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Ma Budapesten több mint 1 millió 800 ezren élünk: hat generáció tagjaiként. 

A legidősebbek nemzedéke 1940 előtt született, ők a veteránok, sok mindent átéltek, 

jót és rosszat egyaránt. 

Őket az építők nemzedéke követi. Ez a generáció a háborút követően a romokból 

felépítette az országot. Az 1940–es években születettek vagyunk, akik szüleinkkel 

együtt évtizedekig dolgoztunk, ma már nyugdíjasok. Nagy érték e korosztály tudása, 

gyakorlati tapasztalata, amit meggyőződésem szerint sokkal jobban kellene 

hasznosítani. Legyen irányadó a szavuk az egyes döntésekben, hogy ne ismétlődjenek 

a korábbi tévedéseink! Nem elhanyagolhatók, sokkal inkább követésre méltók a 

korábbi nemzedékek elért eredményei. 

A legnépesebb társadalmi csoport a fővárosban is a bébi-boom, a Ratkó korszakban 

született nemzedék. Tény, hogy Budapesten a legnagyobb létszámúak, számarányúak a 

legmagasabb végzettséggel rendelkezők. Jobban lehetne hasznosítani 

munkavégzésüket elsősorban továbbfoglalkoztatással. Értékes tapasztalatukkal a 

főváros, de az ország is előbbre juthat.  

Fájó tény, hogy ez a korosztály adja a rendszerváltás sok vesztesét is, akik a 

kilencvenes évek átalakulása során elvesztették korábban biztos munkahelyeiket. Nagy 

közöttük a közmunkások aránya, ők és még sokan, akik nem fizettek elegendő 

járulékot nem kaphatnak tisztességes nyugdíjat, amiből megélhetnének.  

Büszkék lehetünk a következő, X, Y, Z nemzedék fejlődésére. Ők már egy egészen 

más világban élnek, más a világszemléletük, mint az előző nemzedékeknek. Ők már az 

információs társadalomban nevelkedhetnek, dolgozhatnak. Ezek a korcsoportok az egy 

munkahelyen eltöltött 10-20 évre nem gondolnak, Távol vannak még a nyugdíjtól, 

sokan azt gondolják, hogy már nem is kapnak abból, ha megöregedtek.  

Ebben a korcsoportban viszonylag nagy az országból külföldre távozók aránya, miután 

itthon nem találták meg számításaikat, vonzóbb volt a fogadó ország munkalehetősége. 

Végül itt élnek azok a legfiatalabbak, akik első választóként 2018-ban már 

szavazhatnak. Nagy a felelősségünk, hogy milyen jövőjük lesz, és főként mit teszünk 

értük?   

Az fenyegethet, hogy egyre nagyobb a szakadék a generációk között, ahol már nem is 

értjük meg egymást. 

Környezetemben azt tapasztalom, hogy mi, az idősek vállaljuk az élethosszig való 

tanulást, dolgozunk, ameddig lehet, értük is Ez is feladatunk az Életet az Éveknek civil 

szervezetben. . Hiszem, hogy amíg képesek vagyunk rá, nem hagyjuk érdekképviselet 

nélkül kortársainkat, akik az elmúlt évek vesztesei, és közülük  sokan belerokkantak  a 

közdelembe, a túlélés harcaiba, gondjaiba. 

Arra törekszünk, hogy élhetőbb, szolidáris és szabad világot hagyjunk gyermekeinkre, 

unokáinkra. El kell utasítanunk a bezárkózó, az európai értékektől távolodó, az 

idősödő nemzedéket kirekesztő világot. Nagy kérdés, hogy hazánkban csak a pénzt 

tekintik-e értéknek? Hagyjuk-e, hogy az emberi kapcsolatok elsilányuljanak?  



A jövőt is mérlegelő helyes válasz a vállalt felelősségünk!  Ma a főváros lakosainak 

egyharmada idős. Szeretnénk, ha a társdalom egyetértene a nyugdíjak rendszeres 

karbantartásával, úgy hogy ne szakadjanak le az idősebb korosztályok sem. 

Egyetértést keresünk abban, hogy a tartós beteg idősek ellátása, ne csak magán, hanem 

közügy is legyen! A társadalombiztositás alkotmányos jogként való rögzítése 

szükséges. Vagyis az egészségügyi és szociális kiadásokat ennek tudatában növeljék, 

feltéve, hogy (változatlanul) a szolidáris társadalom képe él bennünk és a döntéseket 

hozó szakpolitikusokban. 

Összefoglalva. az a politika érdemel széles körű támogatást az idősek körében is, 

amely méltóságot ad minden állampolgárnak. 

   

 


