Kód: nyugdijaspart170201
Nevet változtatott a legújabb nyugdíjaspárt
MNO, 2017. január 30., hétfő 14:31, frissítve: hétfő 15:51
Nyugdíjas Párt 50+-ra változtatta nevét a legújabb nyugdíjaspárt, az Idős
Demokraták Szövetsége (IDSZ), amely január közepén vált ismertté. A
névváltoztatásra azért volt szükség, hogy elkerüljék a Fidesszel és az SZDSZ-szel
való egybemosást – tudta meg a Magyar Nemzet a szervezet sajtószóvivőjétől,
Meskó Lászlótól.
Azután kerestük meg a Nyugdíjas Párt 50+-t, hogy közleményt adott ki, melyben keddi alakuló
ülésükre várják a sajtó munkatársait. Egy ideig úgy tűnt, hogy új nyugdíjaspárt tűnt fel a
horizonton, de ez koránt sincs így. A félreértéseket Meskó László oszlatta el, mint mondta, szó
sincs új pártról, csupán névváltoztatás történt.
A párt vezetősége szerint erre azért volt szükség, mert egyesek szerint az IDSZ rövidítés
összecseng a Fidesszel, illetve mások az SZDSZ-re asszociálták. Sokan azt is kifogásolták,
hogy az a szó, akikért valóban létrejött a párt – a nyugdíjasokért – nem szerepel az
elnevezésükben. Annak érdekében, hogy elkerüljenek bármiféle összemosást a kormánypárttal
és a szabad demokratákkal, a vezetőség a névváltoztatás mellett döntött – közölte a Nyugdíjas
Párt 50+ sajtószóvivője.
Kabai Tibor a párt megbízott vezetője közleményében azt írta: céljuk, hogy befolyásolni tudják
a döntéseket, ehhez jelen kell lenniük a politikai életben, felelősséget kell vállalniuk a tágabb
közösség, a társadalom előtt. Ezért döntöttek a pártalakítás mellett.
A Nyugdíjas Párt 50+ megbízott vezetője korábban a 168 Órának úgy nyilatkozott, hogy
rétegpárt akarnak lenni, elsősorban azokat a kérdéseket veszik majd elő, amelyekben
konszenzus van az idős emberek körében, amelyekben együtt tud működni a „nercbundás
rózsadombi hölgy és a falusi, templomba járó nyugdíjas is”.
--http://24.hu/belfold/2017/01/31/eleguk-lett-a-nyugdijasoknak-orbanbol-es-a-korrupciobol-partotalapitottak/
Van nevük, sőt már elnökük is. Nem akarnak se orbánozni, se gyurcsányozni. Csak kicsit.
Villáminterjú Kabai Tibor friss pártelnökkel.
KORÁBBAN A TÉMÁBAN:
 A magyarok közel kétharmada egyáltalán nem tesz félre öregkorára
 Eddig 186 ezer nő ment nyugdíjba 40 év munka után, a férfiak nincsenek napirenden
 Nyugdíj – tényleg van, hogy vissza kell fizetni

Korábban úgy jelentek meg a sajtóban, hogy Idős Demokraták Szövetsége, vagyis IDSZ, de azt
mondta, mindenképpen nevet változtatnak. Kedden volt a pártalapítás. Mi lett végül a keresztségben
a csapat neve?

Nyugdíjas Párt 50+.
Ez jobb?
Igen. Az előző név nem volt szerencsés, mert nagyon sok félreértésre adott okot. De nem csak ez volt az ok.
Ez a név pontosabban kifejezi, hogy kikhez szeretnénk szólni.
A legnagyobb nyugdíjas szervezet taglétszáma körülbelül 120 ezer ember. Önök hányan alapították a
pártot?
Húszan.
És kik ők?
Kisnyugdíjasok.
Schmuck Andor ott van már?
Nem! Nincs!
Egy celeb sincs?
Olyan emberek alapították a pártot, akikkel lehet találkozni a piacon, például az oviból a nagymama, aki
megy a gyerekért. Szóval egyszerű emberek.
Ahogy olvastam a korábbi nyilatkozatait, a célok között minden a nyugdíj körül forog.
Inkább azt mondanám, hogy azokat a témákat kerestük meg, amelyek széles körű egyetértésre találhatnak,
az ugyanúgy mélyen rétegzett nyugdíjas társadalomban. Ha azt akarjuk, hogy legyen összefogás és
egységes politikai érdekképviselet, akkor meg kell találni azokat a témákat, amik mentén ez megteremthető.
Persze, első helyen van a nyugdíj kérdése, de a szétrohadt egészségügy vagy az időskori méltóság,
diszkrimináció elleni fellépés is itt van.
Akkor nem is lesz egy kis orbánozás?
Inkább korrupciózás.
Azt látni kell, hogy aki Orbánt mond, az gyakorlatilag a korrupcióról beszél, és ez mindenkit felháborít az
időskorúak körében.
A fideszes barátaimnak ég az arca, ha például arról van szó, hogy mit enged meg magának Matolcsi György.
Egy kis gyurcsányozás?

Baloldalról már megkaptuk azt, hogy tulajdonképpen Fidesz-bérencek vagyunk, akiknek az a dolguk, hogy a
szegény szoci szavazókat becsapják és elvegyék a baloldaltól a nyugdíjas szavazókat. Mi nem akarunk
ebbe belemenni. Persze, ha valakinek elege van bármelyik oldalból, akkor szívesen látjuk, mert pontosan
tudjuk, milyen sokan vannak, akik torkig vannak a jelenlegi kétpólusú pártpolitikai rendszerrel.
Olyan szavazók, akik nem akarnak úgy szavazni a választásokon, hogy közben gázálarcot kell felvenniük.
Na, de azért a Párbeszéd Magyarországért nevű párttal csak kéne beszélniük, hiszen az önök
elképzelése az alapnyugdíjról eléggé egybecseng az ő alapjövedelem-követelésükkel.
Technikai ügyekben bárkivel egyeztetünk. Ami nem képzelhető el, hogy néhány hónap után beálljunk
bármelyik mostani párt mögé. Mi a saját utunkat akarjuk járni.

Meskó László (Fotó:
24.hu / Fülöp Dániel
Mátyás)
Azért, ha jól
szerepelnek 2018-ban,
csak kell valakivel
együtt kormányozni.
Vagy egyből a
kétharmadra mennek?
Majd meglátjuk.
Nagyon sejtelmes. Elárulja, hogy miből fognak politizálni? Azt mondja, 20 kisnyugdíjas alapította a
pártot. A politika elég drága dolog.
A nyitómérlegünkben 162 ezer forint szerepel, és reméljük, hogy lesz több.
Az nagyjából két óriásplakát ára két hétre. Árulja el nekem így a végére, hogyan szólíthatom? Csak
mert eddig, mint a párt egyik alapítója nyilatkozott, de mialatt beszélgettünk, volt egy szavazás.
Megválasztottak a párt ideiglenes elnökének.
Ideiglenes?
Október elsejéig kapott valamennyi tisztségviselő mandátumot, akkor tartjuk meg a párt első kongresszusát.
Olyan grémiumnak kell megválasztania a végleges vezetőséget, ami mögött már erős támogatottság van.
Október elseje az idősek világnapja.
Hát, persze!

---https://168ora.hu/megalakult-nyugdijas-part/
Megalakult a nyugdíjaspárt
JANUÁR 31. 14:47 - SZERZŐ: SZABÓ BRIGITTA
Megtartotta alakuló ülését és Nyugdíjas Párt 50+ néven indult el a mai nappal a nyugdíjasok által szervezett, alapított
és a jövő évi országgyűlési választásokon ringbe szálló új párt. Az alapítók kifejezetten a nyugdíjasok érdekeit
szeretnék képviselni, elsősorban olyan témákban, amelyek egységesen fontosak minden idős embernek s nem mélyítik a
korosztály amúgy is erőteljes megosztottságát. Ilyen például a nyugdíj, az egészségügyi ellátás vagy az időskori
diszkrimináció. Eredetileg Idős Demokraták Szövetsége néven szervezték a pártot, ám végül Nyugdíjas Párt 50+ névre
váltottak, ugyanis sokaknak nem tetszett a Fideszre hasonlító IDSZ (Idesz). Az 50+, ahogy magukat hívják,
mindenképp el akarta kerülni, hogy látszólag is köze legyen a kormánypárthoz.
Az alapítók sajtótájékoztatót tartottak az alakuló ülés után. Az eseményen bemutatták a párt vezető tisztségviselőit. Az
50+ célja elérni a vidéki választópolgárokat is, épp ezért a grémiumokban helyet kaptak a többi mellett a Nyírségből, az
Őrségből, Szegedről, Szombathelyről származó, eddig civil szervezetekben aktív szerepet vállaló vezetők is. Olyan
emberekről van szó, akik szűkebb vagy tágabb környezetükben eddig is a közösségek szervezői voltak.
Ahogyan arról a 168 Óra korábban elsőként hírt adott, konkrét elképzeléseik is vannak arra, hogy miként lehetne
javítani a nyugdíjasok mára tarthatatlanná vált helyzetén. A többi között az 50+ hozzányúlna a legkisebb nyugdíjhoz,
amely értéke 28 800 forint, s 2008 óta változatlan. Az összeget legalább ötvenezer forintra kellene emelni szerintük.
Nemcsak az alakuló párt, de a szakszervezetek és a nyugdíjasszervezetek is ugyanazt szeretnék.
Kabai Tibor beszámolt róla, hogy a vezetés ideiglenes, október elején megnézik, addig mire jutottak. A szakmai
anyagokat, köztük a programfinanszírozásról szólókat is az év folyamán dolgozzák ki, s a választásokra kész válaszaik
lesznek. Arra a kérdésre, hogy tervezik-e bármely politikai erővel a szövetséget, a párt vezetése azt válaszolta, olyan
erősek szeretnének lenni, hogy az 50+ legyen az, akit megkeresnek az együttműködések érdekében.

---
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Kabai Tibor megosztott egy hivatkozást ebben a csoportban: MAGYAR NYUGDÍJASOK ÉS IDŐSKORÚAK
OLDALA.
2016. december 30. ·
Kedves csoporttársak, azt hiszem, nem vagyok egyedül, ha megállapítom: elegünk van. Elérkezettnek látjuk
az időt, hogy az időskorúak érdekeinek védelme önállóan, politikai síkon is megjelenjen. Az Idős Demokraták
Szövetsége alapítói az alábbi honlapon kitett közleménnyel jelzik megalakulási szándékukat. Amennyiben a
csoporttársak közül valaki részt kíván venni a munkában, a honlapon feltüntetett email címen tudja jelezni.
(info@idesz.hu) A további eseményekről is tájékoztatni fogjuk a csoport tagjait.

Idős Demokraták Szövetsége
Közlemény!
Ön az Idős Demokraták Szövetsége ideiglenes honlapját nyitotta meg!
Magyarország szavazóképes lakosságának közel ötven százaléka ötven év feletti (50+). Ismerve- és
átérezve ennek a korcsoportnak a speciális problémáit, továbbá:
– elfogadva azt, hogy a 21. században az időskor is olyan – aktív, felelősségvállaláson alapuló – életvitelt
igényel, melynek során az érintettek – az időskori sajátosságok figyelembevétele mellett – ténylegesen és
tevőlegesen járulnak hozzá életkörülményeik javításához, amely által társadalmi megbecsülést és anyagi
biztonságot vívnak ki maguk/korosztályuk számára,
– valamint annak biztosítása érdekében, hogy ez a korcsoport lélekszáma és gazdasági ereje arányában
vegyen részt a közéletben,
úgy döntöttünk, hogy – élve jogainkkal – az ötven év feletti korcsoport érdekeinek hatékony és eredményes
képviselete céljából pártot alapítunk, melynek neve:
IDŐS DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE (IDESZ)
Megelégeltük, hogy egyszerű szavazógépnek tekintenek bennünket. Megelégeltük az egymással versengő
– üres ígéretek halmazát megfogalmazó – ál-néppártok számunkra hasznos eredményt nem teremtő
tevékenységét, és megelégeltük azt is, hogy ezek – hatalmi pozícióba kerülve – a mindenkori
egyéni/pártérdeket a közösség érdeke elé állítják, hogy a közös vagyonnal sajátjukként gazdálkodnak, hogy
fiataljaink jövőjét felélik.
Nem csupán változást akarunk, hanem aktív cselekvés által a minőségi változás irányát kívánjuk
meghatározni/befolyásolni, olyan formában, hogy az szűkebb- és tágabb értelemben vett
közösségünk/környezetünk számára (törvényes) rendet és biztonságot teremtsen.
A párttagság egyik feltétele az 50. életév betöltése. Ebből – és a párt céljaiból – adódóan az IDESZ
rétegpárt, amely soraiba várja a megjelölt életkort még be nem töltött, ugyanakkor valamilyen okból
nyugdíjassá vált személyeket is.
A párt alapvető céljai annak jellegéből, valamint a tagok és támogatók lehetséges körének igényeiből
vezethetők le. Ennek megfelelően a párt azokat az időskori érdekeket kívánja hangsúlyosan képviselni,

amelyek vonatkozásában egyetértés alakítható ki a különböző politikai, gazdasági és kulturális nézetek
mentén erősen széttagolt időskorú társadalmon belül.
A párt alapvető céljainak megvalósítását támogató egyéb célok abból a megközelítésből adódóan kerülnek
megfogalmazásra, hogy az időskorra való felkészítés/felkészülés – annak lehető legtágabb értelmezése
szerint – a születéssel kezdődik, amely megközelítés megteremtheti az időskorúak és az egyéb korosztályok
harmonikus és hatékony együttműködésének alapjait.
Egyelőre kevesen vagyunk, de sokat- és hasznosat akarunk tenni, ezért mindenkire számítunk – tagként,
támogatóként, szavazó polgárként – aki a változás/változtatás érdekében tevőlegesen is részt kíván venni
„vállalkozásunkban”, aki igényli a politikai- és erkölcsi szemléletváltást.
Amennyiben szándékainkkal és céljainkkal egyetért, a párt tevékenységében – akár tagként, akár
támogatóként – részt kíván venni, úgy jelezze azt számunkra.
Várjuk levelét!
Budapest, 2016. december 27.
Alapítók
---https://www.facebook.com/kabai.tibor
---Kuruc infó
Az MSZP kimúltával megnyílt a lehetőség: pártot alapítanak a nyugdíjasok
Forrás: https://kuruc.info/r/2/168442/
Január végén lép a nyilvánosság elé, és februárban már meg is kezdi működését az Idős Demokraták
Szövetsége (IDSZ), egy nyugdíjasok által szervezett politikai párt – írja a 168óra. Kabai Tibor, a leendő párt
egyik alapítója így nyilatkozott céljaikról a lapnak: „Tavaly november 30-án volt az első megbeszélés,
amelyen megfogalmaztuk, hogy a civil szervezetek már nem elegek, szükség van a nyugdíjasok politikai
képviseletére. Ott döntöttük el, hogy létrehozzuk az Idős Demokraták Szövetségét, és indulunk a 2018-as
országgyűlési választáson. Jelenleg ugyanis csak annak a szava hallatszik, aki bent ül a parlamentben.”
Bevallása szerint rétegpárt akarnak lenni, elsősorban azokat a kérdéseket veszik majd elő, amelyekben
konszenzus van az idős emberek körében, amelyekben együtt tud működni a „nercbundás rózsadombi hölgy
és a falusi, templomba járó nyugdíjas is”. Ilyen témák például a nyugdíj, az egészségügyi ellátás vagy az
időskori diszkrimináció. Célul tűzi ki az alapnyugdíj megteremtését, mert az alapítók szerint muszáj lépni az
időskori szegénység ellen, és már fel is vették a kapcsolatot több nyugdíjas-civilszervezettel is. A jelenlegi
politikai pártokkal egyelőre nem szeretnének együttműködni – írja a 168 Óra honlapja. (MNO)
Forrás: https://kuruc.info/r/2/168442/
---

Kedves Geri Tibor! Ha esetleg ismered Kabai Tibor címét, légyszíves továbbítsd részére az alábbi
üzenetemet. Egyébként az általad lediktált telefonszámon nem tudlak felhívni. Lehet hogy elírtam, vagy új
számod van? Jó lenne ha megmondanád. Köszönöm! Üdvözlettel: Tejfalussy András +36 20 218 1408,
tejfalussy.andras42@gmail.com
Kód: Kabai-Tiborral-egeszsegvedelmi-ugyben-kapcsolat-kereses-170201
Tisztelt Kabai Tibor!
Jó lenne, ha felléphetnének (?) az ellen, hogy napi 5 grammnál kevesebb konyhasó és 4,7 grammnál több
kálium étkezési pótlására biztatja fel a hazai "Nemzeti Stop Só Program, Menzareform" a magyarokat,
miközben a Ringer fiziológiás oldattal 3 liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasót, de csak 0,36 gramm
káliumot juttatnak be a vérbe. Ez a dózisarány a legjobb a szívnek. Ugyanis ez a természetes arány a
testnedvekben, pl. a vérszérumban is. Mindenkinek tudnia kell, hogy Nobel díjat is kaptak 1950-ben, akik
patkányoknál és embereknél végzett (dózis hatás) mérésekkel bebizonyították a hiányos konyhasópótlás és
vagy káliumtúladagolás izomgyengítő, vese-, szív- és keringésrontó, idegmérgező, elbutító, magas
vérnyomás (!) előidéző, daganatkeltő, pszeudohermafroditizmust (buzivá eltorzulást) is okozó fajirtó hatását.
Orbán Viktornál sikerült elérni, hogy 2-ről 5 grammra emeltesse fel a menzákon a napi sópótlást, de még ma
is meg van engedve, hogy konyhasó helyett kálisót használjanak. A patkányméreg kálisót egészségjavító
gyógysóként is árusítják és étkezési sóként ajánlják használni! A bűncselekményről lásd Prof. Dr. Papp Lajos
ny. egyetemi tanár, szívsebész vonatkozó előadását (www.tejfalussy.com, 10. videó). Kérem szíves
visszajelzését, ha hajlandók lennének segíteni a magyarok ezekről való (a közszolgálati média ismétlődő
hamis reklámjaival szemben ismétlődően szükséges) felvilágosításában!
Verőce, 2017. 02. 01.
Tisztelettel: Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló
Hozzászólásként: https://www.youtube.com/watch?v=cWYlo5Jb0pc -hoz,
melynek közzétételi időpontja: 2017. jan. 19.
Kizárt dolog, hogy azok alapján az elvek alapján politizáljunk, amelyek alapján a Fidesz teszi, hiába Idős
Demokraták Szövetsége a név, de ez csak egy munkanév, ezen változtatni fogunk – ezt Kabai Tibor

https://www.youtube.com/watch?v=NoB9Jk13Dro

András Tejfalussy1 másodperce
1950-ben Nobel-díjat kaptak kutatók, akik kimutatták, hogy gyengítő, elbutító a jelenleg Nemzeti Stop Só
Programként és Menzareformként a magyar gyerekekre rákényszerített étkezési hiányos konyhasópótlás és
kálium túladagolás. Magyarázza a bemért elbutulást. Jó lenne, ha a szülők is felléphetnének (?) az ellen,
hogy napi 5 grammnál kevesebb konyhasó és 4,7 grammnál több kálium étkezési pótlására biztatja fel a
hazai "Nemzeti Stop Só Program, Menzareform" a magyarokat, miközben a Ringer fiziológiás oldattal 3 liter
desztillált vízzel 27 gramm konyhasót, de csak 0,36 gramm káliumot juttatnak be a vérbe. Ez a dózisarány a
legjobb a szívnek. Ugyanis ez a természetes arány a testnedvekben, pl. a vérszérumban is. Mindenkinek
tudnia kell, hogy Nobel díjat is kaptak 1950-ben, akik patkányoknál és embereknél végzett (dózis hatás)
mérésekkel bebizonyították a hiányos konyhasópótlás és vagy káliumtúladagolás izomgyengítő, vese-, szívés keringésrontó, idegmérgező, elbutító, magas vérnyomás (!) előidéző, daganatkeltő,
pszeudohermafroditizmust (buzivá eltorzulást) is okozó fajirtó hatását. Orbán Viktornál sikerült elérni, hogy 2ről 5 grammra emeltesse fel a menzákon a napi sópótlást, de még ma is meg van engedve, hogy konyhasó
helyett kálisót használjanak. A patkányméreg kálisót egészségjavító gyógysóként is árusítják és étkezési
sóként ajánlják használni! A bűncselekményről lásd Prof. Dr. Papp Lajos ny. egyetemi tanár, szívsebész
vonatkozó előadását (www.tejfalussy.com, 10. videó). Kérem szíves visszajelzését, ha hajlandók lennének
segíteni a magyarok ezekről való (a közszolgálati média ismétlődő hamis reklámjaival szemben ismétlődően
szükséges) felvilágosításában! Verőce, 2017. 02. 01. Tisztelettel: Tejfalussy András oknyomozó mérnök
feltaláló

