak 
meg, de reménytelen, tehetetlen helyzetbe kerülnek. Egy neurológus azt állítja, hogy ha a stroke áldozatát 3 órán 
belül  elkezdheti  kezelni,  teljesen  visszafordítható  az  állapot.  TELJESEN!  Azt  mondja,  hogy  a  stroke 
felismerésének és diagnosztizálásának egyszerű a trükkje, azután pedig 3 órán belül el kell kezdeni a kezelését.

A stroke felismerése. Az orvosok szerint bárki felismerheti a STROKE-ot, ha három egyszerű kérést mond az 
illetőnek:  M..... B.....E.......  1./ M: Meg kell kérni az illetőt, hogy MOSOLYOGJON!  2./ B: Meg kell kérni, 
hogy  BESZÉLJEN, mondjon egy egyszerű mondatot! (összefüggően: pl. Szép napunk van.).  3./ E: meg kell 
kérni, hogy EMELJE FEL mindkét karját! Ha az illetőnek a három kérés teljesítésének bármelyikével nehézsége 
van, azonnal hívd a mentőket és mondd el a tüneteket!  Még egy jel: Mondd az illetőnek, hogy ÖLTSE KI A 
NYELVÉT! Ha a nyelv kicsavarodott , ha egyik vagy másik oldalra megy a nyelv, ez is a stroke jele lehet. (Egy 
kardiológus szerint, ha mindenki, aki megkapja ezt az e-mail-t/levelet  és  elküldi/elmondja  10 embernek, akkor 
azzal legalább egy életet meg lehetne menteni."  Én  továbbküldtem, és te?

**  JÓ  ÉTVÁGYAT  KÍVÁNOK!    (Tekintettel  az előzőekre: csak mértékkel fogyasszuk!)

Amerikai  palacsinta  Hozzávalók: 40 dkg liszt, 6 dl tej, 2 evőkanál cukor, 2 tojás, 10 dkg vaj, 1 csipetnyi só, 1 
csomag sütőpor   Elkészítés:  1./ A lisztet  egy  lábosban elkeverjük  a  sütőporral,  a  sóval,  a  puha vajjal  és  a 
kristálycukorral. Meglangyosítjuk a tejet, hozzáöntjük, beletesszük a két tojást, és simára keverjük. 10 percig 
állni hagyjuk.  2./  Egy kisebb merőkanál segítségével a serpenyő közepére öntünk egy kis adagot a tésztából, 
hogy kisméretű palacsintát  kapjunk, és  mindkét felét  aranybarnára  sütjük. Pudinggal,  lekvárral,  ízlés szerint  
bármivel kínálhatjuk, de önmagában is ízletes. (Forrás: Receptözön, Birki Krisztina, Debrecen)

Végezetül egy  megható, mélyen elgondolkoztató és tanító  történetet osztok meg Önökkel.  

„Míg egy férfi autóját polírozgatta, a kisfia felvett egy követ, és vonalakat karcolt az autó oldalára. Haragjában a  
férfi ráütött a gyermek kezére a franciakulccsal. A kórházban többszörös törést állapítottak meg, s a gyermek 
elveszítette az ujját. Amikor meglátta a kórházba érkező apját, szemében fájó tekintettel kérdezte: „Apa, mikor 
nő vissza az ujjam?” Az apa felismerve tettének súlyát szólni sem tudott. Visszament az autójához, és többször 
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belerúgott, majd feldúltan leült az autó elé, és a karcolásokat nézte. A gyermek ezt karcolta az autó oldalára: 
„SZERETLEK, APA!”   (Forrás: Új Misszió)

Miskolc, 2012. szeptember
Dr.Szabó Mária
az  egyesület elnöke

HÍRLEVÉL
2012./8.

Értelmi fogyatékosok BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesülete
(3526 Miskolc, Szeles u. 65.,  3501 Miskolc, Pf. 428. tel: 06-30/3477-963)
ügyfélfogadás: hétfő: 10-12  óra,   szerda: 14-16 óra, péntek: 13-15 óra

Adószám: 184 024 831 05     OTP számlaszám: 117 340 04 - 203 488 87
e-mail: kialakítása folyamatban

honlap: www.ertelmifogyatekosbaz.hu

Kedves  Tagtársaink!

** Tájékoztatjuk kedves Tagjainkat,  hogy egyesületünk irodája elköltözött,  új címe: az Éltes Mátyás Óvoda, 
Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani  Intézmény épülete. (3526 Miskolc, Szeles u. 65.; a 
Búza-tér háta mögött.)  Miskolc MJ Város Önkormányzatának, továbbá  Radványi Tivadarné igazgató nőnek  és 
munkatársainak köszönjük a számunkra  nyújtott segítséget. Irodánk az első emeleten van,  szükség esetén a lift 
használható.  Ügyfélfogadási idő:  hétfő:  10-12  óra;  szerda:  14-16  óra;  péntek:  13-15  óra.  Telefonszám:  06-
30/3477-963, ügyfélfogadási időben hívható. Végleges e-mail címünk kialakítása folyamatban van.  Köszönjük 
megértésüket.

**  2012. november 29-én (csütörtökön),  10.00 órai  kezdettel,  az Ady Endre Művelődési  Házban (Miskolc, 
Árpád u. 4.) az Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
valamint egyesületünk közös szervezésében, megrendezésre kerül a XXXVII.  Megyei Kulturális  Fesztivál. A 
színes műsor mellett, a tanulók, illetve az  egyesületi tagjaink munkáiból készített  kiállítás is megtekinthető lesz.  
A rendezvény anyagi fedezetét Miskolc MJ Város Fogyatékosügyi Alap (egyesület) és  Oktatási Mecénás 
(iskola)   pályázatán  elnyert  támogatásból  fedezzük, amelyért  köszönetet  mondunk.   Szeretettel  várunk 
mindenkit  a  rendezvényre! 

**  2012. november 28-án (szerdán)  14 órai,  és december 4-én (kedden) 14 órai kezdettel  felvilágosító és 
tájékoztató jellegű  előadásokat tartunk tagjaink és az érdeklődők részére.  Helyszíne: Az Éltes Mátyás Iskola 
(Miskolc, Szeles u. 65.)  terme.

November 28-án, 14 órakor:

1./   Az  eőadás   címe:  A rehabilitációs szakigazgatási szerv működése és feladata 2012. július 1-től. 
Előadó:  Dr. Vilez Zsuzsanna  igazgató főorvos, ORSZI, Miskolc    

2./   Az előadás   címe: Személyi higiénia  
Előadó: Vidáné Soós Katalin, közegészségügyi-járványügyi felügyelő, ÁNTSZ Miskolc Városi Intézete

2012. december 4-én, 14 órakor:

1./   Az előadás   címe: Gyermekvédelmi feladatok  és ellátások 
Előadó: Dr.Sáfrányné Dr.Vörösváry Ildikó osztályvezető, Miskolc MJ Város PM Hivatal, Gyámügyi osztály

2./   Az előadás   címe: Gondolatok a másságról. Értelmi fogyatékosság. 
Előadó: Mitró Ferencné gyógypedagógus, ny. h. iskolaigazgató
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** 2012. december 3-án (hétfőn ), 14 órai kezdettel  a Művészetek Házában (Miskolc, Rákóczi u. 5.) vetítésre  
kerül   egy kedves karácsonyi   film (a kiválasztása folyamatban van).  Belépési  díj:  400 Ft/fő.  Érdeklődni és 
jelentkezni  lehet:  2012.  november   30-ig   az   irodánkban  ügyfélfogadási  időben,  illetve  Farkas  Istvánné 
vezetőségi tagnál  a   06/70-2698-983-as  telefonszámon.

** „Majd én megmutatom!” címmel, készségfejlesztő-önérvényesítő foglalkozásunk időpontja: 2012.  november 
30. (péntek), 13.00-15.00 óra között. Vezeti: Sternádel  Sándorné tanárnő.  Szeretettel várunk mindenkit!

** Alapfokú, speciális számítógép felhasználói foglalkozásainkat -  hetente -  pénteki napokon 13.00-15.00 óráig 
tartjuk az irodánkban. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

** Ingyenes használtruha „akciónk” változatlanul  és  folyamatosan működik, az érdeklődők az ügyfélfogadási 
napokon és időben megtekinthetik a kínálatot, válogathatnak a meglévő készletből.

**  Lassan,  és  alattomosan  közeleg  az  influenzajárvány  időszaka.  A  védőoltás  szükségességéről  beszéljünk 
háziorvosunkkal, kezelőorvosunkkal!

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

Jó étvágyat kívánok!

Gyümölcsös süti, hozzáadott cukor nélkül. Egyszerű és finom.

Hozzávalók:

2 közepes nagyságú sárgarépa, 2  nagyobb  alma (édes ízű almát szoktam), 20 dkg mazsola, 2 tojássárgája, 1 
doboz natur joghurt, 3 joghurt dobozos liszt, 5 dkg vaj vagy fél deciliter olaj, késhegynyi szódabikarbóna, fahéj  
ízlés  szerint.  (én  a  fahéjat  kihagyom,  mert  nem  szeretem,  helyette  1  citrom  reszelt  héját  használom.)  
Természetesen, több almából, sárgarépából és mazsolából  is lehet csinálni a süteményt!

Elkészítés:

Az almát, sárgarépát, mazsolát ledarálom (vagy lereszelem), hozzáadom a 2 tojássárgát, a joghurtot, a vajat vagy  
az  olajat, végül a szódabikarbónás lisztet. Az egészet jól összekeverem, majd kivajazott tortaformába öntöm.  
200 fokon 30-35 percig sütjük. (én, a légforgatásos sütőmben 170 fokon 30-35 percig)  Egy éjszakát jó, ha áll, 
ízletesebb. Nem puha sütemény, de finom, mi nagyon szeretjük. (Forrás: kislányom recepttárából)

Mosolyogjunk együtt!

**  A börtönigazgató látogatókat vezet körbe a börtönben.
-   Ebben a zárkában van a mi büszkeségünk  -   mutatja.  Amikor legelőször  került  hozzánk rablásért,  még  
analfabéta volt, most meg közokirat-hamisításért  ül. (Forrás: Új Misszió)

**  A férj utálja a felesége macskáját, ezért kocsival elviszi a szomszéd városba, és kiteszi az út szélén. Amikor  
hazaér, a macska ott várja a bejáratnál. Megint elviszi, ezúttal kétvárosnyira, de a macska megint csak otthon 
várja,  mire  hazaér.  Ismét  bepakolja  a  macskát  a  kocsiba,  és  háromvárosnyira  teszi  ki,  közben  rengeteget  
kanyarog jobbra  meg balra, előre meg vissza. Aztán hazatelefonál a feleségének: - Otthon van a macska?  - 
Persze  -  mondja a felesége.  -  Miért kérdezed?
 -  Küldd a telefonhoz! Teljesen eltévedtem. (Forrás: Reader’s  Digest, Amanda Thompson)

Miskolc, 2012.október-november

Dr.Szabó Mária
az  egyesület elnöke
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HÍRLEVÉL
2012./9.

Értelmi fogyatékosok BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesülete
(3526 Miskolc, Szeles u. 65.,  3501 Miskolc, Pf. 428. tel: 06-30/3477-963)
ügyfélfogadás: hétfő: 10-12  óra,   szerda: 14-16 óra, péntek: 13-15 óra
Adószám: 184 024 831 05    OTP számlaszám: 117 340 04 - 203 488 87

e-mail: efoeszbaz@gmail.com
honlap: www.ertelmifogyatekosbaz.hu

Kedves  Tagtársaink!

** 2012. december 20-án  (csütörtökön) 14  00   órai kezdettel  közgyűlést tartunk  az Éltes Mátyás Óvoda,  
Általános Iskola és  Egységes  Gyógypedagógiai  Módszertani  Intézmény (Miskolc,  Szeles  u.  65.)  földszinti  
termében.  Amennyiben a tagok száma  nem éri el az előírt létszámot, s így a közgyűlés határozatképtelen,  
úgy  2012. december 20-án  (csütörtökön) 14 30 órai kezdettel  -  azonos napirenddel  -  újabb közgyűlést hívok  
össze az előzőekben megjelölt helyen (Miskolc, Szeles u. 65.), amely a megjelent tagok számától függetlenül  
határozatképes.  A közgyűlés napirendje: egyesületünk székhely változása  és  az Alapszabály módosítása.  
Megjelenésére számítunk!

A közgyűlés befejezése után közvetlenül  -   kis karácsonyi ünnepség keretében  -  Fehér János úr, a Rotary Club 
Miskolc  tagja,  53  kedves  tagunknak  „Mikulás  csomagot”  fog  átadni,  személyes  adományként.  A 
megajándékozottak  kiválasztása  elsősorban   azok  közül  került  ki,  akik  rendszeresen   fizetik  az  egyesületi  
tagdíjat,  és kevésbé jó szociális  körülmények között élnek. Köszönetünket fejezzük ki Fehér János úrnak e 
nemes gesztusért, amelyet  már más alkalommal is megtapasztalhattunk  tőle. Tudomásunk szerint, a Megyei  
Kórház, Gyermek-egészségügyi Központja kis betegeinek is hasonló adományt juttatott el az elmúlt napokban. 
Tisztelettel adózunk  emberségének, a hátrányos helyzetű embereknek tett segítségnyújtásának.

Egyesületünk  -  sajnos  -  jelenleg nem tud   hagyományos, ajándékozással egybekötött  - nagy karácsonyi  
ünnepséget rendezni, a már ismert  anyagi nehézségei  miatt. Köszönjük  megértésüket. 

**  2012. november 29-én   az Ady Endre Művelődési Házban az Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és 
Egységes  Gyógypedagógiai  Módszertani  Intézmény,  valamint  egyesületünk  közös  szervezésében, 
megrendezésre került a XXXVII. Megyei Kulturális Fesztivál. A színes, remek  műsor mellett, a tanulók, illetve 
az  egyesületi tagok által készített  szép munkákból (rajzok, kézimunkák, stb.) kiállítás is megtekinthető  volt. A  
rendezvény anyagi fedezetét Miskolc MJ Város Fogyatékosügyi Alap (egyesület) és  Oktatási Mecénás (iskola) 
pályázatán elnyert támogatás biztosította, amelyért köszönetet mondunk. Köszönetet mondunk továbbá a Rotary 
Club Miskolc tagjainak -  kiemelten Huszti Gábor elnök úrnak és Kasperkovics János úrnak  -, Kányási Hedvig  
igazgatónőnek  (Girincs)  a  nagy  örömet  szerző  adományokért,  valamint  az  iskola  és  egyesület  minden 
munkatársának,  aki  munkájával   segítette  a  megvalósulást.  Köszönettel  és  csodálattal  adózunk a Kulturális  
Fesztiválon fellépő 150 szereplőnek, felkészítő tanáraiknak, nevelőiknek. 

Ismételten bebizonyosodott, hogy hihetetlen tehetséggel, különlegességgel megáldottak a fogyatékossággal élő 
emberek is, csak lehetőséget kell adni nekik, hogy ezt kibontakoztathassák, megmutathassák  a  világnak. Ez a 
nap egy ilyen nagyszerű lehetőség volt. Köszönjük.

** Tájékoztató jellegű, érdekes és hasznos előadásokat hallhattak tagjaink a közelmúltban,  kiválóan felkészült 
szakemberektől.  Köszönetet  mondunk  az  előadóknak:  Dr.Sáfrányné  dr.  Vörösváry  Ildikó  gyámügyi  
osztályvezető  Asszonynak,  Dr.Vilez  Zsuzsanna  NHRSZ  osztályvezető  főorvosnak,  Vidáné  Soós  Katalin 
közegészségügyi –járványügyi felügyelőnek (ÁNTSZ) és Mitró Ferencné ny. ig. h. gyógypedagógusnak.
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** „Majd én megmutatom!” mottójú, készségfejlesztő-önérvényesítő foglalkozásunk időpontja: 2012.  december 
14.  (péntek),  13.00-15.00  óra  között.  Karácsonyi  díszeket  fogtok  készíteni.  Vezeti:  Főző  Lászlóné  ny. 
gyógypedagógiai óvodavezető, vezetőségi tag.  Szeretettel várunk mindenkit!

** Alapfokú, speciális számítógép felhasználói foglalkozásainkat -  hetente -  pénteki napokon 13.00-15.00 óráig 
tartjuk az irodánkban. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

** Ingyenes használtruha „akciónk” változatlanul  és  folyamatosan működik, az érdeklődők az ügyfélfogadási 
napokon és időben megtekinthetik a kínálatot, válogathatnak a meglévő készletből.

** Köszönjük a pontos tagdíjfizetést, az adójuk 1%-ának felajánlását, és adományaikat (amelyeket csekken  
történő befizetéssel, személyesen az irodánkban vagy OTP számlánkra  -  117 340 04 - 203 488 87  -  való  
átutalással  egyaránt megoldhatnak),   köszönjük   tagszervezésüket!  Az új jogszabályoknak megfelelően, a  
közhasznúság egyik feltétele 2012-13-ban az évi 1 millió forintos egyesületi bevétel. Kérjük segítségüket és  
támogatásukat, hogy nekünk ez teljesülhessen. Már december van és  még  távol állunk ettől az összegtől. Ne  
hagyjanak magunkra, bízunk Önökben! Hálásan köszönjük megértésüket.

**  Új  e-mail címünk: efoeszbaz@gmail.com  

** Nem kell elküldeni a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevő ellátottakat!   Több intézmény kereste 
meg  az  ÉFOÉSZ  Központi  irodáját  az  alábbi  problémával  kapcsolatban:  az  intézményen  belüli  szociális 
foglalkoztatás 2006. évben indult. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  
(Szt.)  99/E.§-a  szerint  az  ellátott  fejlesztő-felkészítő  foglalkoztatás  keretében  legfeljebb  egy  évre  kötött 
munkaszerződés  alapján,  a  munka  törvénykönyvéről  szóló  2012.  évi  I.  törvény  szerinti  határozott  idejű 
munkaviszony keretében foglalkoztatható.  A Munka Törvénykönyvének hatályos szabályai szerint azonban  a 
határozott időre szóló munkaviszony időtartama az 5 évet nem haladhatja meg. A problémával kapcsolatban az 
ÉFOÉSZ megkereste a család-és esélyteremtési politikáért felelős helyettes államtitkárságot, ahol tájékoztatást 
adtak  arról,  hogy az  Országgyűlés  által  2012.  november  26-án  elfogadott,  az  egyes  szakosított  szociális  és 
gyermekvédelmi szakellátási  intézmények állami átvételéről  és egyes  törvények módosításáról  szóló T/8889. 
számú törvényjavaslat  71.§-73.§-ában  foglaltak  szerint,  „a megváltozott  munkaképességű személy határozott 
idejű munkaviszonya  – a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény 192. § (2) bekezdésétől eltérően – az (1) 
bekezdés alapján támogatott foglalkoztatása időtartamára meghosszabbítható.”

A  Munka  Törvénykönyvének  a  fentiek  szerinti  módosítása  megtörténik,  azaz  a  fejlesztő-felkészítő 
foglalkoztatásban  résztvevő  ellátottak  ennek  megfelelően  továbbfoglalkoztathatóak  lesznek.  (a  részletes 
tájékoztatást lásd a   www.efoesz.hu    honlapon!)

**  Megjelent  Hatos Gyula tanár úr legújabb könyve, „Életkilátás-életkísérés az értelmi akadályozottsággal élők 
körében”  címmel.  A könyv  a  szerző  „Értelmileg  akadályozott  felnőttek  pedagógiai  kísérése”  tankönyvének 
korszerűsített,  újjáírt és kibővített kiadása,  amely hasznos elméleti és gyakorlati  útmutató lehet az értelmileg 
akadályozottakat foglalkoztató valamennyi intézmény számára. A tanár Úr ebben az évben volt 80 éves. Páratlan 
szakmai és tudományos munkásságát Eötvös díjjal ismerték el.  (Forrás: www.efoesz.hu )

**  A Reader’s  Digest   ez  évi  egyik  számában jelent  meg  az alábbi cikk. A szerkesztőség közzétett  egy  
felhívást: „Írja meg igaz történetét 150  -  vagy annál kevesebb  -  szóban. Az édesanya, aki jelentkezett erre a  
felhívásra megírta kisfia történetét. A mélyen elgondolkoztató sorok olvasását azoknak ajánlom elsősorban, akik 
gyakran elkeserednek azon, hogy az életük nem egészen úgy alakul, ahogyan azt szeretnék. „Courtney Roth 
(Pontchatoula, Lousiana, USA) története egy rendkívüli helytállásról és áldozathozatalról tanúságot tevő anya 
portréja, aki olyan próbát áll ki, amilyennel keveseknek kell megküzdeniük.” (R. D.)

EGY  „CSÚCS”  MAMI  
„A  nevem   Courtney  Roth.  A  fiam,  Tripp  születése  megváltoztatta  az  életemet.  Egy  ritka  veleszületett 
bőrbetegséggel jött a világra, amelyet  epidermolysis bullosának hívnak. A bőréből hiányoznak a sejteket rögzítő 
fehérjék, ami azt jelenti, hogy a legapróbb sérülés hatására  felhólyagosodik a bőre, illetve a nyálkahártyák is.  
Azt sem lehetett remélni, hogy egy évig él, de már kétéves is elmúlt. Bepólyálva és fájdalmakkal él, csövön 
táplálkozik  és  lélegzik,  már  elveszítette  a  látását.  Tripp  még  egyetlen  szót  sem  ejtett  ki,  de  küzdelme  a  
betegséggel szerte a világon  számtalan ember lelkét érintette meg. Az én kicsi fiam az én hősöm, és tőle többet  
tanultam két év alatt, mint az egész addigi életemben. Tudom, hogy Isten nagy dolgokat tartogat számára . . . 
akár itt, akár a mennyben.”
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Közeleg a karácsony.  Kánya Juditka, paramuzsikusunk  gyönyörű hangját hallom,  amint énekli:  . . .  a  Szeretet  
Ünnepén, mondjunk egy imát a sok szegény emberért . . .” Igen, mondjunk, és cselekedjünk is: segítsünk rajtuk!

Egyesületünk vezetősége nevében áldott Karácsonyt, és boldog Új Esztendőt kívánok mindenkinek.

Miskolc, 2012. december

Dr.Szabó Mária
az  egyesület elnöke
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	** Társadalmi egyeztetésen az új Polgári Törvénykönyv!    A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi egyeztetést kezd az új Polgári Törvénykönyv szakmai tervezetéről, melyet a Polgári Jogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság nemrégiben adott át. Az egyeztetés március végéig tart, eddig van lehetősége a szakmai szervezeteknek észrevételeik és javaslataik eljuttatására. A társadalmi egyeztetés során beérkezett érdemi javaslatok feldolgozását követően a törvénytervezet várhatóan májusban kerül a kormány, majd az Országgyűlés elé, amelyet ősszel fogadhatnak el. Az új Polgári Törvénykönyv elfogadása után egyéves felkészülési időt követően lépne hatályba. A szövegtervezet elérhető: a www.efoesz.hu   honlapon.
	** Megjelent a  TIOP 3.4.1.A-11/1 pályázati kiírás! Elérhető  a  www.efoesz.hu honlapon.
	Vár a Pihenés! Pályázatot hirdetett a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány szociálisan hátrányos helyzetű személyek részére üdülésük, pihenésük, rekreációjuk elősegítése érdekében.  Pályázók köre: Azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött fogyatékossággal élő személy, aki fogyatékossági támogatásban és/vagy vakok személyi járadékában és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül 2011. évben. Az elbírálásnál előnyt élvez az a pályázó, akinek havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a nettó 120.000 Ft-ot. A pályázat keretében egy adatlapon egy fő pályázhat. A kérelem benyújtásának kötelező melléklete: A pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes járandóságának átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat másolata) és a foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelem igazolása a havi nettó jövedelemről. (Gondnokolt személy esetében az erre vonatkozó okirat másolata is csatolandó.) Támogatás összege: A fogyatékossággal élő személyek esetében az Alapítvány 40.000 Ft értékű üdülési szolgáltatást biztosít, 10.000 Ft önrész megfizetése mellett. A (18. életévét betöltött) kísérő személy részére 20.000 Ft értékű üdülési szolgáltatást biztosítanak, 5.000 Ft önrész megfizetése esetén. A fogyatékossággal élő személy kísérő nélkül, önállóan is pályázhat. A pályázatok kizárólag az előírt „PÁLYÁZATI ADATLAP 2011.” formanyomtatványon vagy annak másolatán nyújthatók be. Az egyes pályázati kiírások szövege, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap a www.mnua.hu honlapról letölthető. A pályázatot a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz postai úton kell eljuttatni. Cím: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 1590 Budapest, Pf. 11. A pályázat benyújtási határideje: 2012. február 29. A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg kimerüléséig állnak fenn. A 2011. évi pályázatok keretében azok a személyek részesülhetnek támogatásban, akik 2010-ben nem nyerték el az Alapítvány szociális célú üdülési támogatását. A pályázat eredményéről írásos értesítést csak azok kapnak, akik támogatásban részesülnek. Az űrlapok kitöltéséhez szívesen nyújtunk segítséget irodánkban ügyfélfogadási időben! (Forrás: www.mnua.hu; www.erzsebetutalvany.hu; www.udulesicsekk.hu;  ww.efoesz.hu;  A közigazgatási és igazságügyi miniszter 39/2011. (XII. 29.) KIM rendelete az Erzsébet- utalvány kibocsátásáról )
	Végezetül egy kis mosoly . . .
	Kannibál törzset alkalmaz egy cég biztonsági embereknek. Tartanak tőle, hogy el-eltűnnek majd az alkalmazottak, de a törzsfőnök megesküszik, hogy nem fognak megenni senkit a cégtől. Fél évig minden rendben megy, de aztán eltűnik az egyik takarítónő. Miután a körzete koszos marad, keresni kezdik, de nem találják; így mivel úgy gondolják, hogy a kannibálok voltak, kirúgják őket. A törzsfőnök bosszúsan hordja le a többieket:
	- Nem megmondtam, hogy a takarítónőket ne bántsátok? Itt olyan jó dolgunk volt! Hat hónap alatt megettük a menedzsmentet, a kontrolling osztályt, és a marketingeseket is, senki észre sem vette a hiányukat! Erre ti megzabáltok valakit, aki tényleg dolgozik is itt valamit! (Forrás: humor.boon.hu) 
	Kelesztés nélküli kakaós csiga   
	 Hozzávalók:  (14-16 db csigához):A tésztához: 25 dkg túró, 25 dkg liszt, 0,5 dl tej, 5 evőkanál olaj, csipet só, 1/2 csomag sütőpor, 10 dkg porcukor (vagy édesítőszer), 2 csomag vaníliás cukor;  A töltelékhez:  1-2 evőkanál olaj a tészta lekenéséhez, kakaó, porcukor, vaníliás cukor  
	Elkészítés: Tálba tesszük a túrót, a vaníliás cukrot és a porcukrot, majd robotgéppel elkezdjük keverni. Pár perc után állandó keverés mellett fokozatosan hozzáöntjük a tejet, majd az olajat is. Ezután hozzászitáljuk a sütőporral elkevert lisztet, majd kézzel összegyúrjuk. Lisztezett felületen vékonyra nyújtjuk, majd lekenjük az olajjal. Az ízlés szerinti mennyiségű kakaót összekeverjük a porcukorral és a vaníliás cukorral, majd egyenletesen megszórjuk vele az olajjal lekent tészta tetejét. (a szerző cukrozott kakaóval szórta meg, így cukrot már nem kevert hozzá, csak a vaníliás cukrot.) Ezután feltekerjük a tésztát (mint a bejglit), majd kb. 2 cm-es csigákra feldaraboljuk. Egy tepsit kibélelünk sütőpapírral, majd ráhelyezzük a csigákat. Előmelegített sütőbe tesszük, és közepes hőmérsékleten kb. 15-20 perc alatt készre sütjük. Tálalás előtt a langyosra hűlt csigákat ízlés szerint porcukorral megszórjuk. (Forrás: fincsi.hu; Kgizike)


