
HÍRLEVÉL
2013./1.

Értelmi fogyatékosok BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesülete
(3526 Miskolc, Szeles u. 65.,  3501 Miskolc, Pf. 428. tel: 06-30/3477-963: ügyfélfogadási időben hívható)

ügyfélfogadás: hétfő: 10-12  óra,   szerda: 14-16 óra, péntek: 13-15 óra
Adószám: 184 024 831 05     OTP számlaszám: 117 340 04 - 203 488 87

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

Kedves  Tagtársaink!

**   2012.  december  20-án  megtartottuk  az  egyesület  székhelyváltozásával  kapcsolatos  közgyűlésünket,  a 
kapcsolódó dokumentumokat megküldtük az illetékes Miskolci Törvényszéknek. A  v é g z é s  megérkezése, 
illetve jogerőssé válása  után  az elfogadott módosításokról tájékoztatást adunk. 

**  December 20-án került  sor  a  karácsonyi ünnepségünk megrendezésére is, amely nagyon jól sikerült. A 
Mikulás  csomagokért   és   egyéb  adományokért  köszönetet  mondunk  a  Rotary  Club  Miskolc   tagjainak,  
kiemelten  Fehér  János  úrnak,  Juhász  József  úrnak  és  Dr.Pauker  Zsolt  főorvos  úrnak,  akik  személyesen  is 
megtiszteltek jelenlétükkel bennünket.  Színes és kiváló műsort  adtak elő Bajor  Edit, Csépányi  Péter,  Farkas  
Anikó, Herschman Gabriella, Kánya Judit, a Pajger házaspár, Osgyáni Péter és Séra Beatrix kedves  tagjaink. 
Köszönet érte. 

**  Ismételten felhívjuk figyelmüket, hogy új  e-mail címünk: efoeszbaz@gmail.com  és új telefonszámunk van: 
06-30/3477-963; ez utóbbi, csak ügyfélfogadási időben (lásd a fejlécen!) hívható. (Jelenlegi irodánkban sajnos 
nincs lehetőség  a  vezetékes telefon  bevezetésére). Köszönjük megértésüket.

**  A  28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet  rendelkezik a  2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről.  A 
rendelet  hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk foglalkoztatottakra,  kivéve a megszakítás nélkül 
üzemelő  és  a  munkaszüneti  napokon  is  működő  munkáltatónál,  illetve  az  ilyen  jellegű  munkakörben 
foglalkoztatott munkavállalókra.  A 2013. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való 
eltéréssel járó - munkarend a következő:

a) 2012. december 1.,  szombat munkanap
            2012. december 31., hétfő pihenőnap

b) 2013. augusztus 24., szombat munkanap
            2013. augusztus 19.,  hétfő pihenőnap

  c) 2013. december 7.,  szombat munkanap
            2013. december 24., kedd pihenőnap

d) 2013. december 21., szombat munkanap
            2013. december 27., péntek pihenőnap

Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje - a munka törvény-
könyvéről szóló 2012. évi I. törvény 96. § (1) bekezdése alapján a fentiektől eltérően is meghatározható.

**  A  fogyatékossággal élők  is  pályázhatnak -  az Erzsébet program keretében -   üdülési támogatásra! 
A  pályázatok   2013.  január  15.  napjától   2013.  március  20-ig  nyújthatók   be   -  eletronikus  úton  -   a 
www.erzsebetprogram.hu honlapon található pályázati adatlapon. 

Pályázók köre: 
Azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött fogyatékossággal élő személyek, akik a pályázat benyújtásakor 
fogyatékossági támogatásban és/vagy vakok személyi járadékában és/vagy magasabb összegű családi pótlékban 
részesülnek, és havi teljes összegű ellátásuk nem haladja meg a nettó 150.000,- Ft-ot. Jelen pályázat keretében 
egy adatlapon egy fő pályázhat. A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek azok a pályázók, akik 2012-ben nem 
részesültek a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) által nyújtott támogatásban. 
A pályázat keretösszege: 100 millió forint 
A támogatás elnyerése esetén a pályázók 5.000,- Ft/fő, azaz ötezer forint/fő önerő befizetésével, míg a kísérők 
2.500,- Ft/fő, azaz kettőezer-ötszáz forint/fő önerő befizetésével vehetik igénybe a postai úton kiküldésre kerülő 
Erzsébet Üdülési Kártya segítségével az üdülési szolgáltatást. 
Általános pályázati feltételek: 
 A pályázat kizárólag a www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető elektronikus adatlap kitöltésével nyújtható 
be; 
 Egy pályázati  adatlapon egy fogyatékossággal  élő,  és  egy vele  együtt  utazó, 18. életévét  betöltött  kísérő 
nyújthat be pályázatot; 
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 Egy személy csak egy pályázat keretében részesülhet támogatásban; 
 A hibásan,  hiányosan  vagy nem feldolgozható  adatokkal  kitöltött  és  kötelező mellékletek nélküli,  illetve 
határidő után beérkezett pályázat érvénytelennek minősül; 
 Az érvénytelenül beadott pályázat hiánypótlására, javítására nincs lehetőség; 
 Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti; 
 A pályázó legkésőbb a benyújtást  követő 15. munkanapig az Alapítványtól  e-mailben kap tájékoztatást a 
pályázat elbírálásának eredményéről; 
 Az önerőt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mail kézbesítését követő 30 munkanapon belül, egy 
összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosítószám feltüntetésével kell átutalni az Alapítvány következő 
bankszámlaszámára: OTP Bank 11794008-20541121 
 Az elnyert  üdülési  szolgáltatást  a  www.erzsebetprogram.hu  oldalon  feltüntetett  állami  üdülőkben,  az  ott  
megjelölt településeken vehetik igénybe a nyertes pályázók; 
 A pályázat  elnyerésének lehetősége a pályázati  keretösszeg kimerüléséig,  de legfeljebb 2013. március 20. 
napjáig áll fenn; 
 A pályázattal  elnyerhető  támogatás  nem terjed  ki  az  üdülés  helyszínére  történő  utazás  megszervezésére, 
valamint az utazás költségeire; 
 Az elnyert üdülési szolgáltatás legkésőbb 2013. december 31. napjáig vehető igénybe, amely határidő nem 
hosszabbítható meg. 
A kérelem benyújtásának kötelező mellékletei: 
- Pályázói nyilatkozat, 
- A pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes járandóságának átvételét igazoló dokumentum (postai 
szelvény vagy bankszámlakivonat másolata) és a foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelemigazolása 
a havi nettó jövedelemről. (Gondnokolt személy esetében az erre vonatkozó okirat másolata is csatolandó.) 
Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése érdekében a szociális 
üdültetési  helyszíneken  kép-  és  hangfelvételt  készíthet,  illetve  filmet  forgathat,  melyet  reklámcélokra 
felhasználhat.

 ** „Majd én megmutatom!” mottójú, készségfejlesztő-önérvényesítő foglalkozásunk időpontja: 2013.  január 
18.  (péntek),  és  január  25.  (péntek)  13.00-15.00  óra  között.  Vezeti:  Főző  Lászlóné  ny.  gyógypedagógiai 
óvodavezető, és  Sternádel Sándorné tanárnő, vezetőségi tagjaink.  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.

**  Köszönetet  mondok  az  egyesület  vezetőségének  az  elmúlt  évben  végzett  lelkiismeretes  munkájukért, 
kiemelten  Osgyáni  Károlynénak,  Főző  Lászlónénak,  Mitró  Ferencnének,  Sternádel  Sándornénak,  Farkas 
Istvánnénak, Bajor Józsefnénak,  Csépányi  Kálmánnénak, Kiss Istvánnénak, Dombrádi Lajosnénak. Köszönet 
Csekéné A. Judit tanárnőnek és Kiss Józsefnének, Paramuzsikusaink  magas szintű zeneterápiás foglalkozásaiért. 
Köszönjük az ÉFOÉSZ (kiemelten, Dr.Danó Réka), a Rotary Club Miskolc, az ÉMÁSZ Nyrt, Miskolc MJ Város  
Fogyatékosügyi Alap, a miskolci Éltes Mátyás Általános Iskola és EGYMI, valamint  az egyéni  adományozók 
és  segítőink   támogatását. Köszönjük  az adójuk 1%-ának felajánlását, amelyet  az egyesület működésére, a 
tagságnak szervezett programokra  használtunk fel; az elszámolások megtekinthetők  irodánkban. Itt  mondok 
köszönetet  Burghardt  Sándorné  könyvelőnknek  is.  Köszönjük  Molnár  Kolos,  Molnár  Hedvig  Anna  és 
Dr.Gyuricsza Istvánné informatikusok munkáját.

**  A mellékelt 2013. évi kártyanaptárral - amelyért Főző Zsolt szerkesztő informatikusnak és Főző Lászlónak, 
külön  köszönetet  mond  egyesületünk  vezetősége  -  kívánunk  minden  kedves  tagunknak  és  támogatónknak 
eredményekben gazdag, áldott,  boldog Új Esztendőt! 
 
Miskolc, 2013. január

Dr.Szabó Mária
az  egyesület elnöke
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HÍRLEVÉL
2013./2.

ÉFOÉSZ Értelmi Fogyatékossággal  Élők  és Segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  Érdekvédelmi 
Egyesülete Miskolc  (ÉFOÉSZ  BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesülete)

(3526 Miskolc, Szeles u. 65.,  3501 Miskolc, Pf. 428. tel: 06-30/3477-963: ügyfélfogadási időben hívható)
ügyfélfogadás: hétfő: 10-12  óra,   szerda: 14-16 óra, péntek: 13-15 óra

Adószám: 184 024 831 05     OTP számlaszám: 117 340 04 - 203 488 87
e-mail: efoeszbaz@gmail.com

honlap: www.ertelmifogyatekosbaz.hu

Kedves  Tagtársaink!

**  Előző Hírlevelünkben már tájékoztatást adtunk arról, hogy egyesületünk  -  közgyűlési felhatalmazás alapján 
-   kérelmezte az  illetékes  hatóságtól  az  adatainkban történt  változások nyilvántartásba  vételét.   A Miskolci 
Törvényszék   végzése  alapján:  egyesületünk  új  elnevezése:  ÉFOÉSZ  Értelmi  Fogyatékossággal   Élők   és 
Segítőik  Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Érdekvédelmi Egyesülete Miskolc; Új székhelye: 3526 Miskolc, 
Szeles u. 65.; A szervezet  célja: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területén élő értelmi fogyatékos emberek és 
családjaik  egyenjogú  és  teljes  körű  társadalmi  befogadásának  igényével  indokolt  érdekeinek  képviselete, 
érvényesítése  és  védelme,  társadalmi  integrációjuk,  szociális  biztonságuk,  rehabilitációjuk  biztosítása, 
esélyegyenlőségük  megvalósítása.  A törvényszék  elrendelte  a  2012.  évi  december  hó 20.  napján  módosított 
létesítő okirat nyilvántartásba vételét.

**  Ismételten felhívjuk figyelmüket új  e-mail címünkre:  efoeszbaz@gmail.com  és új telefonszámunkra:  06-
30/3477-963; ez utóbbi, csak ügyfélfogadási időben (lásd a fejlécen!) hívható. (Jelenlegi irodánkban sajnos nincs  
lehetőség   a  vezetékes telefon  bevezetésére). Köszönjük megértésüket.

**  Megérkeztek az ÉFOÉSZ Központi Irodájától a 2013. évi  érvényesítő címkék, az egyesületi igazolványok 
csak  ezzel  együtt  érvényesek.  Ügyfélfogadási  időben  irodánkban  átvehetőek,  aláírás  és  10  Ft  befizetése 
ellenében. 

**  A 2013. évi 1. sz. Hírlevelünkben részletesen írtunk arról, hogy a  fogyatékossággal élők  is  pályázhatnak - 
az Erzsébet program keretében -   üdülési támogatásra! A pályázatok  2013. január 15. napjától  2013. március 
20-ig nyújthatók  be  - eletronikus úton -  a  www.erzsebetprogram.hu honlapon található pályázati adatlapon. 

** „Majd én megmutatom!” mottójú, készségfejlesztő-önérvényesítő foglalkozásaink időpontjai: 2013. február 
8., február 15., március 1., március 22., március 29. (pénteki napokon) 13.00-15.00 óra között. Helyszín: 3526 
Miskolc, Szeles u. 65. Vezeti: Főző Lászlóné ny. gyógypedagógiai óvodavezető, és  Sternádel Sándorné tanárnő,  
vezetőségi tagjaink.  Szeretettel várunk mindenkit! (A foglalkozáson  rendszeresen résztvevőket előzőleg külön 
is értesítettük/értesítjük.) 

** Alapfokú, speciális számítógép felhasználói foglalkozásainkat -  hetente -  pénteki napokon 13.00-15.00 óráig 
tartjuk.  Vezeti: Dr.Szabó Mária.  Helyszín: 3526 Miskolc, Szeles u. 65. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

** Az évek óta működő zeneterápiás foglalkozásunk, Paramuzsikusaink képzése, hetenként, csütörtöki napokon, 
16.00 -18.00 óra között  van.  Helyszín:  ÉNO, Miskolc,  Meggyesalja  u.  10.  Vezeti:  Csekéné Altrichter  Judit 
gyógypedagógus, ének tanár. Segítői: Főző Lászlóné és Kiss Józsefné. 

** Ingyenes használtruha „akciónk” változatlanul  és  folyamatosan működik, az érdeklődők az ügyfélfogadási 
napokon és időben megtekinthetik a kínálatot, válogathatnak a meglévő készletből. Köszönjük Molnár Sándorné 
(Miskolc) jó minőségű és nagy mennyiségű adományát.

** „Turizmus korlátok nélkül” (Megjelent a Szimbiózis Alapítvány honlapján  -  www.szimbiozis.net  -  2013. 
február 18-án)  Öt napos ingyenes pihenés a Baráthegyi Farm Panzióban! Olyan családok jelentkezését várják, 
amelyben fogyatékossággal élő személy él, és kikapcsolódásra, pihenésre vágynak. Erre lehetőség nyílik 2013. 
márciusáig,  a Miskolc- Diósgyőrben lévő Szimbiózis Alapítvány által  működtetett Baráthegyi  Rehabilitációs 
Majorságában.  Jelentkezési lap letölthető: www.szimbiozis.net Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: Kovácsné 
Ferencsák Zita 06/30/406-5969,  lakootthon@barathegy.com.

**  Képzők  képzése –  felhívás!  A   Szimbiózis  Alapítvány  keresi  azt  a  12  fő  értelmileg  vagy  tanulásban 
akadályozott személyt és 3 fő segédoktatót, akik szívesen részt vesznek egy ötnapos képzésen, melyet  „Az Én 
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Jogaim - Az Én Hangom!” projekt keretében valósítanak meg.  Téma: a fogyatékossággal élő személyek jogai, 
oktatói  kompetenciák  fejlesztése  Időpont:  2013.  április  22-26.  Helyszín:  Szimbiózis  Alapítvány  Baráthegyi  
Majorsága  Jelentkezési  határidő:  2013.  február  28.  A  jelentkezési  lapot  és  küldje  vissza  az 
europe@szimbiozis.net e-mail címre. (letölthető: www.szimbiozis.net ) Érdeklődni lehet: Szakács Mónika, +36 
46 357 637, +36 30 647 3789.

** Mozduljunk együtt, egymásért!  A Mozdulj! Közhasznú Egyesület képzőművészeti és versíró pályázatot hir-
det “A pillanat varázsa” címmel.  A pályázat fővédnöke és tiszteletbeli zsűritagja: Rúzsa Magdolna. A   pályázat 
nyílt, életkortól, lakhelytől, foglalkozástól, egészségi állapottól függetlenül részt vehet rajta minden amatőr alko-
tó, legyen az  ép, vagy fogyatékossággal élő, egyaránt. Ezzel a pályázattal is szeretnék minél átjárhatóbbá tenni 
azokat a kapukat, amelyek a fogyatékossággal élőket a környezetüktől elválasztják. A pályázat beküldési határ-
ideje: 2013. március 31. (Forrás: www.efoesz.hu)

** Újra kiírták a gépkocsi szerzési pályázatot!  A szociális és gyámhivatalokhoz nyújthatják be igényüket azok a 
közlekedésükben korlátozott magánszemélyek, akik a 102/2011. (VI.29.) számú Kormányrendelet értelmében 
jogosultak a szerzési támogatásra.  A korábban csupán a mozgássérültek előtt nyitott  támogatási  lehetőséggel  
2012. szeptemberétől már a látás-, és hallássérültek, értelmi fogyatékosok, és autisták is élhetnek. Az igény be-
nyújtási ideje: 2013. január 1 - 2013. március 31. 
További információt a  www.lehetosegauto.hu  honlapon talál, de a 06-1-411-1356 -os telefonszámon, illetve az 
olach.csilla@efoesz.hu e-mail címen is kaphat felvilágosítást.  (Forrás: www.efoesz.hu)

** Egyesületünk  - nehezebb szociális körülmények  között élő -  30 tagja, - adományként  - élelmiszer csomagot 
kapott, amelyet Jármay Ágota elnök asszony („Mások-Másképpen” Alapítvány)  és Lukács Miklósné tanárnő 
(Keresztény Advent  Közösség) adott át.  Köszönetet mondunk mind nekik, mind Bálint György lelkész úrnak. 

** Felhívom kedves Tagjaink figyelmét, hogy egyesületünk évi rendes közgyűlése, mely egyben tisztújító-, ve-
zetőség választó közgyűlése is, április vagy május hónapban lesz megtartva. (erről a következő Hírlevelünkben  
részletesen tájékoztatunk.)  Kérjük Önöket, hogy akik szívesen vállalkoznának a vezetőségi tagság nemes felada-
tára, személyesen irodánkban, de telefonon, illetve e-mailen is jelentkezhetnek, illetve ajánlást, javaslatot tehet-
nek olyan személyekre (kiemelten fontos lenne gazdasági-számviteli képzettségű), akiket érdemesnek tartanak 
erre. (Természetesen előtte egyeztessenek az illetővel, hogy megválasztása esetén, örömmel fogadná-e el a tiszt -
séget.) Várjuk jelentkezésüket!

**  A közelgő influenza járvány miatt, a hagyományos farsangi  bálunkat elhalasztottuk egy későbbi időpontra 
(tavasz vége), amikor jelmezes DISCO bállal ünnepelünk majd, táncolunk és vigadunk. Köszönjük megértésü-
ket. 

Jó étvágyat kívánok!

Linzi koszorú  (gyors, olcsó, finom, sokáig omlós marad, hacsak nem zabáljuk meg egyből)
Hozzávalók: 10 dkg cukor, 25 dkg vaj vagy margarin, 30 dkg liszt, 1 egész tojás, 1 csomag vaníliás cukor, 1  
tojásfehérje, 5 dkg darált dió, savanykás lekvár
Elkészítés: Az anyagokból linzertésztát gyúrunk, hideg helyen egy órát pihentetjük, ½ cm vékonyra kinyújtjuk, 
karikákra  vágjuk/szaggatjuk.  A  karikák  felét  középen  a  legkisebb  szaggatóval  kiszúrjuk,  tojásfehérjével 
megkenjük,  és  diós  cukorba  mártjuk.  Kisülés  után  egy-egy  egész  és  kiszúrt  korongot,  savanykás  lekvárral  
összeragasztunk. (Forrás: Karácsonyi desszertek – Receptek a nagyitól)

„Egy kis mosolyt kívánok én . . .”
Mivel a papagája mindig csúnyán beszél, ezért Joan megkérdezi az állatorvostól, hogyan tudná leszoktatni róla.
– Ha a madara megint illetlen szót használ, tegye be a mélyhűtőbe 15 másodpercre – javasolja az állatorvos. 
Amikor a papagáj legközelebb elkáromkodja magát,  Joan azt teszi, amit az állatorvos tanácsolt. Amikor aztán 
kinyitja a hűtő ajtaját, hogy kiengedje a papagájt, az így szól: – Elnézést kérek, hogy olyan sokszor beszéltem 
csúnyán. Mellesleg hadd kérdezzem meg, a csirke mi rosszat tett? (Forrás:  Brian Ashton,  Reader’s Digest)

Miskolc, 2013. február

Dr.Szabó Mária
az  egyesület elnöke
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HÍRLEVÉL
2013./3.

ÉFOÉSZ Értelmi Fogyatékossággal  Élők  és Segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  Érdekvédelmi 
Egyesülete Miskolc  (ÉFOÉSZ  BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesülete)

(3526 Miskolc, Szeles u. 65.,  3501 Miskolc, Pf. 428. tel: 06-30/3477-963: ügyfélfogadási időben hívható)
ügyfélfogadás: hétfő: 10-12  óra,   szerda: 14-16 óra, péntek: 13-15 óra

Adószám: 184 024 831 05     OTP számlaszám: 117 340 04 - 203 488 87
e-mail: efoeszbaz@gmail.com

honlap: www.ertelmifogyatekosbaz.hu

Kedves  Tagtársaink!

* *  2013. május 24-én  (pénteken) 13 00   órai kezdettel – Alapszabályunk szerinti, öt évenkénti  -   vezetőség 
választó, tisztújító  közgyűlést tartunk. Helyszíne: Éltes Mátyás  Óvoda, Általános Iskola és EGYMI  terme. 
(Miskolc, Szeles u. 65.)  Amennyiben a tagok száma  nem éri el az előírt létszámot,  úgy  2013. május 24-én 
(pénteken)  13 30 órai kezdettel újabb közgyűlést hívok össze az előzőekben megjelölt helyen, mely a megjelent  
tagok számától függetlenül határozatképes. 

 A közgyűlés további  napirendje: beszámoló a 2012. évben végzett munkáról, gazdálkodásról, közhasznúsági 
beszámoló, a 2013. évre vonatkozó munkaterv, pénzügyi  terv megbeszélése,  tájékoztató közérdekű témákról, 
aktualitásokról. Ismételten  kérjük  azon tagtársaink jelentkezését (az irodánkban személyesen, írásban, e-mailen, 
vagy telefonon), akik szívesen végeznének értelmi sérültjeinkért  -  vezetőségi  tagként  -  egyesületi munkát.  
Várjuk jelentkezésüket,  köszönjük segítségüket.  Megjelenésükre számítunk!

A  közgyűlés  befejezése  után  közvetlenül,  tartjuk  meg   -   ugyanezen  a  helyen   -  gyermeknapi -  DISCO 
rendezvényünket is. Minél többen öltözzetek jelmezbe, mert ez, az előző évekhez hasonlóan, most is emelni 
fogja a jókedvünket és a vidámságot. Lesz tombola, és kiváló DISCO zene, amelyet   -  a hagyományoknak 
megfelelően  - Tóth Tamás, az Éltes Mátyás  Iskola munkatársa szolgáltat. Köszönet  érte, és köszönet  és az 
iskola vezetésének, pedagógusainak, dolgozóinak, akik folyamatosan segítik  és támogatják egyesületünket.

** A  sajósenyei  Fészek Otthon (S., Kossuth L.  u. 16.), 2013. május 30-31-én, immár hatodik alkalommal 
rendezi meg  az  „Együtt-Egymásért”  Fogyatékkal Élők Fesztiválját.  A nagyszerű  és  látványos programokról 
részletesen olvashatnak  a Fogyatékosok Református Ápoló-Gondozó Otthona, www.feszekotthon.hu  honlapján. 
Egyesületünk „Paramuzsikusok ének-zenekara” is  fellép a rendezvényen, igazi örömmel és nagy izgalommal 
készülnek és gyakorolnak.  Sokadik alkalommal veszünk  részt  a Fesztiválon, amelynek szeretetteljes légkörét,  
remek hangulatát, élményeit,  szívünkben őrizzük, szép emlékeink között. Köszönet érte az intézetvezetőnek, 
Kövér Imre igazgató úrnak, munkatársainak és  a Fészek Otthonban élő kedves társainknak.

**  A  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház ( 3525 Miskolc, Kossuth Lajos 
u.  15.; Tel. 46/508-582;  E-mail: bazmegye.cseoh@gmail.com )   2013. május 16-án,  10.00 – 16.00  óra között 
tartja az Esélyegyenlőségi Nap című programját,  Miskolcon a Hősök terén.  Célja: a többségi társadalom figye-
lemfelhívása  a  célcsoportokra.  A rendezvénnyel kapcsolatban érdeklődni lehet Kissné Varga Mónikánál, a 
megadott címen, telefonszámon és e-mailen.

** Csatlakozzon egy önkéntes akcióval az Önkéntesek Napjához!  Az önkéntesség ünnepét, az önkéntesek mun-
kájának elismerését is jelentő Önkéntesek Napját, idén június 1-jén tartják meg országos szinten. A Szikra Ala-
pítvány (3525 Miskolc, Széchenyi u. 19. IV./3.; tel: 46/504-730), mint Önkéntes Központ, összefogásra hívja a 
megyei szervezeteket, intézményeket. Kezdeményezésükkel szeretnék elérni, hogy a megye, a régió közösségei 
bemutatkozzanak, aktívan vegyenek részt az Önkéntesek Napján, egy önkéntes akció megvalósításával.  Részle-
tes tájékoztatás a www.szikraalapitvany.hu   honlapon található.  

** Idén újra megrendezik a mentális fogyatékkal élő gyermekek és családtagjaik - kíséretük számára szervezett  
nyári tábort.  A feltételek ugyanazok, mint tavaly.  Egyelőre, kb. 50-80 személy részére, augusztus hónapban, a 
tavalyi árfekvésben van lehetőség. Két tábor is lesz.  Az egyik:  Balatonszepezden, augusztus 20. körül, 12-19-ig 
vagy 19-26-ig.; a  másik Szlovákiában, a Panoráma Hotelben, augusztus 28-31-ig.  Érdeklődni: Szasza Szabó 
Máriánál (E-mail: szaszaajka@gmail.com ; telefon: 0620 231 8500 ) Forrás: www.efoesz.hu 

** Zeneterápiás foglalkozásaink  időpontja,  Paramuzsikusaink képzése,  hetenként,  csütörtöki  napokon,  16.00 
-18.00  óra  között  van.  Helyszín:  ÉNO,  Miskolc,  Meggyesalja  u.  10.  Vezeti:  Csekéné  Altrichter  Judit 
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gyógypedagógus, ének tanár. Segítői: Főző Lászlóné és Kiss Józsefné.  Szeretettel várjuk a  foglalkozások részt 
vevőit!

**  „Majd  én  megmutatom!”  mottójú,  készségfejlesztő-önérvényesítő foglalkozásaink  időpontjai:  hetenként, 
pénteki  napokon 13.00-15.00  óra  között.  Helyszín:  3526 Miskolc,  Szeles  u.  65.  Vezeti:  Főző  Lászlóné  ny. 
gyógypedagógiai óvodavezető, és Sternádel Sándorné gyógypedagógus tanárnő, vezetőségi tagjaink.  Szeretettel  
várunk mindenkit! 

** Alapfokú, speciális  számítógép felhasználói foglalkozásainkat -  hetente -  szintén pénteki napokon 13.00-
15.00 óra között  tartjuk.  Vezeti: Dr.Szabó Mária.  Helyszín: 3526 Miskolc, Szeles u. 65. Szeretettel várjuk az  
érdeklődőket!  Ha  valaki,  mindkét  foglalkozáson  szeretne  részt  venni,  személyes  megbeszélés  és  egyeztetés  
alapján, megoldjuk a kérését. 

** Ingyenes  használtruha  és egyéb (cipő, táska, stb.) „akciónk” változatlanul  és  folyamatosan működik, az  
érdeklődők az ügyfélfogadási napokon és időben megtekinthetik a kínálatot, válogathatnak a meglévő készletből. 
Köszönjük  az  adományozók segítségét!

** 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!

**  Ismételten felhívjuk figyelmüket új  e-mail címünkre:  efoeszbaz@gmail.com  és új telefonszámunkra:  06-
30/3477-963; ez utóbbi, csak ügyfélfogadási időben (lásd a fejlécen!) hívható. (Jelenlegi irodánkban sajnos nincs  
lehetőség   a  vezetékes telefon  bevezetésére). Köszönjük megértésüket.

**  Előző Hírlevelünkben közöltük, hogy  megérkeztek  az ÉFOÉSZ Központi Irodájától a 2013. évi érvényesítő 
címkék, az egyesületi igazolványok csak ezzel együtt érvényesek. Ügyfélfogadási időben irodánkban átvehetőek,  
aláírás és 10 Ft befizetése ellenében. 

** Figyelem! -  ha melegszik az idő, a kullancsok is aktívabbá válnak! A közönséges kullancs számos kórokozót 
hordozhat és terjeszthet, amelyekkel vérszívása során az embert is megfertőzheti. E betegségek közül Magyaror-
szágon elsősorban a Lyme-kór és a kullancs terjesztette vírusos agyvelőgyulladás fordul elő. Fontos tudni, hogy 
kis odafigyeléssel a betegségek megelőzhetők, illetve az agyvelőgyulladás esetében védőoltás is rendelkezésre 
áll. Részletes felvilágosítás: a www.antsz.hu honlapon, illetve a háziorvostól kérhető.

**  Szúnyogok! Az általános szúnyoggyérítés – amennyiben szükségessé válik – a területileg illetékes önkor-
mányzatok feladata. A repülőgépes szúnyogirtással foglalkozó szolgáltatók megrendelésre dolgoznak, a művelet 
elvégzéséhez szükséges engedélyt  az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) adja ki. Az egyéni védekezésre 
használható, a szúnyogok távoltartására alkalmas készítmények, a szúnyogriasztó szerek Magyarországon szin-
tén OTH engedélyével forgalmazhatók.  A csípőszúnyogok vérszívása ellen egyénileg a szabadban riasztószer, 
valamint füstképző spirál alkalmazásával, zárt térben légtérkezelő aeroszol palackkal, valamint párologtatással 
védekezhetünk. Fontos, hogy az esővízgyűjtő tartályokban, kerti medencében tenyésző szúnyoglárvák fejlődését  
is megakadályozzuk. (Forrás: www.antsz.hu )

** ANYÁK NAPJA, és a közelgő GYERMEKNAP alkalmából, szeretetet és boldogságot kívánunk az ünnepel-
teknek!

„Egy kis mosolyt kívánok én . . .”

Egy nő bíróság elé kerül, miután lopott egy élelmiszer-áruházban. – Mit emelt el, Mrs. Krupnick? – kérdi a bíró.
– Egy kis őszibarackkonzervet – feleli. – Csak hat barack volt benne.
– Hat barack? Nos, ezért hatnapi börtönbüntetésre ítélem, barackonként egy napra.
A nő az ájulás határán van szégyenében, amikor a terem végében ülő férje felpattan, és azt kiáltja: – Bíró úr! Egy 
borsókonzervet is ellopott! (Forrás: Reader’s Digest )

Miskolc, 2013. március-április

Dr.Szabó Mária
az  egyesület elnöke
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HÍRLEVÉL
2013./4.

ÉFOÉSZ Értelmi Fogyatékossággal  Élők  és Segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  Érdekvédelmi 
Egyesülete Miskolc  (ÉFOÉSZ  BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesülete)

(3526 Miskolc, Szeles u. 65.,  3501 Miskolc, Pf. 428. tel: 06-30/3477-963: ügyfélfogadási időben hívható)
ügyfélfogadás: hétfő: 10-12  óra,   szerda: 14-16 óra, péntek: 13-15 óra

Adószám: 184 024 831 05     OTP számlaszám: 117 340 04 - 203 488 87
e-mail: efoeszbaz@gmail.com

honlap: www.ertelmifogyatekosbaz.hu

Kedves Tagjaink!

**  2013.  május  24-én  megtartottuk  évi  rendes  közgyűlésünket,  ahol  beszámoltunk  a  2012.  évben  végzett  
munkánkról,  és  megtörtént    -   az  Alapszabály szerinti   -   öt  évenkénti   vezetőség  választás-tisztújítás  is. 
Köszönetet mondunk a  tisztségükről  leköszönt  vezetőségi tagoknak: Főző Lászlónénak, Osgyáni Károlynénak,  
Cseh Györgynének, Csépányi Kálmánnénak, Sternádel Sándornénak, Mitró Ferencnének, Farkas Istvánnénak, 
Bajor Józsefnénak, Kiss Istvánnénak, Dombrádi Lajosnénak, Hanyecz Gusztávnénak, Vargáné Dienes Ildikónak, 
Gönczi Bálintnénak és Dr.Szabó Máriának. Köszönjük lelkiismeretes, áldozatos  munkájukat. További életükhöz 
erőt, egészséget és minden jót kívánunk!

A megválasztott új vezetőség:
Dr.Szabó Mária,  Sternádel Sándorné,  Molnár Sándorné, Dombrádi Lajosné, Gémes Lászlóné, Kiss Istvánné,  
Kovács István, Pajger Sándor, Séra Beatrix, Simon Andrea, Vargáné Dienes Ildikó, Farkas Istvánné,  Gönczi 
Bálintné,  Séra Tiborné.  Munkájukhoz sok sikert, erőt, egészséget kívánunk! 

**  Jól  sikerült  gyermeknapi  műsoros,  jelmezes,  zenés,  vidám   rendezvényünk   is,  ahol   a  résztvevőket 
süteménnyel,  üdítő itallal, földieperrel  vendégeltük meg.  A nagyszerű szereplőket  (Bajor  Editke,  Herschman 
Gabika,  Osgyáni  Péter,  Séra  Beatrix,  Kánya  Juditka)  és  az  ötletes  jelmezbe  öltözött  kedves  tagjainkat  kis  
ajándékkal és csokoládéval jutalmaztuk. Köszönetet mondunk a Rotary Club Miskolc tagjainak (személyesen 
megtisztelte rendezvényünket és közgyűlésünket Huszti Gábor elnök úr és Dr.Mannheim Viktória), akik finom 
süteményekkel, gyümölcs italokkal, csodálatos földieperrel  kedveskedtek  tagjainknak. Köszönet az ÉFOÉSZ 
támogatásáért is!

**  Felhívjuk kedves Tagjaink figyelmét,  hogy 2013. július 1-től -  2013. augusztus 20-ig,  hetente csak egy 
alkalommal,  szerdán:   9.00  –  12.  00  óráig  lesz  ügyfélfogadásunk,  tekintettel  arra,  hogy  az  iskola,  ahol 
egyesületünk működik, csak ezen a napokon tart  nyitva az iskolai szünet miatt.  Foglalkozásainkat is ennek  
megfelelően tartjuk:

- A „Majd én megmutatom!” mottójú, készségfejlesztő-önérvényesítő foglalkozás: szerdai napokon 9.00 -12.00 
óra,  vezeti: Sternádel Sándorné tanárnő. Helyszíne: az iskola.

-  Alapfokú, speciális számítógép felhasználói foglalkozás:  szerdai napokon 9.00 -12.00 óra,  vezeti: Dr.Szabó 
Mária. Helyszíne: az iskola. 

**  Zeneterápiás  foglalkozásaink  időpontja  és  helyszíne  változatlan,  Paramuzsikusaink  képzése,  hetenként, 
csütörtöki napokon, 16.00 -18.00 óra között van. Helyszíne: ÉNO, Miskolc, Meggyesalja u. 10. Vezeti: Csekéné 
Altrichter  Judit  gyógypedagógus,  ének tanár.  Segítői:  Főző Lászlóné és Kiss Józsefné.   Szeretettel  várjuk a 
résztvevőket!

**  Az  idén  is  tervezünk  autóbuszos  kirándulást  augusztus  hónapban,  valószínűleg,  fürdőhelyre.  Ennek 
kiválasztása folyamatban van. Következő Hírlevelünkben tájékoztatást adunk ezzel kapcsolatban.

** 2013. szeptember 23-án az  ÉFOÉSZ  a  Fővárosi Növény- és  Állatkerttel közösen megszervezi a 22. Sérült 
Gyermekek  Napját. A szabadtéri színpadra várják a fellépőket.  A színpad nem fedett, ezért eső esetén ezek a  
programok  elmaradnak.  Kérik,  hogy  vegyék  figyelembe  ezt  a  jelentkezéskor.  Részletes  tájékoztatás  a 
www.efoesz.hu  honlapon  található,  a fellépni kívánók számára  a jelentkezési lap innen letölthető. Szívesen 
segítünk tagjainknak ennek megírásában, ügyfélfogadási időben. Egyesületünk  -  az előző évekhez hasonlóan  - 
csoportos  utazást   fog  szervezni   Budapestre   a  rendezvényre,  erről   pontos  tájékoztatót  augusztusi 
Hírlevelünkben  adunk majd.  
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**  Tagjaink  és  Paramuzsikusaink beszámolója szerint, nagyon jól sikerült a sajósenyei  Fészek Otthon által 
szervezett  májusi    „Együtt-Egymásért”  Fogyatékkal Élők Fesztiválja.  Sok szép élménnyel és pozitív érzéssel 
gazdagodva  tértek  haza.  Köszönet  érte  a  két  napos  rendezvény  szervezőinek,  az  intézmény  vezetésének, 
munkatársainak, és az Otthon lakóinak.

**  Ingyenes  használtruha   és  egyéb  (cipő,  táska,  stb.)  adományozásunk   változatlanul   és   folyamatosan  
működik,  az  érdeklődők  az  ügyfélfogadási  napokon  és  időben  megtekinthetik  a  kínálatot,  válogathatnak  a 
meglévő készletből. Köszönjük  az  adományozók segítségét!

** Tombol a nyár, vigyázzunk magunkra  és szeretteinkre, tartsuk be a szakemberek utasításait!  Vigyázzunk az 
állatokra is! Legyen ivóvizük, ételük, hűvös helyük! Kellemes vakációt!

** 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!

**  A  Pedagógusnap alkalmából Jankovich Ferenc: Tanítónknak című versét küldjük minden kedves  PEDA-
GÓGUSNAK, megköszönve áldozatos és  lelkiismeretes munkájukat.

Mi már tőled sokat kaptunk, Fogadd tőlünk ezt a csokrot, 
de tőlünk te keveset. mit kötött a szeretet!  
Az arcodból, a hangodból Hála, hála mindig hála
sugárzik a szeretet. jó tanítónk teneked. 

JÓ  ÉTVÁGYAT!  Nicole mami  almás  sütije. Finom, olcsó és  gyors. (Gyorsan megesszük.) 

Hozzávalók: 12 evőkanál kristálycukor , 3 tojás, 12 evőkanál liszt, 4 evőkanál tej, 2 evőkanál olaj, 1 csomag 
sütőpor,  1   csomag  vaníliacukor,  1  citrom reszelt  héja  és  egy  fél  citrom leve,  és  4  nagy  alma  szeletelve  
(meghámozva és vékony cikkekre vágva); 

Elkészítés: a tojásokat habosra keverjük a cukorral, vaníliacukorral. Folyamatosan kevergetve hozzáadjuk a tejet, 
az  olajat, a citomhéját és  a  levét. Belekeverjük  a   lisztet, amibe  előzőleg  elvegyítettük  a sütőport. Végül a  
szeletelt  alma  következik,  óvatosan,  de  jól  összekeverve  a  masszával.  Kivajazott  tortaformába  (de  lehet  
szögletes tepsibe is) öntjük, és megsütjük. (az én sütőmben 170 fok és 40 perc  elegendő, de ez változhat.)

„Egy kis mosolyt kívánok én . . .”

A  NASA elhatározza, hogy fellő egy űrhajót két majommal és egy asztronautával  a  fedélzetén. Több hónapos  
kiképzés után  mindhárman beszállnak az űrhajóba, és készülnek az indításra.
  A  NASA központ közli:
-  Itt a földi irányítás Majom Egynek. Tegye a dolgát. – Az első majom szédületes tempóban gépel, és az űrhajó  
elindul.
  Két órával később  az  újabb utasítás: 
-  Itt a földi irányítás Majom Kettőnek. Tegye a dolgát. 
  A második majom szélsebesen gépel, és az űrhajóról leválnak a kiürült üzemanyagtartályok.
  Ismét két órával később a NASA közli:
-  Itt a földi irányítás az asztronautának . . .
Az asztronauta félbeszakítja:  - Tudom, tudom! Adjak enni a majmoknak, és ne nyúljak semmihez. (Reader’s 
Digest; www.jokes.com)

Miskolc, 2013. május
Dr.Szabó Mária
az  egyesület elnöke

88



HÍRLEVÉL
2013./5.

ÉFOÉSZ Értelmi Fogyatékossággal  Élők  és Segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  Érdekvédelmi 
Egyesülete Miskolc  (ÉFOÉSZ  BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesülete)

(3526 Miskolc, Szeles u. 65.,  3501 Miskolc, Pf. 428. tel: 06-30/3477-963: ügyfélfogadási időben hívható)
ügyfélfogadás: hétfő: 10-12  óra,   szerda: 14-16 óra, péntek: 13-15 óra

Adószám: 184 024 831 05     OTP számlaszám: 117 340 04 - 203 488 87
e-mail: efoeszbaz@gmail.com

honlap: www.ertelmifogyatekosbaz.hu

Kedves Tagjaink!

** Szomorú hírrel  kezdjük.  A közelmúltban elhunyt  Molnár Krisztike és  Gyarmati  Mártika  kedves tagunk. 
Egyesületünk részvétét fejezi ki hozzátartozóiknak. Nyugodjanak békében! Emléküket szeretettel megőrizzük.

** 2013.  július  31-én   (szerdán)  9  00   órai  kezdettel   közgyűlést tartunk.  Helyszíne:  Éltes  Mátyás   Óvoda, 
Általános Iskola és EGYMI  terme. (Miskolc, Szeles u. 65.)  Amennyiben a tagok száma  nem éri el az előírt  
létszámot,  úgy  2013. július 31-én  (szerdán) 9 30   órai kezdettel  újabb közgyűlést hívok össze az előzőekben 
megjelölt helyen, amely a megjelent  tagok számától függetlenül határozatképes.  A közgyűlés  napirendje:   a 
2013. május 24-i vezetőség választó közgyűlési határozat felülvizsgálata, tekintettel arra, hogy  egy vezetőségi  
tag és egy ellenőrző bizottsági tag között összeférhetetlenség áll fenn a közeli hozzátartozói  kapcsolat miatt. 
Megjelenésükre számítunk!

** 2013. augusztus 14-én (szerdán) autóbuszos kirándulást szervezünk a mezőcsáti strandfürdőbe, ahol az előző 
években is már  megfordultunk, és nagyon jól éreztük magunkat. A családias hangulatú, termálvizes strandfürdő, 
5,5 hektár parkosított területen található. Három melegvizes medence várja a fürdőzőket. Részvételi díj: értelmi 
sérült tagjaink részére - ÉFOÉSZ támogatás következtében - térítésmentes, hozzátartozóknak, kísérőknek  1200 
Ft/fő,  amely a belépőjegy árát  is  tartalmazza.  (Egy értelmi  sérült  személyt  1  fő kísérhet.)  Jelentkezni  lehet  
irodánkban ügyfélfogadási időben (szerda: 9.00 -12.00 óra) személyesen, telefonon vagy e-mailben. Csak azok 
jelentkezését fogadjuk el, akik a 2012. évi tagdíjukat befizették. A kísérőknek a részvételi díjat a kirándulás előtt  
rendezniük szükséges,  visszatérítés csak betegség esetén lehetséges.  Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 7. 
Indulás: 2013. augusztus  14-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.

**  Régebbi  Hírleveleinkben  tájékoztatást  adtunk  arról,  hogy   az  egyesületi  tagsági  igazolvány (ennek 
felmutatása) milyen kedvezményre jogosít.  A 194/2000. (XI:24.) Kormány  rendelet értelmében, díjmentesen 
tekinthetik meg a múzeumokat  a  fogyatékossággal élők,  és  jogosultanként legfeljebb egy fő. Az ÉFOÉSZ 
Központi Irodájának jelenlegi tájékoztatása szerint, a Fővárosi Növény- és Állatkerttel van még együttműködési  
megállapodásuk  kedvezményes belépőre, amely  600.- Ft/fő a tagsági kártyával rendelkező sérültnek és egy fő 
kísérőnek (neki nem szükséges tagsági kártyával rendelkeznie). Pártoló tag nem léphet be kedvezményesen. (Az 
évenkénti  - szeptemberi - Sérült Gyermekek Napján, a belépés térítésmentes.) Itt hívjuk  fel a figyelmet a 2013.  
évi érvényesítő címke fontosságára (amelyet  az igazolványra kell ragasztani),  mert tagjaink jó része – előző  
felhívásunk ellenére  -  még mindig nem vette át ezeket. A címke  nélkül a tagsági igazolvány  érvénytelen!

 **  Ismételten felhívjuk kedves Tagjaink figyelmét, hogy 2013. július 1-től - 2013. augusztus 20-ig, hetente  
csak egy alkalommal, szerdán:  9.00 – 12. 00 óráig tartunk ügyfélfogadást, tekintettel arra, hogy az iskola, ahol 
egyesületünk működik,  csak  ezen  a  napokon tart  nyitva  az  iskolai  szünet  miatt.   Foglalkozásaink  is  ennek 
megfelelően  alakulnak:

- A „Majd én megmutatom!” mottójú, készségfejlesztő-önérvényesítő foglalkozás: szerdai napokon 9.00 -12.00 
óra,  vezeti: Sternádel Sándorné tanárnő. Helyszíne: az iskola.

-  Alapfokú, speciális számítógép felhasználói foglalkozás:  szerdai napokon 9.00 -12.00 óra,  vezeti: Dr.Szabó 
Mária. Helyszíne: az iskola. 

**  Zeneterápiás foglalkozásunk  nyári  szünetet  tart.  Augusztusi  Hírlevelünkben  közöljük  a  foglalkozások 
megkezdésének időpontját.
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**  Ingyenes  használtruha  és  egyéb  (cipő,  táska,  stb.)  adományozásunk   változatlanul   és   folyamatosan  
működik,  az  érdeklődők  az  ügyfélfogadási  napokon  és  időben  megtekinthetik  a  kínálatot,  válogathatnak  a 
meglévő készletből. Köszönjük  az  adományozók segítségét!

** Az otthoni használatra tervezett gumimedencék használata az óvodákban közegészségügyi kockázatot jelent! 
Az áruházakban vásárolt  felfújható,  vagy keményfalú  medencéknek az Országos Tisztifőorvosi  Hivatal  által 
kiadott  alkalmazási  engedéllyel  kell  rendelkezniük.  Ezek  a  medencék  általában  kizárólag  otthoni,  családi 
alkalmazásra  kerülnek  engedélyezésre,  műszaki  kialakításuk  közcélú  felhasználásra  alkalmatlan.  (Forrás: 
www.antsz.hu) 

** Mire ügyeljünk hőség esetén, ha  gyógyszert kell szednünk? A rendkívüli hőség a gyógyszerek tárolásával,  
szedésével összefüggésben is körültekintést igényel. Gyógyszereink akár otthoni tartózkodásunk, akár utazásaink 
során  is  csak  akkor  őrzik  meg minőségüket  és  hatékonyságukat,  ha  azokat  a  gyógyszerek  csomagolásában 
elhelyezett  betegtájékoztatóban előírt körülmények között tároljuk. (Forrás: www.antsz.hu) 

** Pollen Napló: anonim segítség allergiásoknak! Az idén az  Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) – egy 
nemzetközi  együttműködés  részeként   -  az  allergiások  számára  egy  úgynevezett  Pollen  Napló  elnevezésű 
szolgáltatást  indított. Az  OKI pollen térképe megtalálható a www.antsz.hu  honlapon. 

** Tombol a nyár, vigyázzunk magunkra  és  szeretteinkre, tartsuk be a szakemberek utasításait! Konzultáljunk 
háziorvosunkkal!  Vigyázzunk az állatokra is! Legyen ivóvizük, ételük, hűvös helyük! Kellemes vakációt!

** Kedvezményes ÉFOÉSZ  képzések ! Az  ÉFOÉSZ Központi Irodájának tájékoztatása szerint 2013. július 29 
és augusztus 16 között, az alábbi három képzésükön lehet jelentős kedvezménnyel  -  8000.- Ft/fő regisztrációs 
díj  -  részt  venni.  1./  A  támogatott  döntéshozatalhoz  szükséges  kompetenciák  fejlesztő  tréningje  2./ 
Kommunikációs akadálymentesítés, az esélyegyenlőség megteremtése megértési nehézséggel élők számára. A 
könnyen  érthető  kommunikáció  módszerei.  3./ Támogatói  attitűd  kialakítását  célzó  szakmai 
kompetenciafejlesztés.   Jelentkezési  határidő mind a három képzésre:  2013. július 19. A jelentkezéseket  az 
alábbi elérhetőségekre várják: ÉFOÉSZ, 1093  Budapest, Lónyay u. 17. I/1.; e-mail:  olach.csilla@efoesz.hu ; 
fax: 06-1-411-1357. A jelentkezési lap letölthető a www.efoesz.hu honlapról.

** 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!  

Bögrés cseresznyés pite (Végtelenül egyszerű , és  nagyon finom!)

Hozzávalók: 1 pohár kefir vagy natúr joghurt (ami egyben a mérőpohár is);  2 kefires pohár cukor; 3 pohár liszt;  
4 tojás; 1 csomag  vaníliás cukor;  1 csomag sütőpor;  3/4 pohár olaj
Elkészítés:   A  hozzávalókat  összekeverjük  egy  tálban,  majd  egy  kivajazott,  kilisztezett  tepsibe  öntjük,  és 
megszórjuk  cseresznyével.  (más  gyümölccsel  is  lehet)  160-170  fokon  30-35  percig  sütjük  hőlégkeveréses 
sütőben. (Természetesen más sütőben is el lehet készíteni.) (Forrás: www.fincsi.hu) 

„Egy kis mosolyt kívánok én . . .” -   Woody Allen idézetekkel.

Veszélyes környéken lakom. Az utcánkban a gyerekek lelopják az autók kerekeit - menet közben.
Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Alapjában véve a feleségem éretlen volt. Ülök békésen a kádban, ő meg bejön és elsüllyeszti a kishajóimat.
Az egyetlen bajom az életemmel, hogy nem valaki más vagyok.
Az utazási irodában azt mondták, 7 éjszakát tölthetek Hawaiin. De egyetlen napot sem. 
Nem a műveim által akarok halhatatlanná válni. Azáltal szeretnék, hogy nem halok meg.
Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta.

Miskolc, 2013. június-július

Dr.Szabó Mária
az  egyesület elnöke

101

http://www.efoesz.hu/
mailto:olach.csilla@efoesz.hu
http://www.antsz.hu/
http://www.antsz.hu/
http://www.antsz.hu/


HÍRLEVÉL
2013./6.

ÉFOÉSZ Értelmi Fogyatékossággal  Élők  és Segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  Érdekvédelmi 
Egyesülete Miskolc  (ÉFOÉSZ  BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesülete)

(3526 Miskolc, Szeles u. 65.,  3501 Miskolc, Pf. 428. tel: 06-30/3477-963: ügyfélfogadási időben hívható)
ügyfélfogadás: hétfő: 10-12  óra,   szerda: 14-16 óra, péntek: 13-15 óra

Adószám: 184 024 831 05     OTP számlaszám: 117 340 04 - 203 488 87
e-mail: efoeszbaz@gmail.com

honlap: www.ertelmifogyatekosbaz.hu

Kedves Tagjaink!

**  Figyelem!  Szeptember elsejével  egyesületünk ügyfélfogadási ideje visszatért a régi rendhez: hétfő:  
10.00-12.00 óra; szerda: 14.00-16.00 óra; péntek: 13.00-15.00 óra.  (A telefonhívásokat is  ekkor tudjuk 
fogadni!) Kérjük kedves Tagtársainkat a fenti időpontok pontos betartására!

**  Az  augusztus  14-i  Mezőcsát - Termál-Strandfürdői  kirándulásunk nagyon jól sikerült. A nagyszerűen, sok 
szép  élménnyel  eltelt  nap  mindnyájunknak  sok  örömet  szerzett,  vidámak  és  boldogok  voltunk.  Köszönetet  
mondunk  az  ÉFOÉSZ  Központi  Elnökségének  a  pályázati  támogatásért,  továbbá  a  mezőcsáti  fürdő 
munkatársainak  és  az autóbusz vezetőjének is, mert mind  hozzájárultak ahhoz,  hogy ez a kirándulás  sokáig  
emlékezetes maradjon számunkra. A helyi média hírt adott az eseményről.  Köszönjük a Miskolc Televíziónak, 
az  Európa  Rádiónak  és  az  Észak  Magyarország  regionális  napilapnak  a  fogyatékossággal  élőkre  történő 
folyamatos  odafigyelést,  a  tájékoztatásokat,  riportokat,  amelyek  nagymértékben  hozzájárulnak  -  a  többségi 
társadalom általi -  elfogadásunkhoz.

**  Az   ÉFOÉSZ pályázati támogatása  lehetővé teszi, hogy  októberben  egyesületünk még egy  kirándulást 
szervezzen.   Vezetőségünk   -  figyelembe  véve  a  lehetőségeket  és  körülményeket  -   úgy  döntött,  hogy 
autóbusszal ellátogatunk  Tokajba, a Tokaj-Hegyaljai Szüreti Napokra. A kirándulás időpontja: 2013. október 5. 
(szombat)  Indulás: reggel 10.00 órakor az ITC (Miskolc)  melletti parkírozóból; Érkezés: este: 18.00-19.00 óra 
között,  ugyanide.  Részvételi  díj:  értelmi  sérült  tagjaink  részére  -  az   ÉFOÉSZ támogatás  következtében  - 
térítésmentes, hozzátartozóknak, kísérőknek  1200 Ft/fő.  (Egy értelmi sérült személyt 1 fő kísérhet.) Jelentkezni 
lehet  irodánkban  ügyfélfogadási  időben   személyesen,  telefonon  vagy  e-mailben.  Csak  azok  jelentkezését 
fogadjuk el, akik a 2012. évi tagdíjukat befizették. A kísérőknek a részvételi díjat a kirándulás előtt rendezniük 
szükséges, visszatérítés csak betegség esetén lehetséges. Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 25.  A Szüreti 
Napok programjai: hagyományőrző csoportok, vásári  komédiások, fúvószenekar szereplése,  utcabál és egyéb 
szórakoztató műsorok. A tokai Ápoló-Gondozó Otthon igazgatónője, Tóthné Theisz Éva engedélyezte, hogy a 
kiránduláson részvevők  - a néhány évvel ezelőttihez hasonlóan - az intézetben, kulturált körülmények között 
elfogyaszthatják  a  magukkal  hozott  elemózsiát,  illetve  használhatják  a  mosdóhelyiséget.  Egyesületünk 
köszönetét fejezi ki igazgató nőnek , az intézet munkatársainak, és szeretettel köszöntjük  az intézet lakóit.

**  Figyelem!  Budapesten   megrendezésre kerül a  22. Sérült Gyermekek Napja! 
Az  Értelmi  Fogyatékossággal  Élők  és  Segítőik  Országos  Érdekvédelmi  Szövetsége  (ÉFOÉSZ) által 
megrendezésre  kerülő  hagyományos  egész  napos  szabadidős  programon  2013.  szeptember  23-án  a 
fogyatékossággal élő személyek és kísérőik ingyenesen vehetnek részt. Az elmúlt évek tapasztalata alapján több 
ezer  látogatót  várnak  a  rendezvényre.  Fellépnek:  Radics  GIGI,  Karda  Bea,  és  természetesen  tombolán 
izgulhatnak  a  látogatók  a  nyereményekért.  Ezen  a  napon a  rendezők  -  a  szórakozás  mellett  -  a  biztonság 
jegyében  ismeretszerzést  nyújtó  programokat  is  megvalósítanak,  együttműködve  a  BRFK  Bűnmegelőzési  
Csoportjával,  az  Országos  Mentőszolgálattal  és  a  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatósággal.   Az  OTP 
fogászati  busza  egész  nap  várja  a  prevenciós  szűrésre  a  látogatókat.  Természetesen  kézművességre  is  lesz 
lehetőség. A Cserkei Motorosok  Egyesület szervezésében chopper motorokon fotózkodhatnak a résztvevők. A 
Sérült Gyermekek Napját eső esetén is megtartja az ÉFOÉSZ a Fővárosi Állat- és Növénykerttel együttműködve. 
A rendezvény helyszíne a Fővárosi Állat- és Növénykert. (forrás: www.efoesz.hu )

Előző hírlevelünkben már meghirdettük ezt az eseményt, és regisztráltuk a jelentkezőket. Amennyiben mások is  
részt kívánnak még  venni a SGYN-n, úgy irodánkban  jelentkezhetnek szeptember 20-ig, ügyfélfogadási időben. 
Egyesületi  csoportunk  2013.  szeptember  23-án  (hétfőn)  reggel  7.00  órakor  találkozik  Miskolcon,  a  Tiszai 
pályaudvar várótermében. A csoportvezető: Molnár Sándorné pedagógus, egyesületünk gazdasági vezetője (tel: 
20/449-2076). A 7.35 perces sebesvonattal indulunk Budapestre, és  délután,  a 16.00 órai sebesvonattal jövünk 
vissza  Miskolcra.  Az  utazási  költség (oda-vissza):  1270.-  Ft.  (10%-os viteldíj+pótjegy)  Ezt  mindenki  saját  
magának  fedezi.  A  vonatjegyeket  hétfő  reggel  Molnár  tanárnő  (Marika  néni)  közösen  fogja  megváltani  a 
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résztvevők  által  befizetett  összegekből  az  állomáson,  ezért  kell  a  jelentkezőknek  reggel  7.00  órára  itt  
megjelenniük. Mindenki hozza magával a MÁK (Magyar  Államkincstár) által kiadott, a fogyatékosság általi  
jogosultságot igazoló igazolást, illetve egyéb, az utazási kedvezményre jogosító igazolványát, dokumentumát. 
(amennyiben rendelkezik ilyennel)  Az ÉFOÉSZ Központjától  30.000 Ft pályázati  támogatást  kaptunk az úti 
költséghez,  amelyet   -  a  résztvevők  számának  pontos  ismeretében,  elosztva  –  utólag  kifizetünk  számukra. 
Köszönetet mondunk az ÉFOÉSZ vezetésének a rendezvény szervezéséért és a támogatásért.

**  2013.  október  12-én  (szombaton)  Lillafüreden  tartjuk  meg  a  „Séta  az  egészségünkért”  elnevezésű 
programunkat. Találkozás Lillafüreden az 5-ös autóbusz végállomásánál de. 10.00 órakor. A csoportot vezeti:  
Sternádel Sándorné tanárnő, egyesületünk titkára, és Farkas Istvánné ellenőrző bizottsági tagunk. A program fél 
napig fog tartani,  mindenki hozzon magával   ivóvizet  és könnyű kis ennivalót.  Esős időjárás  esetén a séta  
elmarad. (Érdeklődni lehet Farkas Istvánné, Zsóka néninél, a 70/2698-983-as telefonszámon.)

** 2013. szeptember 30-án lejár a gépjárműbeszerzési támogatás beadási határideje! Azok figyelmét hívjuk fel 
elsősorban, akik még  az idén  szeretnék elnyerni  a 900,  vagy 600 ezer Ft-os állami támogatást   gépjármű  
vásárlásra. Az idei második beadási időszak szeptember 30-án zárul. Ezt követően  a Megyei Kormányhivatalok 
Szociális és Gyámhivatalainak két és fél hónapja van arra, hogy eldöntsék, kik azok a szerencsések, akik akár  
1.800.000 Ft-ért vásárolhatnak új Szuzukit. (Forrás: www.efoesz.hu   www.lehetosegauto.hu )

**  Zeneterápiás foglalkozásaink  helye  megváltozott,  időpontja  változatlan!  Paramuzsikusaink  képzése, 
hetenként, csütörtöki napokon, 16.00 -18.00 óra között van. Helyszín: Tüskevár Általános Iskola, 3532 Miskolc, 
Károly  u.  10.  Vezeti:  Csekéné  Altrichter  Judit  gyógypedagógus,  énektanár.  Segítői:  Főző  Lászlóné  és  Kiss 
Józsefné.  Szeretettel várjuk a  foglalkozások  résztvevőit!

**  „Majd  én  megmutatom!”  mottójú,  készségfejlesztő-önérvényesítő foglalkozásaink  időpontjai:  hetenként, 
pénteki napokon 13.00-15.00 óra között. Helyszín:  3526 Miskolc, Szeles u. 65. Vezeti:  Sternádel Sándorné 
gyógypedagógus tanárnő.   Szeretettel várunk mindenkit! 

** Alapfokú, speciális  számítógép felhasználói foglalkozásainkat -  hetente -  szintén pénteki napokon 13.00-
15.00 óra között  tartjuk.  Vezeti: Dr.Szabó Mária.  Helyszín: 3526 Miskolc, Szeles u. 65. Szeretettel várjuk az  
érdeklődőket!  Ha  valaki,  mindkét  foglalkozáson  szeretne  részt  venni,  személyes  megbeszélés  és  egyeztetés  
alapján, megoldjuk a kérését. 

** Ingyenes  használtruha  és egyéb (cipő, táska, stb.) „akciónk” változatlanul  és  folyamatosan működik, az  
érdeklődők az ügyfélfogadási napokon és időben megtekinthetik a kínálatot, válogathatnak a meglévő készletből. 
Köszönjük  az  adományozók segítségét!

** 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!

**  Ismételten felhívjuk figyelmüket új  e-mail címünkre:  efoeszbaz@gmail.com  és új telefonszámunkra:  06-
30/3477-963; ez utóbbi, csak ügyfélfogadási időben (lásd a fejlécen!) hívható. (Jelenlegi irodánkban sajnos nincs  
lehetőség   a  vezetékes telefon  bevezetésére). Köszönjük megértésüket.
 
„Egy kis mosolyt kívánok én . . .” (Forrás. Reader’s Digest)

1./  Pszichiáternél:  -  Asszonyom! – Mikor veszekedett  legelőször a férjével?
-  Mikor?  - Amikor mindenáron rajta akart lenni az esküvői fényképemen!

2./ Józsi bácsinak telefonálnak:
- Uram, ön azonnal megnyerheti a fődíjunkat, a tízmillió forintot, ha  nemmel válaszol az első kérdésre, 

amit fölteszek. Készen áll?
- Igen, igen!

Miskolc, 2013. augusztus-szeptember

Dr.Szabó Mária
az  egyesület elnöke
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HÍRLEVÉL
2013./7.

ÉFOÉSZ Értelmi Fogyatékossággal  Élők  és Segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  Érdekvédelmi 
Egyesülete Miskolc  (ÉFOÉSZ  BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesülete)

(3526 Miskolc, Szeles u. 65.,  3501 Miskolc, Pf. 428. tel: 06-30/3477-963: ügyfélfogadási időben hívható)
ügyfélfogadás: hétfő: 10-12  óra,   szerda: 14-16 óra, péntek: 13-15 óra

Adószám: 184 024 831 05     OTP számlaszám: 117 340 04 - 203 488 87
e-mail: efoeszbaz@gmail.com

honlap: www.ertelmifogyatekosbaz.hu

Kedves Tagjaink!

** Szomorú hírrel kell kezdenünk. A közelmúltban, hosszú betegség után elhunyt  kedves tagunk, Puhl Tündike 
édesapja,  Puhl  Béla  (bácsi),  aki  feleségével  (Piroska  nénivel)  együtt  nagyon  sokat  tett  egyesületünkért.  
Eltávozása  nagy  veszteség  mindnyájunk  számára.  Gávai  Istvánka  hirtelen  és  váratlan  halála  szintén  mély 
megrendülést  váltott ki  mindenkiből,  aki csak ismerte csendes,  szerény,  mosolygós  személyét.  Egyesületünk 
őszinte együttérzését  és részvétét  fejezi ki  a hozzátartozóknak. Nyugodjanak békében! Emléküket  szeretettel 
megőrizzük.

**  Az  ÉFOÉSZ az idei évben is meghirdeti a Göllesz  Viktor Ösztöndíjat (1 évre havonta 12.000 Ft.)  Ennek 
célja:  a  magyarországi,  értelmi  fogyatékossággal  élő  fiatalok  (14-35  év  között)  kiemelkedő  képességének 
elismerése és továbbfejlesztése, közösségi tevékenységük és beilleszkedésük támogatása, erősítése. A pályázati  
kisfilm  megtekinthető  a  http://amieletunk.efoesz.hu/gollesz-viktor-osztondij/ oldalon.  A  pályázati  anyag 
letölthető a fenti honlapról, illetve a  www.efoesz.hu oldalról. Pályázat benyújtási határidő: 2013. november 30.

**  Az  ÉFOÉSZ  figyelmükbe ajánlja az általuk indított  www.amieletünk.efoesz.hu  weboldalt, ahol könnyen 
érthető  kommunikációval  hozzáférhetővé  tettek  életviteli  információkat,  képzési  lehetőségeket,  illetve 
mindennapi  híreket.  A  könnyen  érthető  kommunikáció  lehetővé  teszi,  hogy  a  megértési  nehézséggel  élő 
személyek   nagyobb  eséllyel  jussanak  információkhoz.  A  következő  hónapok  alatt,  ingyenesen  letölthető 
munkafüzetek  és  filmek,  mini  videók  kerülnek  fel  a  felületre.  (Forrás:  Farkasné  Gönczi  Rita   ÉFOÉSZ 
szervezőtitkár, gyógypedagógus, drámapedagógus; gonczi.rita@efoesz.hu) 

**  Megjelentek   a  Nemzeti  Együttműködési  Alap   2014.  évre  vonatkozó  pályázati kiírásai.  Működési 
támogatásra  és  szakmai  programok  megvalósítására  lehet  pályázni.  (Forrás:www.civil.info.hu 
http://palyazatmenedzser.hu/2013/10/24/nea-2014-palyazatok/     info@palyazatmenedzser.hu )

**  2013. november 29-én (pénteken), 9.00 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.  Nevezési 
kategóriák:  vers-  és  próza,  báb  és  dramatikus  játék,  ének,  tánc,  hangszeres  zene,  hagyományőrző  játék. 
Maximum: 10 perc időtartamú  műsorokat  várunk.  Nevezni  lehet  egyéni,  illetve csoportos  számokban (egy 
intézmény egy egyéni-, illetve egy csoportos műsorral indulhat) A műsor keretén belül megemlékezünk az Éltes 
Mátyás Óvoda  45. és az  Éltes Mátyás Iskola fennállásának 65. évfordulójáról. A rendezvény anyagi fedezetét 
az  ÉFOÉSZ  pályázati  támogatása,  továbbá  az  iskola  alapítványai  biztosítják.  Köszönetet  mondunk  a 
támogatóknak.  Jelentkezési  határidő: 2013. november 10.,  amelynek kérjük a  pontos betartását!  Jelentkezni  
lehet e-mailben és papír alapú levélben is, a mellékelt jelentkezési lapon.  Cím: Miskolci  Éltes Mátyás Óvoda, 
Általános  Iskola  és  EGYMI,  3526  Miskolc,  Szeles  u.  65.  Telefon:  (46)  509-217;  e-mail: 
eltesmiskolc@gmail.com  

** 2013. október 5-én  -  az  ÉFOÉSZ pályázati  támogatásával  -  egyesületünk tagjai térítésmentesen részt 
vettek  a  Tokaj-Hegyaljai Szüreti Napokon, és ajándékként még finom Milka édességeket is kaptak. A külön 
autóbusszal  történő  kellemes  utazás,  a  ragyogó  szép  nyárias-őszi  idő,  a  rendezvény  nagyszerű  programjai, 
felejthetetlenné tették ezt a szombati napot. Meglátogattuk a tokaji Ápoló-Gondozó Intézetet is, ahol szeretettel 
fogadtak bennünket. Köszönetet mondunk az ÉFOÉSZ Elnökségének a pályázati támogatásért, a tokaji intézet 
igazgatónőjének  és  munkatársainak  a  vendégszeretetért,  az  autóbusz  vezetőjének  a  biztonságos  útért,  és 
mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult kirándulásunk sikeréhez. Varázslatos nap volt,  és  a varázslat 
működött: boldogok voltunk.

** A szeptember 23-i budapesti  Sérült Gyermekek Napjának  rendezvénye is nagyon jól sikerült,  résztvevő 
tagtársaink remekül érezték magukat, sok élménnyel gazdagodtak.  Izgalommal vegyes örömmel számoltak be a 
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művészek produkcióiról, a Fővárosi-  Állat- és Növénykert csodálatos látnivalóiról, az utazásról. Egyesületünk 
köszönetet mond  a szervezőknek -  az  ÉFOÉSZ-nek és Fővárosi- Állat- és Növénykertnek  -   akik immár 22. 
alkalommal  rendezték meg  a fogyatékossággal  élő társaink, és mindnyájunk  részére oly fontos eseményt.  
Köszönjük az ÉFOÉSZ  anyagi támogatását, amely lehetőséget adott az útiköltség térítésmentes biztosítására és 
még  egy kis „édesség meglepetésre” is. 

** 2013. október 12-én  Lillafüreden megtartottuk a „Séta az egészségünkért” elnevezésű programunkat, amely 
nagyon  hasznos,  vidám,   nagyszerű   és  valóban   „egészséges”  volt.  Köszönet  érte   Sternádel  Sándorné 
tanárnőnek, egyesületi titkárunknak, és Farkas Istvánné ellenőrző bizottsági tagunknak, a séta vezetőinek, akik 
legközelebbi  „szórakoztatva-tanuló sétánkat” a miskolci  Színháztörténeti és Színészmúzeumba  vezetik, 2013. 
november 9-én (szombaton). A részvétel ingyenes! Mindenki hozza magával az egyesületi tagsági igazolványát!  
Találkozás reggel 9 óra 45 perckor a múzeum bejárata előtt. (Miskolc, Déryné u. 3.) Részletesebb felvilágosítás 
Farkas Istvánné, Zsóka nénitől kérhető. (tel: 70/2698-983)

** 2013. november 7-én  a miskolci  Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskolában, 
november  15-én  a  miskolci   Fazekas-Istvánffy Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben  -  a 
szeretetteljes  elfogadás jegyében  -  egyesületünk  „előadást” tart,  beszélgetni fog  a diákokkal  az értelmi 
fogyatékossággal élő emberekről, az elfogadásról, a szeretetről, amelynek mottója: „ Isten minden kis tücskének 
akad  hely  a  kórusban  .  .  .”  Köszönjük  az  intézmények  vezetőinek,  munkatársainak,  tanulóinak,  hogy 
mesélhetünk életünkről. A  találkozón bemutatkoznak:  Farkas Anikó, Kánya Judit, Osgyáni Péter és  kedves 
Paramuzsikus tagtársaink.

** Előre jelezzük,  hogy 2012. december 9-én (hétfőn ), 14 órai kezdettel  a Művészetek Házában (Miskolc,  
Rákóczi u. 5.) szórakoztató filmet tekinthetnek meg tagtársaink (a  film 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.  December hónapban színház 
látogatást is tervezünk, erről a novemberi Hírlevelünkben adunk tájékoztatást. 

** Zeneterápiánk, „Majd én megmutatom!” mottójú, készségfejlesztő-önérvényesítő foglalkozásaink, alapfokú, 
speciális számítógép felhasználói oktatásaink  változatlanul működnek.  Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

** Ingyenes használtruha , cipő, táska, stb. „akciónk”  folyamatos.   Köszönjük a pontos tagdíjfizetést, az adójuk 
1%-ának felajánlását, és adományokat! 

Bényei József „Végrendelet” című szép verse a  közelgő Mindenszentek ünnepére és a Halottak Napjára is  
emlékeztet bennünket. 

A világot úgyis ki kell bírni. 
Ne engedd a virágokat sírni. 
Ne engedd a madarakat félni, 

a hűséget hóban elvetélni, 
az álmokat este megalázni, 
almafákat áprilisban fázni, 

a perceket ne engedd megállni, 
ablakokat örökre bezárni, 

csillagfényű éjszakákra lőni, 
ösvényeket indákkal benőni. 
Ameddig a vállad íve bírja, 

vigyázz minden virágtalan sírra, 
vigyázz minden társtalan magányra, 

füstre, fényre, ember-glóriára. 
Aki árva arccal sír az égre, 

takarj szelíd álmot a szemére. 
Tanulj könnyet, sebet, jajt szeretni: 

valakinek embernek kell lenni.

Miskolc, 2013. október

Dr.Szabó Mária
az  egyesület elnöke

141



HÍRLEVÉL
2013./8.

ÉFOÉSZ Értelmi Fogyatékossággal  Élők  és Segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  Érdekvédelmi 
Egyesülete Miskolc  (ÉFOÉSZ  BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesülete)

(3526 Miskolc, Szeles u. 65.,  3501 Miskolc, Pf. 428. tel: 06-30/3477-963: ügyfélfogadási időben hívható)
ügyfélfogadás: hétfő: 10-12  óra,   szerda: 14-16 óra, péntek: 13-15 óra

Adószám: 184 024 831 05     OTP számlaszám: 117 340 04 - 203 488 87
e-mail: efoeszbaz@gmail.com

honlap: www.ertelmifogyatekosbaz.hu

Kedves Tagjaink!

**  Novemberben  a  miskolci   Kossuth  Lajos  Evangélikus  Gimnázium  és  Pedagógiai  Szakközépiskolában, 
valamint a Fazekas-Istvánffy Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben  -  szemléletfejlesztés az  
elfogadásért program keretében – előadást tartottunk „Isten  minden  kis  tücskének  akad  hely a kórusban . .” 
címmel.  Farkas  Anikó,  Kánya  Judit,  Osgyáni  Péter  és  Tiszai  Gyula  kedves  Paramuzsikus  tagtársaink 
színvonalas - vers, ének, zene  - produkcióval  mutatkoztak be, igazi meglepetést és örömet szerezve  diákoknak  
és tanáraiknak egyaránt. Sternádel Sánorné gyógypedagógus, az egyesület titkára, és  Dr.Szabó Mária az  értelmi 
fogyatékossággal  élő   emberek   elfogadásáról,  segítő-támogatásáról  beszélt  a  találkozókon.  Köszönjük  az 
iskoláknak  azt  a  lelkiséget,  amelyet   megtapasztalhattunk.

Közeleg   december   3-a,   a   Fogyatékos   Emberek   Világnapja.  Ez   a   nap   jó  alkalom arra  is,   hogy 
elgondolkozzunk: elfogadók, toleránsak vagyunk-e  a  fogyatékkal  élő  emberekkel   szemben, és mit  tehetünk a 
jobbítás érdekében?  A válasz egyszerű: bánjunk úgy  embertársainkkal, ahogyan  mi is szeretnénk, hogy velünk 
bánjanak. 

**  Tagjainkkal  ellátogattunk  a  miskolci  Színháztörténeti és Színészmúzeumba is, amely mindenkinek nagy 
élményt és sok ismeretet nyújtott. Az intézmény a miskolci színház múltját, művészeinek életpályáját  mutatja 
be.  Déryné Széppataki Róza írja naplójában Miskolcról: „ . .  .ez víg város,  itt  jó lesz nekünk. . .”  Jókainé  
Laborfalvi  Róza, Mezei Mária,  Kiss Manyi,  a Latabár dinasztia,  Komlós Juci, Bessenyei  Ferenc,  Latinovics 
Zoltán,  Szirtes Ádám és  sok más ismert,  híres  színész   neve  és  művészete kötődik városunkhoz.   Büszkék 
lehetünk!  A „Hódolván Tháliának” című  állandó kiállítás  a vándorszínészet korától napjainkig foglalja össze a  
miskolci színjátszás két évszázados történetét. (Wikipédia) A múzeumban nagy szakértelemmel és  szívélyesen 
fogadtak bennünket, külön köszönetet mondunk   Zsuzsa  néni tárlatvezetőnknek. Igazi örömet jelentett, hogy 
tagjaink  felpróbálhatták  a  korhű  ruhákat,  jelmezeket,  amelyekről  fényképeket  is  készítettünk.   Köszönjük 
Sternádel Sándorné tanárnő és Farkas Istvánné vezetőségi tagjaink segítségét az emlékezetes nap létrejöttéért.

** Hagyományos, felvilágosító-tájékoztató előadásainkat  szintén az ÉFOÉSZ támogatja. Köszönjük.

 Témák, előadók,   időpontok:

I  dőpont  :  2013. november 25. (hétfő) 14.00 órától; 

Helyszín:  Éltes Mátyás Általános Iskola és EGYMI terme (3526 Miskolc, Szeles u. 65.)
1./  előadás:  A bűnmegelózés, mint társadalmi közügy.   Előadó: Hoppa Sándor rendőr őrnagy,  BAZ Megyei 
Rendőr-Főkapitányság, Bűnmegelőzési Osztály
2./  előadás:  Elsősegélynyújtási  alapismeretek.  A  magas  vérnyomás,  mint  népbetegség.  Szövődményei  és 
megelőzésük.  Előadó: Dr.Kovács Rita háziorvos

Időpont:  2013. december 2. (hétfő)  14.00 órától;

Helyszín:  Éltes Mátyás Általános Iskola és EGYMI terme (3526 Miskolc, Szeles u. 65.)
1./ előadás: A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv foglalkozási rehabilitációs tevékenysége.  Előadó: Kovácsné 
Perjési Éva foglalkozási rehabilitációs ügyintéző, BAZ Megyei Kormányhivatal  Rehab.  Szakigazgatási Szerve 
2./   előadás  : Környezetvédelem és  környezettudatosság a háztartásokban. Hulladékok és veszélyes hulladékok. 
Előadó: Rakaczkiné Kecskés Erzsébet környezetvédelmi  szakmérnök, környezetvédelmi szakértő;  Naturplusz 
Kft.    Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
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**  Előző  hírlevelünkben  már  tájékoztatást  adtunk  a  2013.  november  29-i  (péntek),  9.00  órakor  kezdődő 
XXXVIII.   Megyei  Kulturális Fesztiválról, amelyet  az Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és EGYMI-vel 
közösen rendezünk.  Helyszín:  Ady Endre Művelődési Ház (Miskolc, Árpád u. 4.)  A  vers- és próza, báb és  
dramatikus  játék,  ének,  tánc,  hangszeres  zene,  hagyományőrző  játék  kategóriákban  a  nevezések  már 
megtörténtek.   A  szereplőknek  a  Művelődési  Ház  színpadi   próbára  is  ad  lehetőséget.  Időpontja:   2013. 
november 27. (szerda) és november 28. (csütörtök) Mindkét nap 8.00-13.00 óra között. Telefonszám: 46/530-
516.  A  bejelentkezés  előtt  Székely  Attiláné  tanárnőt  kell  keresni  az  Éltes  M.  Iskolában  (46/509-217),  és  
egyeztetni  vele a próba időpontját, ezt a Műv.  Ház kérte.   A műsor keretén belül megemlékezünk az Éltes 
Mátyás Óvoda  45. és az  Éltes Mátyás Iskola fennállásának 65. évfordulójáról. A rendezvény anyagi fedezetét 
az ÉFOÉSZ pályázati támogatása biztosítja, amiért köszönetet mondunk.  Mindenkit szeretettel várunk!

**  2013. december 3-án, de. 9.00 órai kezdettel Miskolcon a Csodamalom Bábszínházban (Miskolc, Kossuth L. 
u. 11.)   - a Fogyatékos Emberek Világnapja és a közelgő ünnepek jegyében  -  " A  Mikulás  és  a varázsdob" 
címmel  előadás  lesz,  amelyet  a  Szerencsejáték  Zrt  és  a  Class  FM finanszíroz.  Köszönetünket  fejezzük ki  a 
támogatóknak.  Az ünnepségre a meghívott vidéki intézetektől (számukra előzőleg már kiküldtük az értesítést, és 
a létszámkeretet) a visszajelzést már megkaptuk. A miskolci intézmények a csatolt melléklet szerinti létszámmal, 
magánszemély tagjaink  a  jelen Hírlevél felmutatásával vehetnek részt  az ünnepségen.  A meghívottak a kedves  
műsor mellett,  kis édesség csomagot is kapnak. Ugyanezen a napon (2013. december 3.) 14.00 órai kezdettel a 
Szerencsejáték Zrt és a Class FM „Táncházat”  is  szervez.  Helyszín:  Éltes Mátyás Általános Iskola és EGYMI 
terme (3526 Miskolc, Szeles u. 65.) Várjuk  a -  tagdíjat  rendszeresen fizető  -   kedves  Tagjainkat!

**  Előző   Hírlevelünkben  már  jeleztük,    hogy  2013.  december  9-én  (hétfőn  ),  14.00   órai  kezdettel   a  
Művészetek Házában (Miskolc, Rákóczi u. 5.) karácsonyi  filmet  tekinthetnek meg tagtársaink. Belépési díj: 200 
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.  

** 2013. december  13-án 16.00 órai kezdettel, karácsonyi  ünnepséget  tartunk az ÉFOÉSZ és a  Rotary Club 
Miskolc támogatásával, amiért köszönetünket fejezzük ki. Helyszín: Éltes Mátyás Ált. Iskola és EGYMI terme.
(Miskolc, Szeles u. 65.)  Szeretettel várjuk a meghívottakat!

**  2013. december 20-án, 19.00 órai kezdettel a Miskolci Nemzeti Színházban  Huszka Jenő-Martos Ferenc: 
Lili bárónő című operettjét  tekinthetik meg tagtársaink.  A belépőjegy  ára  1450 Ft/fő.  Tekintettel arra, hogy az  
ÉFOÉSZ  támogatása  (amit  hálásan köszönünk),  lehetővé  teszi   az  árak  mérséklését,  50 személy 500 Ft/fő  
térítési  díj ellenében  veheti igénybe a színházi előadást. Jelentkezni lehet Farkas Istvánné vezetőségi tagnál a 
06/70-2698-983-as  telefonszámon.  Túljelentkezés  esetén,  az  első  50  jelentkezőnek  tudjuk  biztosítani  a 
kedvezményt.   

** Zeneterápiánk, „Majd én megmutatom!” mottójú, készségfejlesztő-önérvényesítő foglalkozásaink, alapfokú, 
speciális számítógép felhasználói oktatásaink  változatlanul működnek.  Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

** Ingyenes használtruha , cipő, táska, stb. „akciónk”  folyamatos.   Köszönjük a pontos tagdíjfizetést, az adójuk 
1%-ának felajánlását, és adományokat! 

„EGY  KIS  MOSOLYT  KÍVÁNOK  ÉN . . .” (Forrás: Reader’s Digest) 

A rendőr az autópálya mentén állva észleli, hogy egy kocsi 24 kilométer/órás sebességgel halad. Bepattan a 
rendőrautóba,  utoléri  és  leállítja  a  járművet,  amelyben öt  rémült,  holtsápadt  idős nő ül.  Az autót  vezető nő 
csodálkozik: – Nem értem, biztos úr, én betartottam az előírt sebességet, az óránkénti 24 kilométert.

A rendőr komolyságot erőltetve magára elmagyarázza,  hogy a 24 nem a sebességhatár,  hanem az autópálya  
száma. A nő zavarában elmosolyodik, és megköszöni a felvilágosítást.

– Mielőtt továbbengedem magukat, szeretném tudni, mindannyian jól vannak-e – mondja a rendőr. – Az útitársai 
nagyon riadtnak látszanak, és meg se szólaltak.

– Ne aggódjon, biztos úr, mindjárt megnyugszanak – mondja a nő. – Csak tudja, a 190-es autópályáról jövünk.

Miskolc, 2013. november

Dr.Szabó Mária
az  egyesület elnöke
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HÍRLEVÉL
2013./9.

ÉFOÉSZ Értelmi Fogyatékossággal  Élők  és Segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  Érdekvédelmi 
Egyesülete Miskolc  (ÉFOÉSZ  BAZ Megyei Érdekvédelmi Egyesülete)

(3526 Miskolc, Szeles u. 65.,  3501 Miskolc, Pf. 428. tel: 06-30/3477-963: ügyfélfogadási időben hívható)
ügyfélfogadás: hétfő: 10-12  óra,   szerda: 14-16 óra, péntek: 13-15 óra

Adószám: 184 024 831 05     OTP számlaszám: 117 340 04 - 203 488 87
e-mail: efoeszbaz@gmail.com

honlap: www.ertelmifogyatekosbaz.hu

Kedves Tagjaink!

**  Egyesületünkben a november-december eseményekben gazdag volt. Érdekes és jól hasznosítható 
előadásokat hallottunk  Dr.Kovács  Rita  háziorvostól,  Kovácsné  Perjési  Éva  rehabilitációs 
szakembertől,  Rakaczkiné  Kecskés  Erzsébet  környezetvédelmi  szakmérnöktől  és  Hoppa  Sándor 
rendőr őrnagytól. Köszönet érte! 

**  A  november végi  Megyei Kulturális Fesztivál (ÉFOÉSZ pályázati támogatással)   - amelyet az 
Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és EGYMI-vel   közösen rendeztünk  a miskolci   Ady Endre 
Művelődési  Házban  -   nagyszerű  volt!   A  megyei  és miskolci  intézmények  egyéni  és csoportos 
szereplői  (közel  180  fő)  csodálatos  és  fergeteges  műsorban  részesítettek  bennünket.  Édesség 
csomaggal,  kulcstartóval  és oklevéllel  köszöntük meg sikeres fellépésüket.  A műsor keretén belül 
megemlékeztünk  az  Éltes  Mátyás  Óvoda  45.  és  az  Éltes  Mátyás  Iskola  fennállásának  65. 
évfordulójáról is. Köszönjük a szereplők, felkészítőik  és  segítők munkáját.

** A  Szerencsejáték Zrt által finanszírozott Mikulás napi ünnepségünk szintén nagyon jól sikerült. A 
miskolci  Csodamalom  Bábszínház  előadása,  a  táncház  és  kézműves  foglalkozás,  nagyszerű 
szórakozást nyújtott mindenkinek. Az örömet csak fokozta a Mikulás csomag, a szaloncukor, és az 
egyesületnek ajándékozott laptop-nyomtató; ez utóbbit a  Miskolci Értékesítési Igazgatóság vezetője 
adta át személyesen. Köszönetet mondunk az adományozóknak, és a rendezvény szervezésében, 
lebonyolításában résztvevőknek egyaránt. Emlékezetes  élmény marad mindnyájunk számára. 

** „A  Mikulás  mentőakcióban”   című  angol filmvígjáték szintén  remek szórakozást nyújtott  sok 
kedves tagunknak. Valószínűleg a „Lili bárónő”  c. operett  -  közeljövőben történő  -  megtekintése is 
sok örömet és vidámságot szerez majd a résztvevőknek.  Az  ÉFOÉSZ  pályázati  támogatásának 
köszönhetően (és a jelentkezők számából adódóan) mindkét esemény megtekintése, térítésmentes.

**  December 13-án egy újabb Mikulás-Karácsony ünnepségen vehettünk részt nagy-nagy örömünkre. 
Ennek fedezetét  szintén   ÉFOÉSZ pályázati  támogatása (köszönet  érte),  valamint  a  Rotary Club 
Miskolc adománya tette lehetővé.  Köszönetet mondunk Dr.Mannheim Viktoriának, a  Rotary Club 
Miskolc  elnökének,  aki  személyesen még csodálatos csoki-csodákat is  sütött,  illetve Fehér János 
úrnak,  a Rotary Club Miskolc tagjának,  a   80  db  Mikulás csomagért,  amelyet jelenlévő lánya  
nyújtott át  - a   „Rotary Mikulás  és Krampusz”  segítségével -  tagjainknak, nagy vidámság és jókedv 
közepette. Az ünnepség műsora sem akármilyen volt! A Rotary Club Miskolc felkérésére, a Miskolci  
Szimfonikus  Zenekar  négy művészének (Kaszás Hedvig, Kispál Erzsébet, Győri Ildikó, Stoll Péter) 
csodálatos játékát hallhattuk, majd Paramuzsikusaink léptek fel nagy sikerrel.  Ezután az egyesület 
elnöke köszönetet mondott -  virággal és könyvajándékkal  -  azoknak a vezetőségi tagoknak,  akik 
sokat tettek egyesületünkért, és az utolsó közgyűlésünk óta, már nem folytatják munkájukat, ők: Főző 
Lászlóné,  Cseh  Györgyné,  Osgyáni  Károlyné,  Kavisánszki  Sándorné,  Csépányi  Kálmánné,  Bajor 
Józsefné,  Kiss  Istvánné,  Mitró  Ferencné   és  Hanyecz  Gusztávné.  Csekéné  Altrichter  Judit 
gyógypedagógus-ének tanárt, illetve segítőjét, Kiss Józsefné óvónőt, a Paramuzsikusaink látványos 
fejlődéséért,  és sikeres szerepléseiért  illette köszönet.  Az ünnepség végén  Paramuzsikusainknak 
átadtuk a régóta vágyott Yamaha szintetizátort, állványt és csengettyűket, amelyeket szintén ÉFOÉSZ 
támogatásból fedeztünk éppen úgy, mint a Milka tábla csokoládékat, a finom pogácsát-süteményeket 
és üdítőitalt, amellyel megvendégeltük a résztvevőket. Öröm és vígasság  volt minden mennyiségben!

**  Figyelem! Az iskolai szünet miatt,  egyesületünk irodájában  - amely iskolában működik  -  az  
ügyfélfogadás szünetel 2013. december 23 - 2014. január 6-ig. Köszönjük megértésüket.
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**  Azok a tagjaink, akik rendszeresen fizetik az egyesületi tagdíjat (1200 Ft/fő/év), és nem tudtak részt 
venni  a  Mikulás-Karácsony  ünnepségi  rendezvényeinken,  2014.  január  20-ig  átvehetik  Mikulás  
csomagjukat  irodánkban,  ügyfélfogadási  időben.  Ezen  határidő  után,  a  megmaradt  csomagokat, 
intézménynek/iskolának átadjuk.

**  Köszönjük az adójuk 1%-ának felajánlását, a pontos tagdíjfizetést és adományokat! Ez utóbbiakat  
átutalással, illetve a mellékelt csekken lehet befizetni. Köszönjük a támogatásukat.

**   Köszönetet mondunk  minden  segítőnknek  és  támogatónknak,  kiemelten  az  ÉFOÉSZ-nek  (a 
szakmai segítségért külön: Dr.Danó Rékának és Bojti-Révész Krisztinának), a Rotary Club Miskolc 
Tagjainak  (Dr.Mannheim  Viktória,  Fehér  János,  Dr.Pauker  Zsolt,  Gulyik  Zsolt,  Huszti  Gábor),  a 
Naturplusz Kft-nek, a miskolci Éltes Mátyás Iskola és EGYMI-nek, egyesületünk vezetőségének és 
könyvelőnknek,  Burghardt  Sándornénak,  Dr.Gyuricza Istvánné és Molnár Kolos informatikusoknak. 
Postán küldött Hírlevelünkhöz mellékeljük 2014. évi kártyanaptárunkat. Fogadják szeretettel.

**  Jó  étvágyat  kívánok  az  ünnepi  Csokitortához,  amelynek  receptjét,  egy  kedves  rokonomtól, 
Edinától kaptam. Nagyon finom!

Hozzávalók  a  tésztához:  5 db tojás,  10 evőkanál  víz,  10 evőkanál  liszt  (én   gluténmentes  liszttel 
készítem,  mert  lisztérzékenyek  vagyunk),  15 evőkanál  cukor,  3  evőkanál  kakaó;    A 
krémhez: 5 dl tejszín, 1 tábla  étcsokoládé, 20 dkg vaj

Elkészítés:  A tojásokat szétválasztjuk, és a fehérjét  a 10 kanál vízzel, és a cukorral jó kemény habbá  
verjük. Ezután óvatosan belekeverjük a tojások sárgáját és a kakaóval összekevert lisztet. (a  
lisztet és a  kakaót  mindig átszitálom, hogy csomómentes és laza legyen.)

Kivajazunk egy  24 cm-es tortaformát, amelybe beleöntjük a piskótatésztát, és kb. 20-25 perc alatt (az  
én sütőmben ennyi idő kell) készre sütjük. Amíg sül a tortánk, addig elkészítjük a krémet: a tejszínt ke-
mény habbá verjük, beleöntjük a felolvasztott étcsokit, és utána ezt jól  kikavarjuk a 20 dkg vajjal. A ki -
sült-kihűlt  piskótát 2 vagy 3 részre vágjuk, megkenjük a krémmel, a tetejét is. Bármivel díszíthetjük. 
(Én ezután hűtőbe teszem, hogy szépen lehessen szeletelni.) A krém helyett levárt is használhatunk.

**  December  3-án  ünnepeltük  a  Fogyatékossággal  Élő  Emberek  Világnapját,  amelyről  előző 
Hírlevelünkben  már  volt  szó.  Ezzel  kapcsolatban  azonban  nem  lehet  elégszer  ismételni  és 
hangsúlyozni a világnak:  bánjunk úgy  embertársainkkal,  ahogyan  mi is szeretnénk,  hogy velünk 
bánjanak!  És legyünk jók! Ez utóbbi lényegét, Dag Hammarskjöld  volt  ENSZ  főtitkár fogalmazta  
meg nagyon szépen: „A jóság olyan egyszerű: mindig másokért élni, sose a magunk hasznát keresni.”  
Megpróbáljuk  2014-ben?

Szeretetteljes Karácsonyt, és áldott, boldog Új Évet kívánunk  mindenkinek!

A puha hóban, csillagokban,
az ünnepi foszlós kalácson,

láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra a KARÁCSONY.

Mint  szomjazónak  a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,

hisz arra született az ember,
hogy szeressen, és szeressék.

S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem

a szívekben legyen KARÁCSONY.

(Szilágyi Domokos: Karácsony)
Miskolc, 2013. december

Dr.Szabó Mária  az  egyesület elnöke
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