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Járulékok és 
foglalkoztatók 
Bővült a társadalombiztosítás 
szabályai szerint foglalkoztató-
nak minősülők köre szeptem-
ber l-jétől - tájékoztatott az 
APEH Csongrád Megyei Igaz-
gatósága. 

Az utóbbi években elterjedt az a 
gyakorlat, hogy a munkavállalók 
munkaviszonyuk után bizonyos 
juttatásokat nem a munkáltató-
juktól kapnak, hanem a munkál-
tatóval szoros szervezeti-gazdasá-
gi kapcsolatban álló más szerve-
zettől (például az anyavállalattól). 
Hogy elkerüljék a társadalombiz-
tosítási járulékok megfizetését. 

A járulék-elkerülési technikák 
megakadályozása érdekében 
2005. szeptember l-jétől a bizto-
sított foglalkoztatásán túlmenően 
akkor is foglalkoztatónak kell te-
kinteni a jogi és természetes sze-
mélyt, egyéni vállalkozót, jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező tár-
saságot, egyéb szervezetet, költ-
ségvetés alapján gazdálkodó szer-
vet, ha a biztosítottnak a biztosí-
tást megalapozó jogviszonyára te-
kintettel vagy azzal összefüggés-
ben járulékalapot képező jövedel-
met juttat. A járulékfizetési köte-
lezettséget a juttatott jövedelem 
után a foglalkoztatónak kell meg-
állapítani, bevallani és teljesíteni. 

Ennek értelmében azon jövede-
lem tekintetében, amely jövedel-
met a biztosítottnak a biztosítási 
kötelezettséggel járó jogviszo-
nyára tekintettel más személy jut-
tat, foglalkoztatónak a jövedelem 
kifizetőjét kell tekinteni. Ha az 
anyavállalat jövedelmet juttat a 
leányvállalat biztosított munka-
vállalójának, és e jövedelem 
egyébként járulékalapot képező 
jövedelemnek minősül, a jövede-
lem után az anyavállalatot terheli 
a 29 százalékos társadalombizto-
sítási járulék, a biztosítottat a 8,5 
százalékos nyugdíjjárulék, vala-
mint a 4 százalékos egészségbizto-
sítási járulék megfizetése. 

A sérült gyerekek iskolájában együtt dolgoznak a szülőkkel 

A hallás és a beszéd tanulható 
Szegeden 1901-ben alapítottak iskolát 
halláskárosultaknak. Az elmúlt száz esz-
tendőben sokat változott a siketoktatás, 
a sérült gyermekek képességeinek fej-
lesztése. A Bécsi körúti intézmény óvo-
dájába és iskolájába 125 gyermek jár há-
rom megyéből. Szeptember utolsó vasár-
napja, a siketek világnapja - figyelemfel-
hívás a hallássérültek problémáira. 

A falemezből kivágott formákat - alma, 
repülő - egy kis zsákba rakja Kunfalviné 
Asztalos Ágnes, majd beköti kendővel az 
egyik kisgyerek szemét. A kisfiú kivesz 
egy játékot a zsákból. Az óvónő arra kéri 
Olivért, tapogassa meg, és találja ki, mi 
az. Aztán eldugja a háta mögé a farepülőt, 
és leveszi a kendőt a gyerek szeméről. 

Repülő a viharban 
- Mutasd meg a rajzlapon, melyik volt 

az! - mondja. Olivér gondolkodik, majd 
rábök a repülő sziluettjére. Elhangzik az 
oly fontos dicséret: nagyon ügyes vagy! 
Gratulálok! 

AZ ovisok után a negyedikesekhez nyi-
tunk be. A tanárnő és a diákok a félköríves 
asztal két oldalán ülnek. A fiúk előtt 
könyv, Az öreg diófa című mesét olvassák. 
A tanítónővel, Gyöngyösi Lászlónéval ar-
ról beszélgetnek: milyen hangokat lehet 
hallani, ha vihar van. A tanárnő minden 
szót erősen artikulálva ejt, sőt cl is játssza 
a történetet. A fiúk nagyon igyekvők, pró-
bálják szépen formálni, hangosan ejteni a 
szavakat. Ez számukra nem természetes, 
mindannyian halláskárosultak. Meg kell 
tanulniuk beszélni - és hallani. 

Szakmát is szereznek 
A Csongrád megyei önkormányzat sze-

gedi intézményébe Békés, Bács-Kiskun és 
Csongrád megyéből kerülnek gyerekek. 
Az intézményt korábban siketnémák is-
kolájának hívták. Ez az elnevezés azonban 
ma már nem helytálló, mert a halláskáro-
sodással világra jött apróságok megtanul-
hatnak beszélni - és hallani is. Jelenleg 
125-en járnak az intézménybe, ahol óvo-
da és iskola is működik, sőt egy Soros ala-

A hallássérültek iskolájában meg kell tanítani a gyermekeket beszélni - és hallani Fotó: Schmidt Andrea 

A S0R0PTIMIST AJANDEKA 
A szegedi intézménynek szeptember 29-én adják át a szegedi Soroptimist Klub tagjai azt a kor-
szerű udvari fajátékot, amelyet a szegedi zsinagógában rendezett jótékonysági koncert bevételé-
ből vásároltak a gyerekeknek. A klub soros elnöke, Kiss Istvánné elmondta: úgy tervezik, tartó-
san támogatják az intézményt. 

pítványi támogatásnak köszönhetően 
szakképesítés is szerezhető: számító-
gép-kezelő és -felhasználó, gépíró és szö-
vegszerkesztő OKJ-s oklevelet kaphatnak 
tanulmányaik utolsó éveiben a diákok. Az 
óvodában - az iskolához hasonlóan - kis 
létszámú csoportokban folyik az okta-
tás-nevelés és a gyerekek fejlesztése. 

- A korai fejlesztést szülőkkel együtt is 
végezzük: a gyermek, a pedagógus és a 
szülő közösen végeznek el bizonyos speci-

ális feladatokat - mondja Nusserné 
Mendler Erzsébet igazgató. A családokkal 
szoros kapcsolatot ápolnak, hiszen a szü-
lőlenek ismerniük kell az intézményben 
folyó munkát a gyermek segítése érdeké-
ben. 

Hétfőnként közösen írják-rajzolják az 
eseménynaplót, amely arról számol be: 
mi történt a hét végén. Mivel a súlyos fo-
kú hallássérülés nem teszi lehetővé, hogy 
a gyerekek spontán módon tanuljanak 

megbeszélni, hallókészülélcre van szüksé-
gük. Ezek ára 100 ezer forintnál kezdődik, 
a családoknak azonban ezekért nem kell 
fizetniük. 

Száz év tárgyi emlékei 
Az intézményben két olyan részleg van, 

amely az egészséges gyerekeknek fenntar-
tott oviban, iskolában nagy valószínűség-
gel nem található meg. Az egyik az audio-
lógiai terem: itt mérik, hogy milyen az 
adott gyermek hallásállapota - a speciális 
és nélkülözhetetlen hangfalakat a szegedi 
Soroptimist Klub támogatásával vásárol-
ták meg. A másik a múzeumszoba. Itt 
gyűjtötték össze azokat a tárgyakat, ok-
mányokat, eszközöket, amelyek az 
1901-ben alapított szegedi intézmény el-
múlt 100 évét mutatják be. 

NYEMCSOK ÉVA 

A Te pályád! 
Csak nyerhetsz velünk! 
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Most megnyerheted 
a fantasztikus 
C i t r o ë n C 3 -at. 

vagy a 3 0 db 
m p 3 lejátszó egyikét! 

Az akció időtartama: augusztus 29 - október 31 'A fotó csak illusztráció 

Megfázás ellen piros sapka és közérzetjavító kokain 

Akezelés hatásos - vagy nem 
Természetes gyógymódokkal, hatékony és nem hatásos kezelé-
sekkel is megismerkednek a szegedi gyógyszerészhallgatók ötöd-
évben. Patikusként tudnak majd tanácsot adni a gyógyteák, az 
indiai gyógymódok, a fürdőterápia rejtelmeiben is. 

A Szegedi Tudományegyetem 
„ Gyógyszerésztudományi Karán 

végzett patikusok nem jönnek 
zavarba, ha a beteg gyógyteákról, 
fürdőterápiáról, kínai gyógymód-
ról érdeklődik. 

Egy szemeszter 
a természetről 

Ötödévben egy szemeszteren 
keresztül ismerkednek a termé-
szetes - hatásos és nem hatásos 
- gyógymódokkal. 

- Az előadások látogatottsága 
nagy, az óra érdekes, időnként iz-
galmas. A hallgatók olyan dol-
gokkal találják magukat szembe, 
melyeket a reklámokból már is-
mernek - magyarázta Gáspár 
Róbert. Az adjunktus hozzátette: 
ahhoz, hogy a diákok később jó 
szakemberek legyenek, el kell 
tudni dönteniük, hogy egy gyógy-
mód hatásos-e. A patikákban 
dolgozó gyógyszerészek ugyanis 
sokszor hamarabb találkoznak a 
beteggel, mint az orvos. 

Színterápia 
A hallgatók az előadások során 

megismerkednek azokkal a nem 

gyógyszeres eljárásokkal, melye-
ket a tudományos orvoslás elfo-
gad: gyógynövényes gyógyítások, 
fizióterápiás eljárások, elektro-
mos, ultrahangos kezelések, hő-
terápia, meleg-hideg kezelések, 
vízkezelések, mozgás- és táplál-
kozásterápia. A félév második ré-
szében azokról a gyógymódokról 
hallanak, amit a tudomány nem 
tekint minden szempontból 
megbízhatónak. Ilyenek a kínai, 
indiai gyógyászat, a homeopátia, 
a színterápia, a gyógyító érintés. 

- Csodaszerek mindig is voltak 
- folytatta Gáspár Róbert. - A 
19. század végén ilyen volt a ko-
kain, melyet többek között álta-
lános közérzetjavítónak használ-
tak. A Coca-Colának is egyik 
összetevője volt, ahogy a vörös-
bor is. Először ez utóbbit vonták 
ki az italból, mondván, ártalmas. 
Nincs olyan kitalált gyógymód, 
amelytől egy-két ember ne lenne 
jobban. Igyunk petróleumot, jó a 
rák ellen - ez a hiedelem ma is él. 
Színterápia során Szegeden 
hangzott el ez a tanács: megfázás 
ellen viseljünk piros sapkát. 

Attól, hogy valamit pirula for-
májában kap a beteg, nem biztos, 

h&gy az szintetikus anyag. Sok 
gyógyszer származik a termé-
szetből - tudtuk meg a kar okta-
tójától. 

Kígyóméreg 
és vérnyomás 

A szalicilsav - az aszpirin ható-
anyagának alapvegyülete - a fe-
hérfűzfa kérgében található. Van 
olyan vérnyomáscsökkentő, 
melynek alapötletét egy kígyó 
mérgében talált anyag adta, gyo-
morsavcsökkentők között pedig 
számos ásványi anyag található. 

Gáspár Róbert felhívta a figyel-
met: megtévesztők azok a kam-
pányok, amelyek azt sugallják, 
hogy ami a természetben talál-
ható, az csak jó lehet. A tudomá-
nyosan elfogadott természetes 
gyógymódnak, a gyógytea fo-
gyasztásának is lehet mellékha-
tása. A medveszőlőlevél húgyúti 
fertőtlenítő, de ha három hétnél 
tovább issza valaki, hormonális 
problémákat okozhat. Ha a beteg 
nem a számára megfelelő gyógy-
fürdőkezelést kapja, felléphet az 
úgynevezett fürdőfáradtság, ami 
két-három hétig tartó rosszullét-
tel, begyulladt ízületekkel jár. 

A hatásos eljárásoknak, ha ter-
mészetesek is, van mellékhatá-
suk. 

G. ZS. 

A cél: a barátságos internetvilág 

Európai történetmesélő verseny 
A földrész 9-12, illetve 12-16 éves fiataljai számá-
ra hirdet versenyt a barátságos internetvilág megte-
remtése érdekében az Európai Unió. Egy izgalmas, 
kitalált eredeti történetet kell írni az internet és a 
mobil technológia izgalmas, ámbár néha veszélyes 
cyber világában tett kalandos utazásról. A történet-
nek a digitális eszköztárat felhasználva - tetszés 

szerint álló vagy mozgó képekkel, hanggal, zenével, 
elektronikus effektekkel - érdekesnek, kreatívnak 
kell lennie. A pályamunkákat a Magyar Tartalom-
ipari Szövetségnek kell elküldeni legkésőbb október 
5-éig digitális formában a SI-storiesC" matisz.hu 
e-mail címre is. További információ a versenyről a 
www.matisz.hu internetes oldalon található. 

A sikert mindannyian máshol 
keressük, a biztonságot viszont 
ugyanott. Lépj be Te is 
az OTP Magánnyugdíjpénztárba, 
és alapozd meg idős éveid anyagi 

biztonságát! Ráadásul, most a 
fantasztikus C i t r o e n C3-at, vagy 
az m p 3 l e j á t s z ó k egyikét is 
megnyerheted! Sőt, további 
kedvezményeinket is élvezheted! 

További informáciok: www.otpnyugdij.hu 
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