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A minisztérium szerint túl bõkezûek voltak a támogatások

Kevesebb ideig jár a családi pótlék 
Idén áprilistól megváltozik a gyermekgondozási támogatások rendszere. A gazdasági 
válság a gyes, a gyed és a családi pótlék szabályozását sem hagyta érintetlenül. 

A gyermekgondozási díj, azaz a 
gyed és a gyermekágyi segély jogo-
sultságának feltétele volt eddig is, 
hogy az édesanya huzamosabb 
ideje rendelkezzen munkaviszony-
nyal, ezáltal biztosítással. Eddig a 
jogosultság megszerzéséhez 180 
nap kellett, most ez 365 napra nő. 
A gyermekgondozási segély, vagyis 
a gyes folyósítási időtartama három 
évről kettőre csökken. A három  
vagy több gyermeket nevelő szülők 
által igényelhető gyermeknevelési 
támogatás a legkisebb gyermek 2. 
életévének betöltésétől lesz igény-
be vehető. Az intézkedések azokra 
a gyermekekre vonatkoznak, akik 
2010. április 30-át követően szület-
nek.

A családi pótlékra való jogosultság 
korhatára is csökkenni fog. Korábban 
a gyerek 23 éves koráig járt a pót-
lék, a későbbiekben a közoktatási 
intézményben tanuló fiatalok után a 
családi pótlék annak a tanévnek az 
utolsó napjáig jár majd, amelyben a 
gyermek a 20. életévét betölti.

A Szociális és Munkaügyi Minisz-
térium sajtóreferense, Vaszari Adrienn 
lapunknak igyekezett elmagyarázni a 
cseppet sem családbarát intézkedések 
okát. A minisztérium szerint a módosí-
tások hosszú távú célja a nõk, kiemel-
ten a gyermeket vállalók munkaerõ-
piaci helyzetének javítása, a családi 
élet és a munkavállalás összehangolá-
sa. – Hazánkban a nõk foglalkoztatási 
rátája 6 százalékkal alacsonyabb az 
uniós átlagnál. Úgy gondoljuk, ehhez a 
korábban bõkezûnek mondható gyer-
mekgondozási támogatások is hozzá-
járultak. A családi pótlék jogosultsági 
korhatárának csökkentése elsõsorban 
a gazdasági válsággal van összefüg-
gésben, amire a megtakarítás elérése 
érdekében van szükség!2010 áprilisa után megváltozik a családtámogatási rendszer

A donorprogramban a biológiai apa csillagjegye is kiválasztható

Kire hasonlítson a baba? 
A babára vágyó meddõ párok 
vagy az egyedülálló hölgyek a 
spermabank segítségével, egy 
donorkiválasztó rendszerrel 
választhatják ki a nekik tetszõ 
biológiai apát. A külsõ megje-
lenési típussablonok használa-
tával, fantomképszerûen alakít-
hatják ki az ideális jelölt kiné-
zetét. Az így elkészített rajzhoz 
leginkább hasonlító sztár képe 
is megjelenik. Ezek után az 
intézet ellenõrzi, hogy van-e 
az igénynek megfelelõ donor 
náluk. A donorprogramban 18–
35 év közötti, teljesen egész-
séges fiatalemberek vehetnek 

részt. Donornak többségében 
fõiskolások, egyetemisták és 
fiatal pályakezdõk jelentkez-
nek, akikrõl részletes adatlap 
készül, amely tartalmazza 
külsõ adottságaikat és belsõ 
tulajdonságaikat, sõt részletes 
leírást ad az arcformáról is. Ha 
a sablonkép és az adatlap képe 
hasonló, az anyaságra áhítozó 
hölgyek tovább vizsgálhatják 
a leendõ apa személyiségét: 
megtudhatják, milyen a vér-
csoportja, érdeklõdési köre, 
csillagjegye, hobbija, szemüve-
ges-e, balkezes-e, illetve milyen 
a testalkata, a testmagassága, a 

testsúlya, a hajszíne és a szeme 
színe. – A donorrá válásnak 
egyik fontos állomása a pszi-
chológiai vizsgálat, így garan-
tált, hogy csak megfelelõ belsõ 
tulajdonságokkal rendelkezõ 
fiatalemberek vehetnek részt 
a programban. Mindezek mel-
lett donorjainknak törvényben 
elõírt, magas követelmények-
nek kell megfelelniük – mesé-
li dr. Balogh István, az egyik 
intézet vezetõje. – A diszkréció 
kiemelt fontosságú nálunk. 
A donorprogramban részt vevõ 
személyeknek teljes anonimi-
tást biztosítunk! 

Hogyan élhetünk
100 évig?

Igyon zöld teát!
Azoknál, akik naponta 5 vagy annál több csésze zöld teát isznak, 
kisebb az esélye a szívbetegségek kialakulásának.  
Éljen társasági életet!
A mozgalmas társasági életet élőkben 50%-kal kisebb valószínű-
séggel alakulnak ki a stresszért felelős hormonok.  
Egyen mogyorót!
A mogyorókedvelõk a várhatónál 2 évvel tovább élnek, mert a 
mogyoró csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. 
Használjon fogselymet!
A fogselyem rendszeres használata 6 évvel hosszabbíthatja meg 
az életet, mert eltávolítja a baktériumokat, amelyek gyulladást 
okozhatnak, ezáltal csökken az agyvérzés és a szívbetegségek 
kialakulásának esélye.
Ne dohányozzon!
Az erõs dohányosok akár 10 évvel is megrövidíthetik az életüket. 
Azonban ha idõben leszokunk, 6 évet visszakaphatunk.
Haladjunk a korral!
Ha használjuk, és lépést tartunk az új technikai fejlesztésekkel, 
fiatalon tartjuk az agysejteket.
Szüljön gyereket idõsebb korban!
A 40 év felett szülõ nõknek majdnem 15 százaléka késõbb hal 
meg, mint azok, akik 40 éves koruk elõtt szültek.
Utazzon többet!
A heath.com internetes oldal szerint ha nem fordítunk elég időt a 
kikapcsolódásra, nyolcszorosan növekszik a szívbetegségek koc-
kázata. Utazáskor az ember távol kerül a munkával járó stressztől 
és feszültségtől.
Aludjon sokat!
Az éjszakánkénti 7-8 órai alvás hozzájárulhat a hosszú élethez, a 
sok alvás növeli a sejtek élethosszát. 
Igyon egy kis bort!
Napi egy pohár bor megakadályozhatja a vér koleszterinszintjé-
nek növekedését. 
Mosolyogjon!
Kulcsfontosságú kérdés, hogy hogyan kezeljük a stresszhelyzetet. 
Egy új angliai kutatás a száz évig tartó életrõl megállapította, 
hogy azok, akik alapjában véve derûs természetûek, könnyebben 
kezelik a stresszhelyzetet, nagyobb eséllyel élik meg a századik 
születésnapjukat.

Amerikában már több mint 90 ezer ember élte meg a százéves kort, és ez a 
szám egyre nõ. A kutatások szerint a legtöbb magas jövedelmû országban 
a 2000 után született gyerekek már megélik a századik életévüket, vagyis 
átlagban 20 évvel élnek tovább, mint azok, akik 2000 elõtt jöttek világra. 
Néhány tipp ahhoz, hogyan juthatunk el a 100. születésnapunkig.

Sarah sminkel és masszíroztat

Hidratálókrém, ajakbalzsam és a szempillaspirál 
nélkül egy lépést sem tesz Sarah Jessica Parker. 
– Imádom a szempillaspirálokat, mindig keresem 
az új és jobb festékeket – nyilatkozta a színésznõ 
a bellsugar.com-nak. – Sajnos amikor rátalálok a 
megfelelõre, a gyártását abbahagyják. Nem is értem, 
hogy mûködhet így az üzlet!

A Szex és New York sztárja a természetes 

gyógymódok közül a talpreflexológiára esküszik. 
A talpmasszázs õsi eredetû, a talpon keresztül kimu-
tatható számos betegség, és a gyógyulás is elérhetõ. 
– Idõnként eljárok a kedvenc helyemre, az Angel 
Feetbe talpmasszázsra. Nem sokat tudok a módszer 
hátterérõl, de nem is nagyon érdekel. A lényeg, hogy 
egy órán keresztül masszírozzák a talpam, és az cso-
dálatos érzés: minden centet megér!� PG


