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NEMZEDÉKEK KÖZÖTTI SZOLIDARITÁS  
 

 
 
 

A generációk közötti szolidaritás fontosságára forgalmi bélyeg hívja fel a figyelmet 
 
Az Információs Társadalom Világnapján a Magyar Posta forgalmi bélyeget bocsátott ki generációk kö-
zötti szolidaritás témában. A kibocsátás érdekessége, hogy a bélyeg tervezőjét a hazai felsőoktatási 
intézmények szakirányú művészeti képzésben résztvevő hallgatói közül pályázat útján választotta ki a 
Magyar Posta. Mintegy száz pályázati anyag érkezett, közülük a zsűri legjobbnak Horváth Richárd, a 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatójának munkáját ítélte. Második helyezést ért el Kecskés Judit 
(Magyar Képzőművészeti Egyetem), harmadik Patkós Luca (Magyar Képzőművészeti Egyetem) lett.  
 
Az Európai Unió a 2012-es évet  az aktív öregedés és a nemzedékek közötti szolidaritás évének nyilvánította.  
A cél az, hogy ezzel elősegítsék a fiatalok és az idősebb nemzedék közötti megértést, tapasztalatcserét és 
hosszú távon erősödjenek a családi kötelékek. A társadalom figyelmét fel kell hívni arra, hogy az idős kort ak-
tív részvétellel, a társadalom részeként maradva is meg lehet élni; továbbá arra is, hogy a fiatalokat különböző 
programokkal arra kell ösztönözni, hogy keressék a közös hangot az idősekkel.  
 
Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének fontosságának oka, hogy Európa tár-
sadalma egyre öregszik. Az öregedéstől manapság inkább tartani szokás, az emberek gyakran az egyénre és 
a társadalomra egyaránt leselkedő veszélynek, semmint beteljesülésnek tekintik. Az idősek egyre népesebb 
táborát a fiatalabb, aktív népességre nehezedő tehernek látják. Pedig a mai idős emberek sokkal jobb egész-
ségnek örvendnek, mint ami a korábbi nemzedékeknek megadatott. Értékes tudásukra, tapasztalataikra bíz-
vást támaszkodhatnak a fiatalabbak. Az öregedés jelentette kihívás kezelésében kiemelten fontos az, hogy az 
évek múlásával továbbra is tevékeny életet éljünk. Az aktív időskor program célja, hogy lehetőség legyen arra, 
hogy az idősek teljes részt vállalhassanak a társadalomban, javuljanak munkavállalási lehetőségeik, részt ve-
hessenek önkéntes tevékenységekben, valamint a lakókörnyezet, az infrastruktúra, az informatikai alkalmazá-
sok és a közlekedés átalakítása révén képesek legyenek az önálló életvitelre. (Forrás: intergeneracio.hu, 
europa.eu, intergenszol.wordpress.com) 
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