
Szépkorúak: ezüsthajú nemzedék

Egyre többen lesznek. Ma hazánkban hárommillióra 
tehető a nyugdíjasok (és járadékosok) száma, vagyis 
akik a társadalom „ke gyére” szorulnak. „Eltartot-
tak” – bár ők nem szeretik az ehhez hasonlatos kifeje-
zést, hiszen egy életen át, harminc-negyven szolgá-
lati esztendővel, havonta fi zete#  járulékkal válto# ák 
meg a jövőjü ket. Vagyis a jelent, amelyben élnek. A 
be fektete#  pénzüket ugyanis az aktuális kormány-
zat mindig „kölcsön ve# e”, adósságot, lakótelepeket, 
gyárakat fi zete#  belőle. Azokat már „privatizálták”, 
de a kölcsönadókról többnyire megfeledkeztek.

A biztosítási alapokon nyugvó összegeknek nyo-
ma vesze# . A pénz eltűnt, mint sok más ebben az 
országban, a rendszer váltás után. Most a társadalom 
egyharmadát kitevő időskorúak tel jességgel kiszol-
gáltato# ak annak az aktív rétegnek, amely után a 
munkaadónak kellene (!) befi zetnie a nyugdíj alapba 
a levont járulékokat. Ez többnyire csak hézagosan 
történik meg, így az állami költségvetés közel negy-
ven százalékkal fi zeti, toldja meg a havi nyugdíjak 
összegét. Több százmilliárdra rúg ez évente!

Így áll elő az a helyzet maholnap, hogy több lesz 
a nyugdíjas, mint az aktív dolgozó, hiszen amíg né-
hány éve még három-négy aktív emberre juto#  egy 
nyugdíjas, addig ez a szám mára egy az egyhez ala-
kul. S akkor még hol van a „minimálbérre” bejelen-
te# ek, és a vállalkozók, cégtulajdonosok milliónyi 
serege?!

Gerjed a nemzedéki ellentét! „A fi atal karriert sze-
retne, a középkorú alkotni, az idős ember megélni akar” 
– mondta egyszer Szász Endre, az Állami Biztosító 
igazgatója, amikor szóvá te# ék neki, miért segíti 
állás sal, foglalkoztatással a nyugdíjasokat. Aki egy-
szer már felhagyo#  a tényleges munkavállalással, s 
nem potenciális részvevője a társadalmi munkálko-
dásnak – látszólag – legfeljebb könyörületre szorul... 
Legnagyobb példányú reklámújságunk ban te# ék 

szóvá a levelezők: nem boldogulhatnak a fi atalok, 
mert a nyugdíjasok elveszik előlük a helyet. Nem 
jutnak tőlük térhez, mert őket foglalkoztatják. Üzleti 
pénztárosként a szombat- vasárnapi munka az övék, 
mérnökember takarítást vállal, orvosként a nem 
borravalós helyre kerül...

Irigyek rájuk a fi atalabbak, mert nekik a nyugdí-
juk révén már van biztos jövedel mük, s más ked-
vezményeket is élveznek. Így for dulhat elő példá-
ul Győrö# , hogy az autóbusz-megállóban, hogy az 
idősebbek felférjenek az utazók közé, ellenőröknek 
kell biztosítaniuk a helyet. A Buda környéki autóbu-
szon pedig – a déli járatokon – a harminc ülőhelyen 
„fáradt” fi atalok terpeszkednek, míg a szépkorúakat 
rángatja-zötyögteti a kocsi a hegynek menet, mivel 
ők állva kényte lenek utazni. 

Általános vélemény: nem toleráns a dolgozó társa-
dalom az idősekkel. Barabás Tiborné, az országos idős-
ügyi tanács tagja a minap éles hangon ítélte el a je-
lenséget, amikor a kormány képviselőivel alkudoz-
tak. Történetesen a közlekedési kedvezmények ről, 
a gázár-támogatásokról, s egyebekről. Egyik jeles 
publicistánk nem átallo# a azt javasolni: szüntessék 

meg az idősek „ingyen” utazását. 
Ez verte ki a biztosítékot. Az országos idősügyi 

tanácsban – és azóta más fórumokon is – Jankovits 
György, a Nyugdíjasok Országos Szövetségének 
elnöke arról szólt, hogy nem nemzeti ajándékként 
kapják az „ingyen utazást” a nyugdíjasok. Igaz, a 
költ ségvetés milliárdokkal kompenzálja ezt a köz-
lekedési vállalatoknál, de az ezüsthajú nemzedék 
ma még sokszorosan megtéríti azt. Ha nem is min-
dig a foglalkoztatásban, de az unokák nevelésében, 
a közü gyek intézésében, a városfejlesztésben való 
részvételében, a lakóhely biztonságának őrzésében s 
olyan területeken, amelyeket „mérni” nem lehet.

Igaz, a GDP több mint tíz százalékát fordítják ma 
a nyugdíjak összegére, s az arány nem sokkal rosz-
szabb, mint a nyu gati országoknál. A fejlődésbeli 
különbségek mia#  viszont a magyar nyugdíj vá-
sárló értéke ma talán az uniós átlagnak a fele, vagy 
leg alábbis nem sokkal jobb ennél. Vannak csekély 
számban 150 ezer, sőt, 400 ezer forin tos nyugdíjak 
is, de a nagy többség, szinte kétmilliónyi ember, a 
szegénységi küszöbön él!

Törvényt az idõseknek!

Ezt Nyíri Béla, a Szabolcs megyei idősek képviselője 
javasolja a Nyugdíjasok Országos Szövetsége vala-
mennyi fórumán. Azért szorgalmazza az idősügy 
magas jogszabályi rendezését, hogy az öregek ne 
legyenek kiszolgáltato# ak, biztosítsák törvényileg a 
szépkorúak jogait, a ju# atásokat, a kedvezményeket 

5298

Országos séta a Margit-szigeten, a Láng Mûvelõdési 
Köz pont nyugdíjasairól nyilatkozik Tóth Pálné



s minden más, őket érintő kérdést. Azt akarja: legyen 
szankcionálható a megkülönböztetés, érvényesüljön 
mindenü#  az esélyegyenlőség.

Mivel érdesül a világ, szigorúbb lesz a hétközna-
pi élet, a szövetségben is jobban előtérbe kerül az 
érdekvédelem. Bár Jankovits György arra int: sze-
líd türelemmel viseltessünk az aktív társadalom 
iránt, mert az együ# élés – főleg a konfl iktusmen-
tes – valamennyiünk érdeke, hiszen végül is a még 
munkálkodó, a dolgozó töme gek biztosítják mind-
annyiunk számára a nyugodt megélhetést.

Rétegződik a nyugdíjasok tábora, erről már szól-
tunk. Nem egyforma feltételek közt él, aki megtaka-
ríto#  pénzét befektetési alapokra bízza (nem kevés 
esetben pórul jár!), vagy éppen annak kamataiból 
él. Közbeszéd tárgya az olyan házigazda, aki nyo-
morog, miközben az ingat lana több tízmilliót ér. 
Ugyanakkor sokan vannak a rászorultak.

Pátyon tarto#  kihelyeze#  ülésén az ő helyzetüket 
is á# ekinte# e a Nyugdíjasok Pest me gyei Szövetsé-
ge. A részt vevő klubvezetők Thaler Ferenc ügyinté-
ző jóvoltából felkeresték az idősek épülő Levendula 
nevű házát. Örömmel nyugtázták, hogy egy év múl-
va százötven időskorú ember nyerhet i#  elhelyezést 
– megfelelő díjazás ellenében. A belépő persze ma-
gas, csak megfelelő lakással, ingatlannal rendelke-
zőkön segíthet az idősek o# hona, s az idei évtől még 
az állami támogatás is megszűnt. Tért hódítanak az 
„önerős” elképzelések, miközben a gazdasági hely-
zet romlásával a hajléktalanok száma is gyarapszik. 
A magántőke mind jobban benyomakszik az idősko-
rúak ellátásá ba, azokéba, akik meg tudják a szolgál-
tatásokat fi zetni. S akik nem? Az állam mindinkább 
kivonul a szociális ju# atások szférájából.

Éppen ezért eljö#  az ideje, hogy egyre hangosab-
ban szóljanak azok, akik hivato# ak az időseket, a 
szépkorúakat, a deres hajú nemzedéket képviselni. 
Az interneten elérhető színes magazin, az Ezüstfutár, 
felvállalja, hogy hírt ad valamennyi érdekképvisele-
ti szervezet munkájáról. Tudósít a nyugdíjas szövet-
ségek életéről, kezdeményezéseiről, közvetít a há-
rommilliónyi nyugdíjas és az aktív dolgozók közö# .

A magány ellenében

Sokféleképpen szerveződik a nyugdíjas mozgalom. 
Van szövetségük a szakszervezetieknek (MSZOSZ), 
Czerván Mártonné, illetve a mezőgazdasági nyugdí-
jasoknak, dr. Pongrácz Aladár vezeté sével. Területi-
leg szerveződik (követve a közigazgatást) a Nyug-
díjasok Országos Szövetsége, illetőleg az Életet az 
Éveknek mozgalom. Országos elnöke Orsós Éva. 
Létezik a Nyugdíjasok Érdekvédel mi Képviselete is, 
élén Mihalovits Ervinnel. Még a pártok is - mint az 
MSZP, vagy a Fidesz – rendelkeznek nyugdíjas ta-
gozatokkal, amelyek természetesen politikai színe-
ze# el bírnak.

Szó nincs tehát arról, hogy nem lenne hol panasz-
kodni, kritizálni és javasolni, világgá kiáltani a bá-
natot. Csak éppen mit ér a harag hatalom nélkül? – 

ahogyan a mondás tartja. Az idősügyi tanács a kor-
mány tanácsadó szerve, ülésein időnként részt vesz 
maga a miniszterelnök is. A ju# atásoknak azonban 
gátat szab a gazdasági szükségszerűség, a lehetősé-
gek szűkössége.

A nyugdíjas klubokban – ahogyan Jankovits 
György mondja: a végeken – igazi élet zajlik. Heti 
rendszerességgel jönnek i#  össze az idősebbek, ne-
vezzék bár Életet az Éveknek, Nyugdíjasok Szövet-
ségének, a lényeg egy: keresik a társaságot. Tarlós 
Mária, a solymári klub vezetője viszont arról pa-
naszkodik, hogy a nők vannak többségben. A férfi ak 
kerülik a klubot, a hetven-nyolcvan asszony közö#  
alig találni tíz férfi t, s ez nem csupán az eltérő át-
lagéletkorral magyarázható, vagyis nem azzal, hogy 
több a nő, mint a férfi .

Többet akarnak tudni a körülö# ük zajló életről, 
a társak hiányoznak, amely kitölti baráti szóval a 
mindennapjaikat. A tele püléseken többnyire min-
denü#  megtalálható a klubok rendszere, a Nyug-
díjasok Országos Szövetségében például 1200 klub, 
egyesület van jelen. Mint a Pest megyei Szövetség 
is, más szervezet hez tartozókat is befogad a sorai-
ba. Ahogyan dr. Dudás Jenő elnök magyarázza: „ne-
künk nem számít ki, hová tartozik szervezetileg, 
mindenkit szívesen látunk magunk közö#  is. Havi 
érte kezleteinken rendszeresen hírt adunk a kedvez-
mények, ju# atások változásairól, az üdülési csekkek 
felhasználásáról, mi több: az egyes országos akciók-
ban való részvételi lehetőségekről”.

Szeptemberben Szolnokra várják a versmondókat. 
A dalosokat és nótakedvelőket augusztusra Győrbe, 
a színjátszókat Egerbe. Spor# alálkozó lesz Fonyó-
don, Ózdon. A felkészülés a klubokban történik. 

Munka melle#  pihenés, szórakozás – akinek fi zi-
kai állapota engedi – tudást, erőt, emberséget bizo-
nyító események. Tömegek vesznek részt ezekben 
az akciókban. Igaza van Jankovits Györgynek, ami-
kor arról szól, hogy „új nyugdíjas modell van kialaku-
lóban. A kép az időskorról már nem a mankós, járókeretes 
öregembert ábrázol ja. A szépkorú nemzedék adni akar a 
társadalomnak, részt venni az értékteremtő munkában, a 
közművelődésben, az életben, ahogy eddig is te$ e.”

Ez nem kevés: viszonzásul szolgál a törődésért.
Gede Márton
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