
„Közel van az Úr a megtört szívekhez, és 
megsegíti a sebhedt lelkeket.” (Zsoltárok 
34:19)

Megrendüléssel tudatjuk, hogy váratlan 
hirtelenséggel távozott közülünk Kissné 
Hegyesi Katalin gondozó munkatársunk 
életének 61. évében. Mély fájdalommal 
búcsúzunk kedves kollegánktól Katikától, 
aki 2012-2021 között, kilenc éven át volt 

Segítő Szolgálatunk kiváló munkatársa. 
Halála mindnyájunkat mélyen megrázott, 
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 
búcsúzunk Tőle. Emlékét kegyelettel és 
szeretettel őrizzük. Drága Katika, nyugodj 
békében!

Fazekas Hajnalka - intézményvezető

Megemlékezés
A halál mindig súlyos veszteség, valójá-

ban soha sem lehet feldolgozni, hiszen a 
szeretett személynek emléke elhalványul-
hat, de a hiánya mindig megmarad.

Ezt érzem én is mikor Kissné Hegyesi 

Katalin gondozónőnkről megemlékezek, 
és fájó szívvel búcsúzom Tőle. Nehéz a 
szavakat megformálni, hiszen munkám 
során munkatárstól még nem kellett 
ilyen formában elköszönni, és jellemezni 
munkásságát. Katikával 2016. októberétől 
dolgoztam együtt, ő akkor már 4 éve volt 
oszlopos tagja az MPE OCM Segítő Szolgá-
latának. Mindennapi munkáját nagy oda-
adással végezte, szakmai tudását szívesen 
osztotta meg kollégáival, tanítói múltját 
ezzel sem tudta megtagadni. Gondozot-
taink, valamint hozzátartozóik visszajelzé-
sei alapján az idős, rászoruló emberekhez 
méltó tisztelettel, szeretettel fordult, és 
megbecsüléssel látta el a feladatait. Egy 
szorgalmas, lelkiismeretes, munkatársat 
veszítettünk el személyében, és lettünk 
kevesebbek ő nélküle. 

Kvasz Edit – telephelyvezető
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Szépkorúak köszöntése
Szépkorúak Napja alkalmából tisztelettel 

és szeretettel köszöntöm Önöket, Kedves el-
látottjainkat.

Október 1-jén ünnepeljük az Idősek Világ 
Napját, ennek kapcsán, e pár sort írva Önök-
höz, az elmúlt napok őszi verőfénye szép 
gondolatokat juttatott eszembe, amelyeket 
köszöntő levelem mottójaként is megfogal-
mazhatnék: „A születés és a gyermekkor 
olyan, mint a csípős friss hajnal. A felnőtt kor, 
mint tűző déli nap és az időskor, mint csen-
desen simogató, langyos meleget 
árasztó lenyugvó nap”

Az élet, a születés és az elmúlás 
örök körforgása. Amikor megszü-
letik egy ember, örömmel fogadjuk 
az új jövevényt és a család gon-
doskodása veszi körül, mely gon-
doskodásban emberöltők tapasz-
talata sűrűsödik. Ezek még a mai 
felgyorsult világban is olyan erős 
hagyományok, melyek be vannak 
kódolva valamennyiünk génjeibe, és 
ezeket teljes kiteljesedésben az idős 
emberek hordozzák.

Önök azok, akik végigélve egy örömökkel 
és küzdelmekkel teli életet, az idős kori 
bölcsességgel már helyén tudják kezelni a 
dolgokat, és tudják mi a jó, amit tovább kell 
adni, és mi az a rossz, amit el kell kerülni az 
utánunk jövő generációknak. 

A ma idős emberei életük során számos 

történelmet formáló, és azon keresztül a 
magánéletüket is befolyásoló eseménynek 
voltak a részesei. Tevékeny korszakukban 
valamennyien élték a mindennapi életüket, 
gyermeket neveltek, a munkás hétköznapok 
során megteremtették családjuk egziszten-
ciáját, gondoskodtak idős szüleikről úgy, aho-
gyan ők látták és tanulták azt.

Szociális szakemberként és intézményve-
zetőként vallom azt, hogy minden rendszer-
nek kötelessége olyan légkör biztosítása, 

melyben a szépkorúak érezhetik a társada-
lom tiszteletét és megbecsülését. Mint fele-
lősen gondolkodó szakembereknek, fel kell 
vállalnunk, és mindent el kell kövessünk annak 
érdekében, hogy az életüket végigdolgozó 
emberek a megérdemelt pihenés éveiben, 
idős napjaikra nagyobb szociális és érzelmi 
biztonságban, jó egészségben élhessenek, 

megkaphassák mindazt az anyagi és erkölcsi 
támogatást, amellyel életük alkonyán 
örömteli, teljes életet élhetnek. 

Munkatársaimmal együtt, azon munkál-
kodunk, hogy – az egyéni sorsok miatt – a 
családból kiszorulók, egyedül maradtak szá-
mára olyan szociális intézményrendszert 
működtessünk, országosan 16 telephellyel, 
kiválóan képzett munkatársainkkal, mely 
magas színvonalú szolgáltatásaival – akár – 
az otthon, a család értékeit is pótolni tudja. 

Köszönöm, köszönjük bizalmukat 
és szeretetüket, amellyel munkatár-
saimmal együtt nem csak otthonuk-
ba, de szívükbe is fogadtak bennün-
ket! Gondoskodásunkkal szeretnénk 
éreztetni továbbra is, hogy Önök 
fontosak és értékesek számunkra.

Kívánom, hogy szolgálatunkon 
keresztül is érezzék meg Jó Istenünk 
gondviselő szeretetét, átölelő irgal-
mát és kegyelmét!

Kívánom Önöknek, hogy jó erő-
ben és egészségben élve sok éven át 

családtagjaik szeretete aranyozza be hétköz-
napjaikat és ünnepeiket, ajándékozzák meg 
Önöket vidámsággal, békességgel, figyel-
mükkel, szeretetükkel. 

Őszinte tisztelettel és szeretettel kívánok 
mindannyiuknak jó egészséget, és életükre 
Istenünk gazdag áldását!

Fazekas Hajnalka - intézményvezető
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§ Jogi kisokos § 
Amit a közgyógyellátásról tudni érdemes

A társadalmi szolidaritás elve alapján le-
hetőség van közgyógyellátás terhére igény-
be venni egyes gyógyító ellátásokat. A köz-
gyógyellátás a szociálisan rászorult személy 
részére az egészségi állapota megőrzéséhez 
és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak 
csökkentése érdekében biztosított hozzájá-
rulás. Közgyógyellátásra alanyi és normatív 
alapon lehet jogosultságot szerezni. A lakó-
hely szerint illetékes járási hivatal állapítja 
meg a jogosultságot.

Ki jogosult alanyi jogon 
közgyógyellátásra?

Alanyi jogon közgyógyellátásra való jogo-
sultság áll fenn:
- a pénzellátásban részesülő hadigondozott 
és a nemzeti gondozott;
- a központi szociális segélyben részesülő;
- a rokkantsági járadékos;
- aki rokkantsági ellátásban részesül és az 
egészségi állapota a rehabilitációs hatóság 
komplex minősítése alapján nem haladja 
meg a 30 százalékos mértéket,
- az, aki rokkantsági ellátásban részesül és 
2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rok-
kantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt 
jogosult,
- az aki öregségi nyugdíjban részesül és 2011. 
december 31-én I. vagy II. csoportú rokkant-
sági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jo-
gosult, vagy öregségi nyugdíjban részesül, 

és a nyugdíjra való jogosultságának megál-
lapítását megelőző napon rokkantsági ellá-
tásban részesült I-II. csoportú rokkantságára 
tekintettel, vagy egészségi állapota nem ha-
ladta meg a 30 százalékos mértéket.

Ki jogosult normatív alapon 
közgyógyellátásra?

Normatív jogcímen jogosult közgyógyel-
látásra az a személy, akinek esetében a havi 
rendszeres gyógyító ellátásnak az elismert 
térítési díja (rendszeres gyógyító ellátás 
költsége) az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 10 %-át (2.850,- Ft) 
meghaladja, feltéve, hogy a családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 105 %-át (29.925,- Ft), egyedül élő 
esetén a 155 %-át (44.175,- Ft).

Mire jogosít a közgyógyellátás?
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelke-

ző személy térítésmentesen jogosult a társa-
dalombiztosítási támogatásba befogadott
- járóbeteg-ellátás keretében rendelhető 
gyógyszerekre - ideértve a különleges táp-
lálkozási igényt kielégítő tápszereket is - 
gyógyszerkerete erejéig,
- gyógyászati segédeszközökre, ideértve a 
protetikai és fogszabályozó eszközöket is, va-
lamint azok javítására és kölcsönzésére, 
- továbbá az orvosi rehabilitáció céljából 
igénybe vehető gyógyászati ellátásokra.

Gyógyszerköltség, gyógyszerkeret
A költségekhez való hozzájárulás korlá-

tozott, a gyógyszer költségekhez az egy 
évre megállapított gyógyszerkeret erejéig, 
a gyógyászati segédeszköz és fürdőgyógy-
ászati ellátások költségeihez pedig a tb tá-
mogatás alapjául szolgáló ár erejéig korláto-
zott.

A gyógyszerkeret alapjául szolgáló gyógy-
szerköltség kiszámítására vonatkozó szabá-
lyok alapján előfordulhat, hogy a gyógyszer-
keret meghatározása során figyelembe vett 
gyógyszerköltség összege eltér a havonta 
rendszeresen szedett gyógyszerekért tény-
legesen fizetendő összegtől, így a gyógyszer-
keret összegétől is.

A közgyógyellátási igazolvány
A közgyógyellátásra való jogosultság iga-

zolására a közgyógyellátási igazolvány szol-
gál, amelyet a jogosultságot elbíráló járási 
hivatal döntése alapján a lakóhely szerint 
illetékes egészségbiztosítási feladatkörében 
eljáró megyei kormányhivatal, a fővárosban 
illetve Pest megye tekintetében Budapest 
Főváros Kormányhivatala állít ki, a jogosult-
ságot megállapító határozatban foglaltak 
szerint. A közgyógyellátási igazolvány egy 
plasztik kártya formátumú hatósági igazol-
vány, amelyet az ellátást rendelő orvosnak 
be kell mutatni.

Dr. Surányi - Vámos Viktória

Gratulálunk munkatársainknak!
A Segítő Szolgálat Kunszentmiklósi te-

lephelyéhez tartozó Tass település 2021. 
évi Falunapján – amelyet idén augusztus-
ban tizennyolcadik alkalommal rendeztek 
meg –, többféle, köztük a 2014. évben ala-
pított „Szelecsényi-díj” elnevezésű elisme-
réseket is átnyújtották.

A helyi közügyek, a község életében 
kiemelkedően hasznos, megbecsülést ki-
váltó tevékenységet végzők között osztot-
ták ki a „Szelecsényi-díjat”. A díj névadója 
Szelecsényi Zsigmond egykori tassi orvos, 

aki több, mint száz éve sokat tett a köz-
egészségügy javításáért a falu első artézi 
kútja elkészítésének szorgalmazásával. 

„Szelecsényi-díj” adományozható azon 
személyeknek, szervezeteknek, akik a 
község fejlesztésében, az egészségügyi, 
szociális, kulturális, oktatási, sport és tár-
sadalmi, gazdasági életében, annak bár-
mely ágában, kiemelkedően hasznos meg-
becsülést kiváltó tevékenységet végeztek 
és ennek révén a község értékét növelő, 
maradandó eredményeket értek el.

Tass Község Önkormányzat Képviselő-
testületének döntése értelmében, ebben 
az elismerő díjban részesült mások mellett 
az MPE OCM Segítő Szolgálat hat kollégája 
is: Béres Anna Szilvia, Gáspár Attiláné, 
Kincses Szilvia, Polgár Ildikó, Seresné 
Kölesdi Nóra, és zsidai László Ernőné.

Németh Gábor polgármester beszédé-
ben kiemelte, hogy a szociális munkások, 
az idősgondozók az eddigi, különösen a 
koronavírus-járvány elmúlt időszakában 
végzett lelkiismeretes, felelősségteljes 
munkájukkal érdemelték ki az elismerést. 

Külön gratulálok a „Szelecsényi-díj” elis-
merésben részesülő munkatársaimnak és 
egyúttal köszönöm minden kollégámnak 
fáradhatatlan munkáját, azoknak is, akik 
most nem kaptak díjat érte!

ritkán kap a gondozói munka figyelmet, 
még kevésbé nyilvános elismerést, ezért 
különösen nagy örömmel osztom meg a 
hírt a Segítő Szolgálat minden tagjával!

Horváthné Tompai Mária - 
telephelyvezető


