
                                                                                                 Györtelek
                                                                                                 Község

              Önkormányzat
                                                                                                 lapja

                                                              2010.
                                                                                                 április

IX. évfolyam

BOLDOG HÚSVÉTI
ÜNNEPET KÍVÁN

AZ
ÖNKORMÁNYZAT

NEVÉBEN

Halmi József               Imre  Miklósné
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                              Bíró András: Ez a húsvét

Ez a húsvét olyan ünnep,
fák, virágok megzsendülnek,
mintha húznák-vonnák őket,
oly sebesen, gyorsan nőnek.

Ez a húsvét olyan ünnep,
fiatalok megszédülnek,
összebújnak, sugdolóznak,
szavakból szép jövőt fonnak.

Ez a húsvét olyan ünnep,
Szelek, vizek megperdülnek,
Hol a napfény, hol a zápor
Nyes nagyobb részt a határból.

Ez a húsvét olyan ünnep,
Sírás és bánat, elülnek.
Minden örül, hogy létezhet,
Hogy nagy lélegzetet vehet.

Ez a húsvét olyan ünnep,
Bocsánata van a bűnnek
Fönt a hegyen az a Kereszt
Új élet útjára ereszt.

A tél szennyét mind lemosva
Készülődünk a holnapra,
A pünkösdre, szép pünkösdre,
Lángos csodák jövésére.

Szirmos jövőnk féltve, óva
Készülődünk még nagyobbra,
El nem érhető csodára:
Örökös harmóniára.



Óvodabővítés
Önkormányzatunk 2009.
évben a leghátrányosabb
helyzetű kistérségek
felzárkóztatásának
támogatására kiírt
pályázaton, a „Fekete
István” Általános Iskola
és Óvoda intézmény
Óvoda épületének
fejlesztésére, bővítésére
90.334.790.- Ft vissza
nem térítendő
támogatást nyert. A
támogatás odaítélése
után a lefolytatott
közbeszerzési eljárás
eredményeként a
legelőnyösebb árajánla-
tot tévő GYARMAT
ÉPÍTŐ Szolgáltató és
Kereskedelmi KFT-vel
kötöttünk vállalkozói
szerződést. A beruházás
teljes értéke 108.509.480
Ft. A szerződés szerint a
munka befejezési
határideje – átadási
határidő -  2010.  augusz-

   tus 31.
A bővítés miatt el kellett bontani az étkezőt, és az összes melléképületet, amelyek különféle raktárak voltak. Az építés jelenlegi
szakaszában már állnak az új épületrész falai, jelenleg a födém kerül a helyére.

A bővítés után a baloldali épületszárnyban az új
étkező, konyha, konyhai előkészítők és raktárak
kapnak helyet. A jobb oldali szárnyban
fejlesztőszoba, orvosi szoba, szertár, közlekedő,
tornaszoba és sportszertár nyer elhelyezést.

A jelenlegi épületben a konyha helyén  1 csoport-
szoba, mosdók, öltözők és óvónői szoba készül.
A beruházást az indokolta, hogy az Óvodánk csak
két csoporttal tudott működni, így nem minden
óvodáskorú gyermek került felvételre. További
gondot jelentett a konyha kapacitása, és a
barakkszerű étkező. A beruházás befejeztével egy
minden előírásnak megfelelő óvoda, konyha és
étkezőhelyiség fog a gyermekeink rendelkezésére
állni  833,36 m2  hasznos alapterületen.

                            Itt a tavasz !
Persze ezt néhány napja még nem az időjárásból lehetett észrevenni, s nem a gyümölcsfák borultak virágba, hanem a

különböző oszlopokon, táblákon és egyéb szabad felületeken nyílt ki a szegfű, érett be a narancs. Igaz a szabad madarak
mintha kevesebb helyen szálldosnának, s a tulipánból is kevesebb nyílik. Persze izgalomra semmi ok, újabb formációk bővítik
a palettát. Már most látható, hogy közülük egy néhány meghatározója lesz a következő négy évnek, de a döntő többségük az
esélytelen nyugalmával száll harcba.  Nekünk választóknak csak egy feladatunk maradt, végiggondolni ki mennyit ígér, józan
paraszti ésszel kitotózni, hogy az adott ígéretből mi valósítható meg és mi a vágyálom.  Jó lenne, ha a döntésünket a józan ész
vezényelné.

Egy dolgot azonban mindenképen meg kell tennünk. Bármilyen nehéz választani, el kell menni és voksolni kell.  El
kell  dönteni  meggyőződésünk szerint,  hogy kit tartunk méltónak arra, hogy az érdekeinket képviselje. Négy évente egyszer
van lehetőségünk – igaz közvetett formában - hogy az ország ügyeibe beleszóljunk. Nekünk itt a 9. számú választókerületben
hét jelölt közül lehet kiválasztani a megfelelőt.
Éljünk a lehetőséggel!
                                                                                                                                                                    Bedő János



                                                        B e s z á m o l ó az első ötéves munkáról.

2004. nyarán Irimescu Máriával beszélgetve vetődött fel az a
gondolat, hogy jó lenne alapítani egy nyugdíjasklubot.
Megkerestem vele a polgármester urat, aki bíztatott
bennünket abban, hogy induljunk el, a lehetőségeihez képest
fogja segíteni a működést.
Néhány alkalommal össze is jöttünk, de nem volt olyan hely,
ahol gyülekezhettünk volna magunktól, másokra voltunk
utalva, hogy nyitva legyen az Öregek Napközi Otthon
helyisége, ami nem minden esetben sikerült. Ez vezetett
ahhoz, hogy nem tudtunk eredményesen működni.
Az ősz folyamán jött az a gondolat, hogy az idősebb
embereket a Napközi Otthon akkori vezetője keresse meg és
tegyük színesebbé a falu karácsonyi ünnepségét, az iskolások
előadása után néhány ide illő verset, és egyházi éneket
adjunk elő, ápolni a hagyományt, megismertetni a
fiatalokkal az egyházi énekeket.
Elég szép számmal vettünk részt és újra felszínre került a
nyugdíjasklub megalapítása.
Elsőként felvettük a kapcsolatot a Mátészalkai Napsugár
nyugdíjasklub vezetőjével, aki a megyei szövetség területi
vezetője is volt. Felkerestük a nagyecsedi Őszirózsa
nyugdíjas klub vezetőjét is, akik segítettek megtenni az első
lépéseket. Beléptünk az Életet az Éveknek Nyugdíjasklubok
Megyei Szövetségébe.

A megalakulás 2005. január 26-án történt, amikor
megválasztottuk a klub vezetőjét és a vezetőségi tagokat, és
új nevet kapott a kis közösség is. Kezdetben 3 tagú citera
zenekara is volt a klubnak, mivel célkitűzéseink között
szerepelt a hagyományok ápolása is.
2005. februárjától minden évben megrendezzük a nyugdíjas
farsangot, ahol 250-300 ember és 9-10 nyugdíjasklub vesz
részt átlagosan.
Volt olyan év, amikor két farsangot is kellett, hogy
szervezzünk, mert a megyei értekezleten annyi volt a
jelentkező, hogy másképp nem tudtuk megoldani.

A farsangra meghívott klubok az adott év folyamán
viszonozzák a meghívásunkat, ami azt jelenti, hogy 9-10
alkalommal megyünk más településre évente. Így jutottunk
el Panyola, Tunyogmatolcs, Csenger, Fehérgyarmat,
Beregsurány, Mezőladány, Géberjén, Fülpösdaróc,
Nagyecsed, Kocsord, Tákos, Papos, Nyíregyháza, Tyukod,
Mátészalka, Hodász településekre, ahova valamilyen műsort
minden alkalommal vittünk és mindenütt jól éreztük
magunkat. Igaz mi is mindent megteszünk azért, hogy aki
eljön jól érezze magát.

Kezdettől tartjuk negyedévenként a klubtagok név-
és születésnapját összevontan, kezdetben fizetni kellett, de
most már a pénztárból történik a finanszírozás.

Minden évben voltunk Hajdúszoboszlón, egy hetes
üdülésen, volt olyan év, amikor ősszel és tavasszal is sikerült
elmenni.

Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy elmondjam az
államtitkár úr felé, hogy nem értünk azzal egyet, hogy a
nyugdíjasok üdülési csekkjének igénylését megváltoztatták,
mert az is nyugdíjas, aki betegségénél fogva rokkantsági
nyugdíjat vesz igénybe, vagy előre hozott öregségi
nyugdíjban részesül.
Most csak a 62. életévüket betöltött nyugdíjasok
igényelhetnek.

Minden évben elkészítettük az óvodások ballagó
tarisznyáját, részt vettünk a ballagáson, és a tavalyi év
kivételével megajándékoztuk az iskolás és óvodás
gyermekeket a gyermeknap alkalmával. Ez mondható el a
Pedagógus napra is.

2005. évben részt vettünk a polgármesteri hivatal
átadásán is.  Évente tisztelegtünk a Hősök emlékművénél és
a kopjafa átadásától kezdve a Mindenszentek Ünnepségen is,
a 2009. évi kivételével. Jó a kapcsolatunk a helybeli Ápoló-
gondozó Otthonnal, ahova eljárunk farsangra, anyák-
napjára, karácsonyra.

Ugyancsak jó a kapcsolatunk a Református
Egyházzal, illetve Keresztiné Szemán Szilvia református
lelkésszel. Részt vettünk a lelkész beiktatáson is műsorral,
felszolgálással és mi töltöttük felajánlásba a töltött káposztát.

Megünnepeljük a Nőnapot, de az Ivónapot is.
2006. évben 20 fővel Ópusztaszer, Szarvas, Gyula,

Szeged kirándulást szerveztünk.
A falunapon minden segítséget megadunk a

polgármester úrnak, de más falvak meghívásának is eleget
teszünk.

A falusi karácsonyi ünnepségen a kezdettől ott
vagyunk, de ha szükség van ránk a Szent esti istentiszteletet
is  színesítjük műsorainkkal.

2007. évben 6 fő vett részt az általános iskola
igazgatója által tartott számítógépes tanfolyamon.
Lehetőségeinkhez, elfoglaltságunkhoz mérten meglátogatjuk
beteg klubtagjainkat.
2007. évben a szüreti bál lebonyolításában is részt vettünk.
Ellátogattunk a Parlamentbe Kárpáti Tibor országgyűlési
képviselő segítségével, a Mátészalkai és a Nagydobosi
nyugdíjasklubbal közösen.

A 2008-as évet vezetőség választással kezdtük.
Az akkor megválasztásra került vezetőség állja a próbát,
mindent megtesznek a klub sikeres működéséért. 2008.
évben is ott voltunk a Lápi disznótoron Nagyecseden,
kirándultunk Hévízre és Keszthelyre. Résztvettünk egy
egészségügyi vetélkedőn, ahol 72 csapatból a második
helyezést hoztuk el.
Kirándultunk a Sóstóra. A Múzeumok Éjszakája című
rendezvényen Mátészalkán elnyertük a palacsinta sütő
verseny első díját.  Az anyáknapi operettgálát  egy évben sem
mulasszuk el megnézni a Mátészalkai Színházban, mert híres
operetténekesek mutatkoznak be.



2009. évben egy kétnapos Romániai kiránduláson
vettünk részt.
Tavaly évben ellátogattunk Nyírbátor, Debrecen,
Nyíregyháza városokba is. Nyírbátorban megnéztük a
katolikus templomot, Debrecenben a Déri múzeumot, a nagy
templomot és fürödtünk a gyógyfürdőben. Visszafelé jövet
Nyíregyházán megnéztük az Amerikából hazahozott
Munkácsy képeket. Az elmúlt évben megrendeztünk egy
területi gála műsort, de mi voltunk a házigazdái a megyei
kulturális találkozónak is. Az öt év alatt két fajta egyenruhát
is varrattunk magunknak, egy népviseletet és egy komolyabb
kosztümöt is. Azonkívül szinte minden farsangra új ruhát
varrtunk, az előadott számnak megfelelően. Ilyenek az
Apáca-show, a ZI-ZI labor, a hupikék törpikék, a keringő
szoknya.

Szinte minden produkcióban fellép velünk a
Polgármester Úr is, amit ezúton is szeretnénk megköszönni
neki. Tavaly felkért a megyei szövetség bennünket, hogy
Záhonyba, a határ menti találkozón is mutatkozzunk be.

Tavaly évben ünnepelte két házaspár az 50.
házassági évfordulóját, az ünneplésből ugyancsak kivettük a
részünket, de segítséget is adtunk.
 Ezt a beszámolót a teljesség igénye nélkül a napló alapján
próbáltam összehozni, lehet, hogy van ami kimaradt belőle.

Az elmúlt 5 évben sok segítséget kaptunk a
polgármester úrtól, a hivatal dolgozóitól, a művelődési ház
igazgatójától, az iskola, óvoda dolgozóitól, a helyi
vállalkozóktól, és nem utolsó sorban a képviselő-testület
egyes tagjaitól.  Egyben megköszönjük az eddig nyújtott
segítségüket, kívánok nekik munkájukhoz erőt, egészséget.

Sajnos első időtől kezdve a falu lakosságának egy
bizonyos része nem fogadott el minket.
Vannak, akik kritizálják tevékenységünket, megbántják a
polgármester urat, hogy bolondozik velünk. Mi úgy
gondoljuk, hogy az életünket ledolgoztuk, gyermekeinket
felneveltük, ha szükség van besegítünk az unokáink
nevelésébe is, ennyi kikapcsolódást  megérdemlünk. Úgy
érezzük, hogy Györtelekre mi szégyent nem hoztunk az 5 év
alatt. Bárhova elmegyünk szeretettel fogadnak bennünket és
ők is szívesen jönnek Györtelekre.

Azt, hogy a létszámunk stagnál, körülbelül annyian
vagyunk, mint az indulásnál, az annak tudható be, hogy sok
ember nem képes a közösségbe alkalmazkodni, nem képes
saját érdekeit félretenni.
Mi ezután is várjuk a jelentkezőket. Már több rendezvényen
elhangzott, hogy nem muszáj a műsorba bekapcsolódni, de el
lehet járni beszélgetni is, mert a klubnak az a fő célja, hogy
az idős, egyedül élő embereket felkarolja és kimozdítsa az
otthonából, hogy ezáltal egy kicsit felejtse a mindennapok
gondjait, bajait, betegségeit.

                                                         Baráth Józsefné
                                                              klubvezető

Településünkre látogatott Kovács László volt EU Biztos

Kárpáti Tibor Országgyűlési képviselő meghívására
március 21-én térségünkbe látogatott Kovács László volt EU
Biztos, aki sajtótájékoztatója helyszínéül községünk
Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő termét választotta,
ahol a regionális televíziók kamerái előtt tartott
ciklusértékelő beszédet.

A tájékozatót Kárpáti Tibor nyitotta meg.
- A szatmári térség az ország és az Európai Unió
leghátrányosabb térsége közzé tartozik.
Nagy kettősség jellemzi a térséget.
Egyrészt az emberek egyszerre látják, ahogy megújulnak
intézményeik, oktatási és szociális téren óriási beruházások
történnek, a fejlődést gátló rossz infrastruktúra elkezdődött
(autópálya építés, árvízi tározó építése), másrészt az emberekben
benne maradt a nagy munkanélküliség és a rossz szociális
helyzet, a mezőgazdaság és a kisvállalkozások nehéz helyzete.

Képviselő Úr bevezetője után Kovács László volt EU
Biztos és kétszeres külügyminiszter, mint „külső” szemlélő
értékelte a térség és az ország helyzetét.
 - Minden választásnak van tétje, de ennek a mostaninak a
szokásosnál is nagyobb. – mondta Kovács Úr.
- A három esélyes párt közül a szocialisták egy olyan út mellett
kötelezik el magukat, mely folytatná a rendszerváltással
megkezdett utat, még erősebbé tenné a demokráciát,
biztonságosabbá, nyugodtabbá tenné az életet, arra
törekednének, hogy az ország még harmonikusabban
illeszkedjen be az Európai Unióba. Az Európai fejlődés
élvonalára felzárkózó Magyarországot szeretnének.
- Jelentősen eltér ettől a két másik esélyes párt koncepciója,
mely között csak stílusbeli különbség tapasztalható.
Véleménye szerint a programjuk a demokráciától való elfordulás
felé vezetné az országot, durva és erőszakos politikát sugall,
mindkét program egy tekintélyuralmi rendszer, mely más
pártoknak nem enged beleszólást az ország irányításába. Ez az
Európai Uniótól és az európai kultúrától való távolodáshoz
vezetne.
- „Külső” szemlélőként, Brüsszelből látva azt tapasztata, hogy
igen is az ország a válság hatása ellenére is fejlődik, mind
oktatás, szociális és infrastrukturális szinten. Nagyon jó és stabil
államháztartással rendelkezünk, mely gyors, további fejlődésre
ad esélyt.
A munkanélküliség valóban magasabb, mint 20 éve, de jóval alul
marad a környező országokhoz képest. Ez nem kormányzati
hiba, hanem a válság hatása.
- Két ponton lényegesen különbözik a szocialisták programja a
másik két esélyes pártétól: egyrészt hogy létezik, másrészt pedig
hogy minden pontja valós költségszámításokon alapul és nem
általánosságokat fogalmaz meg.

Farkas Zsolt

FELHÍVÁS
Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
a kerékpárút mellett 40 centiméter távolságra
közlekedésbiztonsági okok miatt semmilyen

növényt ne ültessenek.
Kérjük továbbá  a telektulajdonosok figyelmét,
hogy a járda melletti fákat úgy alakítsák, hogy

az a közlekedést ne zavarja.



                                                        2002-2010. közötti történések:

Közel 8 év alatt sok minden történt, melyet folytatásos cikként szeretnék bemutatni.

 A polgármesteri hivatal átvétel-átadáskor fennállt több mint 5 milliós adótartozás, valamint egy 10 milliós hitel,
melyet szennyvízberuházáshoz vettünk fel. Az infrastruktúra helyzete rossz volt, egyedül az orvosi rendelő és
orvosi lakás állapota volt elfogadható. Munkánkat azzal kezdtük, hogy bevezettük karácsonyra minden
családnak rendszeres élelmiszercsomagot, mely már két éve kiegészül a Baptista Szeretetszolgálat
adományával. Első intézkedésünk volt, hogy eltöröltük az első lakáshoz jutók támogatásánál a korhatárt,
bevezettük  a  komfortfokozat  növelő támogatást,  melynek  hatására  több mint  50  lakás  közműve javult  meg.
Támogatjuk a továbbtanulást egyszeri segély formájában, valamint a Bursa Hungarica Közalapítvány
közreműködésével. A Györteleken tanulóknak, akik nem esnek bele az ingyenes tankönyvellátásba, a
tankönyvet ingyen biztosítjuk.

Megkezdtük a
járdák
felújítását,
kerékpárút
tervezését,
utat építettünk
a
köztemetőbe,
felújítottuk
Óvodánkat,
szippantó
kocsit
vásároltunk,
növeltük a
temetőben a

vízellátást, E-pont-ot alakítottunk ki a művelődési házban, amivel biztosítjuk a lakosság internet elérhetőségét, a
faxolás és fénymásolás lehetőségét. A művelődési házban lecseréltük a székeket, majd egy későbbi pályázat

útján a teljes
bútorzatot.
Önkormányzati
tulajdonú
épületekből
felújítottuk az
Óvodát, új
Polgármesteri
Hivatalt
építettünk,
felújítottuk a
Művelődési
házat és
Könyvtárunkat.

Az újságunk következő számában folytatjuk az eltelt időszak eredményeinek felsorolását és a mostani számban
is illusztráljuk fényképekkel, hogy honnan hová jutottunk.

Kérem a lakosságot, hogy 2010. április 11-én éljenek állampolgári jogukkal és menjenek szavazni!

                                                                                                                                          Halmi József polgármester



Dinisz Máté József
2009.12.07.

Fedor Jolán anyától
Dinisz József apától
Győrtelek Arany J.  u. 20.

Varga Adrián János
2009.12.20.

Albert Klaudia anyától
Varga János apától
Győrtelek  Sport u. 6.

Laskai Dávid István
2010.01.17.

Bura Ildikó anyától
Laskai István anyától
Győrtelek Tunyogi u. 15.

Csécsi Erika
2010.01.21.

Csécsi IldikóLujza anyától
Győrtelek Dankó P u.  42.

Varga József
2010.02.20.

Kiss Lejla anyától
Varga József apától
Győrtelek Dobó K. u.  21.

Tárkányi Miklós
2010.03.03.

Tárkányi Erzsébet anyától
Győrtelek Dobó K. u. 12.

Czinger Leó Dominik
2010.03.03.

Zámbó Beatrix anyától
Czinger László  apától
Győrtelek Ecsedi u. 2/a.

Borbély Józsefné   Árpád u.  26.
Jakab Gyuláné   Kossuth u. 141.
Varga Imréné   Kossuth u. 141.
Záha Jánosné   Kossuth u. 141.
Bakos Ferenc   Szabolcsi
                                      Építők  u. 8.
Kiss Sándor   Szabolcsi
                                      Építők  u. 14.
Bradács Dánielné   Kossuth  u. 141
Simon Béla   Kossuth  u. 141
Jónásné Serbán Irén   Dankó  P.   27.

5 éves a nyugdíjas klub

Fennállásának ötödik évfordulóját ünnepelte március 18-án a
györteleki „Kéz a Kézben” Nyugdíjasklub.
A rendezvényen jelen voltak az egykori és jelenlegi alapító- és klubtagok,
valamint meghívott vendégként eljöttek azok a környékbeli települések
nyugdíjasklubjai és egyesületei (Nagyecsed, Papos, Mátészalka), akiknek
nagyon nagy szerepe volt nyugdíjasklubunk megalakulásában.
A rendezvényt választotta helyszínéül lakossági fórumához Korózs Lajos
Szociális- és Munkaügyi Államtitkár Úr, akit elkísért Kárpáti Tibor
Országgyűlési Képviselő Úr is.

Az ünnepséget, egy klubtag által elmondott rövid vers nyitotta
meg, melyet Halmi József  Polgármester Úr köszöntője követett.
A Polgármester úr köszöntőjében megköszönte a maga és a képviselő-
testület nevében a klub vezetőjének és a klubtagoknak az ötéves
fáradhatatlan munkáját.
- Elmondta, hogy a nyugdíjasklub értéket képvisel településünk életében és több
hozzájuk hasonló civil szervezetre lenne szükség, hiszen ápolja a kultúrát és
feléleszti a már kihalóban lévő hagyományokat, ezáltal is színesebbé téve

Györtelek rendezvényeit és jó hírünket
viszik más településekre is.

A polgármesteri köszöntőt
Korózs Lajos Államtitkár Úr fóruma
követte, aki már negyedik parlamenti
ciklusát tölti és 18 éve foglalkozik
politikával.
 Az ötödik évforduló alkalmából
jókívánságait,  elismerését és
köszönetét fejezte ki Baráth Józsefné
(Borika néni) felé az áldozatkész
munkáért, amit az idős, nyugdíjas

emberekért tett, majd ezt követően rövid, ám de magas szintű előadást
tartott hazánk jelenlegi nyugdíjhelyzetéről és a jövőbeli elképzelésekről.
- A magát „nagy nyugdíjas pártinak” valló és a nyugdíjasok érdekeit szem előtt
tartó államtitkár elmondta, hogy az országnak végre dűlőre kellene jutni
nyugdíjügyben, mert jelenleg a különböző politikai filozófiák ütközésével állunk
szemben.
Elmondása szerint a magyar nyugdíj és nyugdíjrendszer nem olyan rossz, sőt
nagyon sokan szeretnének magyar nyugdíjat kapni.
- A Magyarországi nyugdíjrendszert felosztó-kirovó rendszernek nevezzük,
mely azt jelenti, hogy a rendszernek 3 szereplője van: a munkavállalók, a
munkaadók és az állam. A rendszer lényege, hogy a befizetett nyugdíjjárulékból
történik a jelen nyugdíjas korosztály nyugdíjának finanszírozása, a nyugdíj
összegét pedig a szolgálati idő és a befizetett járulék nagysága (mely
munkabérfüggő) határozza meg.
- Jelenleg működő rendszerünket állította szembe az ellenzéki nagy párt által
2013-ban bevezetni tervezett egyéni számlás, ún. svéd modellel. Mindenki
egyéni számlán gyűjti a járulékot, nincs nyugdíjkorhatár és arra van
kényszerítve az ember, hogy minél tovább dolgozzon, mert annál magasabb lesz
a nyugdíja. E rendszerben viszont nincs szolidaritási elem, tehát nem jár sem
özvegyi nyugdíj, sem pedig árvaellátás és fontos megemlíteni, hogy ez adja a
legkevesebb összegű ellátást. A svéd modell ugyan rendkívül logikus, a legjobb
az államnak és a legrosszabb a nyugdíjasnak, mert csak annyi nyugdíjat lehet
évente kifizetni, amennyi járulékbevétel volt, összege függ a gazdaság
helyzetétől és mivel önfenntartó a rendszer, így az államnak nincs beleszólási
joga.
- Szerinte e jelenlegi rendszerünk jól működik, rugalmas, finanszírozható és
hosszú távon fenntartható, bár kell még rajta igazításokat, finomhangolásokat
végezni, szolidaritási alapra pedig szükség van. Nincs szükség a svéd modellre
- legfőképpen úgy nincs, hogy kihagyjuk a döntésből a 3 millió nyugdíjast és a
10 millió magyar állampolgárt - szögezte le.
A fórum végén lehetőség nyílt kérdések feltevésére, melyre államtitkár úr
készségesen válaszolt.
Ezt követte az emléklapok átadása, melyet az alapító és  jelenlegi
klubtagok a munkájuk elismeréséért kaptak, valamint a klubvezető,
Borika néni átvehette a Polgármesteri Hivatal által kiadott emlékérmet.
                                                                             Farkas Zsolt
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