Korkedvezményes nyugdíj – egy mentős szemével
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Nyíregyháza – Nem csak a közvélemény megosztott a korkedvezményes nyugdíj kérdésében,
az odaadó szolgálattal és hivatástudattal jellemezhető egyéb munkakörökben is vannak, akik
kissé furcsán nézik a tüntetők követeléseit és érvelését.
– A szolgálattal járó terhek épp úgy nyomasztják a mentősöket, mint mondjuk a tűzoltókat,
rendőröket. Mi is készenlétben állunk éjjel s nappal, hétköznap s ünnepnap, vagy éppen
hétvégeken. Ha a beosztás úgy hozza, ugyanúgy nem számít, hogy a karácsonyt, a szilvesztert, a
húsvétot a családdal szeretnénk tölteni: a szolgálati helyünkön várjuk, hogy kell-e menni segíteni
valakinek – fakadt ki egy névtelenséget kérő mentős, aki bár a dolgos hétköznapokon a teljes
bajtársiasság mellett teszi le a voksát, a nyugdíjazás ilyen mértékű kedvezményével és
különbségével nem ért egyet.

A mentős élet veszélyei
– Mi vesszük ki a sérülteket, halottakat, az összetört autókból, minket terít be a magzatvíz, ha épp
szülést kell a mentőautóban levezetnünk. Veszélyek? Nos, többször akartak már megverni minket,
mert a hozzátartozók szerint nem értünk elég gyorsan a helyszínre. A legnagyobb elővigyázatosság
mellett bármikor elkaphatunk valamilyen fertőzést egy ismert vagy ismeretlen betegségben
szenvedőtől. Mi hozzuk le az emeleti lakásokból a mozgásképtelen, magatehetetlen embereket, s ha
sérülést szenvedünk, az nem kapja meg a „hivatás teljesítése közben” minősítést. S egyetlen
mentőállomásnak sem épített még senki wellness részleget, hogy a mentősök kipihenhessék a
fáradalmaikat, akik közül nem egy apja lehetne néhány, más területen nyugdíjassá lett kollégának
– jegyzi még meg keserűen.
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Az unió bíróságához fordul a KNOÉ
Nyíregyháza – A Korengedményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesülete (KNOÉ)
egyetért a rendvédelmi szakszervezetek hétfői döntésével – tájékoztatta lapunkat Kuti László
elnök.
– „A KNOÉ kitart azon álláspontja mellett, hogy a szerzett jogok védelmét semmilyen indokkal
nem változtathatja meg egyetlen kormány sem. Ezért sem megadóztatni, sem átminősíteni, sem
megszüntetni nem lehet a korengedményes nyugdíjakat. A KNOÉ ezen jogok védelme
érdekében továbbra is érvényben tartja azon vállalását, hogy Európai Unió bíróságához fordul
tagjai jogainak védelméért. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a kormány minden korengedményes
nyugdíjast ellenségének tekint, ellenük hergeli a dolgozó embereket, összeugrasztja a nemzetet.

A KNOÉ be fogja bizonyítani
A kormány 801 szakma képviselőinek jogosítványait tekinti semmisnek, 615 ezer embert akar
szembeállítani a lakossággal. Nem engedhetjük, hogy a 615 ezer korengedményes
nyugdíjas életét, munkáját, tisztességét besározzák, létbiztonságát veszélyeztessék. Be fogjuk
bizonyítani, hogy a kormány leplezi a valóságot azzal, hogy ezeket az embereket léha, csaló, a
magyar nemzeten élősködő emberekként festik le”.
– KM –

