
„Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisz-
tus Atyja, az irgalom Atyja és minden vi-
gasztalás Istene, aki megvigasztal minket 
minden nyomorúságunkban, hogy mi is 
megvigasztalhassunk másokat minden 
nyomorúságban, azzal a vigasztalással, 
amellyel az Isten vigasztal minket.” (2Kor 
1, 3-4)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
Keimer Lajosné gondozó munkatársunk 
életének 59. évében elhunyt. Hosszú küz-
delmet vívott a napjaink rémisztő beteg-
ségével a Covid-19 vírussal, hetekig hol 
csüggesztő, hol bíztató híreket hallottunk 

felőle, a remény végül kihunyt. Annak el-
lenére, hogy váratlanul és fájdalmasan 
korán ragadta el a sors, teljes életet élt, 
gondozóként és magánemberként egy-
aránt. Kiváló szakember volt, hatalmas 
veszteség egész Segítő Szolgálatunknak, 
közvetlen munkatársainak és szeretett el-
látottjainak egyaránt. A feltámadásban és 
a Feltámadottban való töretlen hitünkkel 
őszinte részvétünket fejezzük ki a gyá-
szoló család felé. Volt kollégái, ellátottjai 
nevében megrendülten és tisztelettel bú-
csúzunk Tőle.

Fazekas Hajnalka - intézményvezető

Gondolataimat egy Tolsztoj idézettel 
kezdem, melyet 82 éves korában írt. „Késő 
öregkorban azt gondolják az emberek, 
hogy életük végéhez közelednek, pedig 
éppen hogy az életük legértékesebb leg-
szükségesebb munkája folyik önmaguk 
és mások számára.” Az öregedés nem 
betegség, még ha ebben az életkorban 
egyre nagyobb a kialakulásának lehetősé-
ge, hanem az életünk része. Gondozóink-
nak kiemelten fontos feladata, felmérni 
az ellátottaink képességeit, készségeit a 
megváltozott élethelyzetükhöz való alkal-
mazkodásuk segítése, és ehhez mérten 
segítséget nyújtani, mivel az egészsé-
ges öregedés kiindulópontja a testi-lelki 
egyensúly megvalósulása. Figyelemmel 
kísérik, segítik őket, hogy minél hamarabb 
elfogadják az életükben történő változá-
sokat. Munkánk célja a boldog időskorhoz 
vezető út eléréséhez minden támogatást 

megadni a szociális munka eszköztárának 
használatával. Jövő tervezésének képessé-
ge, önzetlenség, humorérzék, elégedett-
ség érzése, a pozitív változások meglátása 
az idő múlásával is, ezek a legfontosabb 
ismérvei a boldog időskornak. Ez annak 
adatik meg, aki erre az útra tud lép. 

Az idős embernek folyamatosan érezni-
ük kell hasznosságukat, hogy egyenjogú 
tagja a közösségnek, társadalmunknak. 
Munkánk során ebben is útmutatást nyúj-

tunk részükre, rámutatunk, milyen lehető-
ségeik vannak, mint pl. a nagyszülői sze-
rep, egyéb társas kapcsolatok, társadalmi 
szerepvállalás, melyek hozzásegítik őket, 
hogy ebben az életciklusban is tartalmas 
életük legyen.  Minden megteszünk, hogy 
a magányosság, a feleslegesség érzése ne 
hatalmasodjon el életükön. 

Mindezek mellett az egészségük megőr-
zésére – szellemi aktivitás, fizikai aktivitás, 
egészséges táplálkozás, rendszeres orvos 
vizsgálatok –, is kiemelt figyelmet fordí-
tunk, mert ez is kulcsfontosságú része az 
időskornak. A COVID-19 világjárványnak 
leginkább az idős emberek voltak kiszol-
gáltatva és váltak kiszolgáltatottá, éppen 
ezért is aktuális, hogy az újranyitás után 
segítő tevékenységünk a fizikai segítség-
nyújtás mellett, a testi-lelki egészségükre 
is koncentrálódjon.
Kiss Szilvia – intézményvezető - helyettes
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Boldog időskorhoz vezető út

Mementó
Segítő Szolgálatunk első verpeléti gondo-

zói között kezdte tevékenységét a Mátra alján 
KEIMER LAJOSNÉ MARGÓ. Hogy gondozottait 
elérje, gyógyszert írasson, kiváltson, ügyeket 
intézzen vagy élelmiszert vásároljon számuk-
ra, gyalog rótta a kisváros utcáit. Időnként el-
fáradt, fájtak a lábai, de gondozottait akkor is 
ellátta, kitartóan, hősiesen és sok szeretettel. 
Helyettesítőként hosszú ideig a Tarnaszent-
máriai szépkorúakat is gondozta, miközben 
bátorítólag hatott rájuk. Szeretett beszél-
getni szép dolgokról, de legtöbbször értő 
hallgatással oldotta mások magányát. Erős 

lelkű, megbízható, vidám természetű, kedves 
teremtés volt. Gyermekeit példaértékű tevé-
keny szeretettel nevelte fel, és ugyanezzel a 
töretlen hozzáállással segítette időseinket is, 
könnyebbé téve hétköznapjaikat. Egyik szere-
tetnyelve a vendéglátás volt, finom főztjeivel 
kínálta a hozzájuk betérőket. Valahogy min-
dig felülkerekedett élete nehézségein, külö-
nösen így volt ez megtérése után.

E sorok írásakor, 2021. június 15-én, len-
ne 60 éves. Itt e földön nem érte meg ezt a 
kerek évfordulót. Április 16-án testét négy 
hetes küzdelem után legyőzte a Covid, de 
szelleme él tovább az örökkévalóságban, 

mennyei apukája ölelő karjaiban, ott, ahol 
már nincs légzési nehézség, nincs fájdalom 
és nincs könny. Mi pedig szeretettel emléke-
zünk Rá, miközben még naponta tudatosíta-
nunk kell, hogy tényleg elment, Szolgálatunk 
történetében a munkatársak közül elsőként. 
Sírján ellátottai virágai is hálálkodtak koszo-
rúba kötve. Hiányzik. 

Mi veszteségként éljük meg hiányát, mert 
jó ember, kiváló munkatárs és gondozó volt. 
Őrá pedig igaz, ami a Jelenések könyve 14: 13-
ban van megírva, hogy „Boldogok a halottak, 
akik az Úrban halnak meg,” 

Berkiné Erdélyi Júlia - telephelyvezető
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§ Jogi kisokos §
Áldozatsegítés

Az áldozatsegítés jogintézménye olyan 
személyek támogatására jött létre, akik 
akár közvetlenül, akár közvetett mó-
don, valamely bűncselekmény, illetve 
tulajdon elleni szabálysértés áldoza-
taivá váltak. Célja, hogy az elszenvedett 
bűncselekménnyel kapcsolatban felme-
rült érzelmi, lelki, anyagi és más prob-
lémák megoldásához segítséget nyújt-
son. Az áldozatsegítési feladatot ellátó 
megyei kormányhivatal a bűncselekmény 
vagy tulajdon elleni szabálysértés során 
közvetlenül (sértettként) vagy közvetett 
módon (pl. tanúként vagy családtagon ke-
resztül) áldozattá vált személyek számára 
az elszenvedett bűncselekménnyel kap-
csolatban felmerült érzelmi, lelki, anyagi 
és más problémák megoldásához nyújt 
segítséget az alábbi módokon:

•	 felvilágosítást ad jogaikról, kötelezett-
ségeikről, lehetőségeikről;

•	érzelmi támogatást nyújt;
•	 jogi tanácsot ad és gyakorlati segítsé-

get biztosít;
•	ügyvédi segítség igénybevételéhez is 

hozzásegít;
•	 igazolja az áldozati státuszt;
•	érdekérvényesítés elősegítése;
•	 tanúgondozás;
•	 krízishelyzet fennállása esetén azonnali 

pénzügyi segélyt adhat (a bűncselek-
ményt, vagy tulajdon elleni szabálysér-
tést követő 5 napon belül beadott kére-
lem alapján);

•	 a személy elleni erőszakos bűncselek-
mények súlyos sérültjei és a halálos ál-
dozatok hozzátartozói számára mind-
ezen túl állami kárenyhítést is adhat.

A felsorolt megoldások, támogatások 
térítés nélkül vehetők igénybe, illeték- és 
díjmentesek.

Az érdekérvényesítés elősegítés 
szolgáltatás jellemzői:

A megyei kormányhivatal az áldozatot 
a szükségleteinek megfelelő módon és 
mértékben hozzásegíti alapvető joga-
inak érvényesítéséhez, az egészség-
ügyi, egészségbiztosítási ellátások és a 
szociális ellátások, valamint más állami 
támogatások igénybevételéhez, ennek 
érdekében pedig tájékoztatást, jogi ta-
nácsot, érzelmi segítséget és egyéb se-
gítséget nyújt a sérelem rendezéséhez.

Azonnali pénzügyi segély:
Célja a bűncselekményt (tulajdon elleni 

szabálysértést) követő nagyon rövid időn 
belül kialakult krízishelyzet orvoslása. 
Kizárólag a bűncselekmény (tulajdon el-
leni szabálysértés) elkövetésétől számí-
tott 8 napon belül kérhető. Az azonnali 
pénzügyi segély olyan meghatározott 
célokra adható, mint a lakhatás, a ru-
házkodás, az utazás, az élelmezés, va-
lamint a gyógyászati költségek, illetve 
a kegyeleti kiadások. Az azonnali pénzügyi 
segély nem kártérítés, hanem méltányos-
sági döntés, és a rászorultság vizsgálata 
nélkül adható az áldozatoknak. A segély 
összegét az áldozatnak az őt ért cselek-
mény következtében kialakult helyzete, 
valamint az határozza meg, milyen hosszú 
ideig nem tudja önerőből megoldani anya-
gi problémáit. Az azonnali pénzügyi segély 
maximális összege 2021-ben 158.165,- Ft.

Áldozati státusz igazolása
Az áldozati státusz igazolása szolgálta-

tás akkor jelent segítséget, ha valamely 
hatóság vagy más szerv az általa nyúj-
tott ellátás, szolgáltatás vagy támogatás 
igénybevételét attól teszi függővé, hogy 
az ellátást, szolgáltatást vagy támogatást 
igénylő személy áldozat-e, továbbá ha ez 
egyéb okból szükséges. A kormányhi-
vatal e tény igazolására az áldozat kérel-
mére vagy hivatalból hatósági bizonyít-
ványt állíthat ki.

Állami kárenyhítés  
(egyösszegű vagy járadék)

Állami kárenyhítésben az az áldozat 
részesíthető, akinek sérelmére szándé-
kos, személy elleni erőszakos bűncse-
lekményt követtek el, és ennek követ-
kezményeként testi épsége, egészsége 
súlyosan károsodott. Rajta kívül az 
ilyen sértett egyes közeli hozzátartozói, 
eltartottjai, és az is jogosult lehet, aki 
az elhunyt sértett eltemettetéséről 
gondoskodott. A kár összegét és a bűn-
cselekménnyel való okozati összefüggést 
minden esetben bizonyítani szükséges, 
és rászorultsági feltételektől függet-
lenül kaphat ilyen támogatást. A kár-
enyhítés megállapítása iránti kérelmet a 
bűncselekmény elkövetésétől számított 1 
éven belül lehet benyújtani. Az állami 
kárenyhítési kérelem bármelyik megyei 
kormányhivatalnál benyújtható. A káreny-
hítés összege mindig a bekövetkezett kár/
jövedelemcsökkenés nagyságához igazo-
dik. Az egyösszegű kárenyhítés, mértéke 
legfeljebb az alapösszeg tizenötszöröse, 
2021-ben 2.372.475 Ft.

A sértett bűncselekmény miatt bekö-
vetkezett keresőképtelensége esetén 
– ha a keresőképtelenség várhatóan a 6 
hónapot meghaladja – az áldozat járadék 
formájú kárenyhítésként a rendszeres 
jövedelmében bekövetkezett csökkenés 
részbeni enyhítését igényelheti. A jára-
dék havi mértéke:

a) az igazolt jövedelemcsökkenés 75 
százaléka, ha az áldozat 18 év alatti sze-
mély vagy mások gondozására szorul,

b) az igazolt jövedelemcsökkenés 50 
százaléka, ha az áldozat mások gondozá-
sára nem szorul. A járadék legmagasabb 
összege havonta az alapösszeggel egyezik 
meg. A járadék legfeljebb három évig 
adható.

Dr. Surányi - Vámos Viktória


