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P A K S I  A T O M E R Ő M Ű  

D O L G O Z Ó I N A K  

S Z A K S Z E R V E Z E T E  

Mi újság  

 a PADOSZ - nál? 

2016. január 

Legalább egymilliárd forintos kormányzati támogatás  

a paksi térségnek 

Eredményes az üzemi tanács  

és munkavédelmi képviselő választás a Partner Kft-nél… 

A PADOSZ tevékeny részvétele mel-

lett, 2016. január 13-án eredményesen zaj-

lott le a Partner Kft. munkavállalói köré-

ben az üzemi tanács tagok és munkavédel-

mi képviselők választása.  Az üzemi ta-

nács választásán a munkavállalók 77,1 %-
a, a munkavédelmi képviselők választá-

sán, a Kft. telephelyén 91,9 %-a, az Atom-

erőmű telephelyén  65,1 %-a vett részt.    

 Az üzemi tanács választás eredménye-

képpen ÜT tagnak megválasztásra került 

Hum László, Nagy Mélykúti Tibor, 

Meixner József. Póttag megbízatást kapott 

Lampert László, Schener József, Pintér 

Sándor.  

Munkavédelmi képviselő választáson, 

a társaság telephelyén Hum László, az 

Atomerőműi telephelyen pedig 

Hamperger Zoltán került munkavédelmi 

képviselőnek megválasztásra. 

A PADOSZ nevében ezúton is 

köszönijük a választások sikeres lebonyo-

lítása érdekében a választási bizottság által 

végzett munkát. Köszönjük a jelölteknek a 

jelöltség elfogadását, a választás technikai 

lebonyolíthatósága érdekében a munkálta-

tó által nyújtott támogatást, és utoljára, de 

nem utolsó sorban, köszönjük a munkavál-

lalóknak a választási részvételükben meg-

nyilvánuló aktivitást.  B.I.  

2016. január 19-én ülést tartott Pakson a Paksi Társadalmi Tanács. Az érdek-

egyeztető fórumon részt vett a térség 41 polgármestere, illetve országgyűlési képvise-

lői mellett Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, illetve Süli János Paks 

város polgármestere, akik egyben a testület társelnökei is, Bán Tamás, az MVM 

Paks II. Zrt., valamint Nagy Róbert a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezér-

igazgatója.        folytatás a 3. oldalon 

Valószínűtlen, hogy az állam elvenné  
az önkéntes nyugdíjpénztári pénzünket 

Az önkéntes nyugdíjpénztárak nép-
szerűsége ellenére továbbra is sokan 
tartanak attól, hogy az ilyen módon 
összegyűjtött vagyonra az állam egy-
szer csak ráteszi a kezét. A valóság-
ban ennek nagyon kicsi az esélye. 
Ennek alátámasztására a Bankmoni-

tor elemzői összefoglalták, mi a kü-
lönbség a magán-nyugdíjpénztárak 
és az önkéntes nyugdíjpénztárak kö-
zött. 

Folytatás a 6. oldalon 
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Az Atomerőmű Nyugdíjasok Balatonfüredi Egyesülete 2015.12.12-én tartotta a 
szokásos év végi közgyűlését és karácsonyi összejövetelét. A közgyűlésen 52 fő 
tag és 2 fő tiszteletbeli tag, Dr. Germán Endre és Majoros János vettek részt. A 
közgyűlés, mivel a jelenlévők létszáma jóval meghaladta az 50 % + 1 főt, határo-

zatképes volt. 

A közgyűlés napirendi pontjai közül a következők emelhetők ki: 

 Kőműves József elnök röviden beszámolt az elnökség 2015. évi munká-
járól. Kiemelte, hogy a halálesetek miatt csökkent létszámmal is helytállt 
az elnökség és tagság. Szomorú év volt a 2015., mert 5 tagtársunktól kel-
lett fájdalmas búcsút vennünk. 

 Brózs Józsefné beszámolójában összefoglalta az egyesület 2015. évi kul-
turális programja teljesülését. Ebben az évben kirándulást szerveztünk, 
többek között Bükfürdő, a Jeli Arborétum, Esztergom, Zsámbék, Agárd, 
Martonvásár, Sárvár viszonylatban. Voltunk színházban, koncerten, vol-
tak kerékpáros és gyalogos túrák, szalonnasütések. Remekült sikerült a 
közös szalonnasütés is a Paksi Nyugdíjas klubbal a REKÖ-ben. Többen 
éltek a REKÖ-ben lévő lehetőségekkel is. 

 Mivel az év folyamán elhunyt Simon János, az egyesület alelnöke, pótlá-
sáról gondoskodni kell. Ezért a közgyűlés 3. napirendi pontja volt a jelölő 
bizottság választása, amely feladatául kapta, hogy beszélgessen el a tag-
sággal a leendő jelöltek személyéről. Mivel Brózs Józsefné elnökségi tag 
is lemondott tisztségéről, így két vezetőségi tagot kell választani a 2016. 
március végi közgyűlésen. 

 A következő napirendi pontban Majoros János és Dr. Germán Endre 
adott tájékoztatót a tagságnak az Atomerőmű, a PADOSZ és a Nyugdíjas 
Klubokat érintő témákban. 

 Végezetül Brózs Józsefné elnökségi tag mondott karácsonyi köszöntőt, 
majd a jelenlévők megajándékozása következett. 

 

A közgyűlés egy közös ebéddel fejeződött be. Mindnyájan úgy érezzük, hogy a 
közgyűlés jól sikerült. Jó volt látni, hogy ennyien összejöttünk, örültünk, megha-
tódtunk a volt kollégák kedvességétől, segítőkészségétől, az étterem figyel-
mességétől és a karácsonyi terítéstől. Úgy éreztük, így még soha nem fogad-
tak Bennünket. 

                                                 Kőmüves József 

                                               elnök 

Az Atomerőmű Nyugdíjasok Balatonfüredi Egyesülete  

közgyűlése 
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Legalább egymilliárd forintos kor-

mányzati támogatás a paksi térségnek 
 

 A Miniszterelnökséget vezető miniszter beszá-

molójában ismertette: a Paks II. projekt mindenben 

az előzetes ütemtervnek megfelelően halad. Lázár 

János kiemelte: az unió sem vitatja, hogy szükség 

van új blokkokra Pakson, mivel az uniós energiapo-

litika része a nukleáris kapacitás fenntartás. Brüsz-

szellel kereskedelempolitikai jellegű vitája van a 

magyar kormánynak, amely azonban nem veszé-

lyezteti, és nem késlelteti a Paks II. projekt megva-

lósítását. Nemzetközi pénzügyi elemzések is alátá-

masztják, hogy a beruházás piaci körülmények kö-

zött is megtérül.  

A miniszter arról is beszélt: stratégiai cél, hogy 

minél több magyar vállalkozás vegyen részt a pro-

jekt megvalósításában, valamint olyan biztonságo-

san működő atomerőmű épüljön, amely hosszú tá-

von olcsó áramot biztosít a lakosság és az ipari fo-

gyasztók számára.  

 Az ülésen Süli János polgármester, a tanács társ-

elnöke elmondta, a társadalmi tanács keretében ki-

alakult együttműködésnek köszönhetően a térség 

települései az elvárásaiknak megfelelő mértékű tá-

mogatásban részesültek, amellyel a civil szerveze-

tek és a sportegyesületek támogatása mellett szá-

mos sikeres fejlesztést valósítottak meg.  

 A fórumon Lázár János kiemelte: a térség fejlesz-

tésére 2016-ban a kormányzat - a tavalyi 750 

milllió forintot meghaladó mértékű - legalább egy-

milliárd forintos forrást biztosít. A Miniszterelnök-

séget vezető miniszter hozzátette: várja a települé-

sek terveit, javaslatait a források hatékony felhasz-

nálására. A Társadalmi Tanács ülésén Nagy Róbert, 

a NIF Zrt. vezérigazgatója tájékoztatást adott a Ka-

locsa térségében épülő új Duna-híd előkészítésének 

részleteiről.  
Forrás: MTI-Mailer <Mti-Mailer@mti.hu> 

Alig ismert 0,5 %-os nyugdíjemelési lehetőség egyéni kérelem alapján 

A nyugdíjasok között többségben lehetnek azok a jogosultak, akik nem tudnak, sőt nem is hallottak az alábbi lehetőségről! 

Ez nem jelent túlzottam nagy összegű emelést a korábban megszerzett nyugdíjaknál, de kicsikét mégiscsak növeli annak mér-

tékét. No meg ami jár, az jár! 

A rendelet vonatkozó paragrafusa: 

22/A. 81. § 

 (1). A saját jogú nyugellátásban részesülő személy –ideértve azt a személyt is, akinek nyugellátása a 83/A-83/B. § szerint 

szünetel – nyugellátását kérelemre saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalko-

zóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a naptári évben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem 

összege egytizenketted részének 0,5 százalékával növelni kell. A növelést megelőző naptári év előtt elért keresetet, jöve-

delmet az országos bruttó átlagkereset egyes években történő növekedését alapul véve a növelést megelőző naptári év 

kereseti szintjéhez kell igazítani. 

(2) A saját jogú nyugellátásban részesülő személy kérelmére a nyugellátását az 1) bekezdés szerint kell növelni akkor is, 

ha arra a jogosultságot korábban, azóta megszűnt rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj vagy rehabilitációs jára-

dék mellett szerezte. A saját jogú nyugellátás mellett folytatott kereső tevékenység időtartama szolgálati időként nem 

vehető figyelembe. 

(3) A növelésre irányuló kérelmet évente egy alkalommal, legkorábban a kereset, jövedelem megszerzését követő naptári 

évben lehet benyújtani. Ha a növelés iránti kérelem több naptári évben megszerzett keresetre, jövedelemre vonatkozik, 

a növelés összegét naptári évenként kell meghatározni.” 

A Társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 22/A. §-a alapján egyéni kérelem alapján lehe-

tőség nyílik az emelési kérelem beadására az ONYF K27 számú nyomtatványának kitöltése és a munkáltató által a vonat-

kozó évekre (évenkénti bontásban) kiállított, kiadott NYENYI lap mellékletével. 

Figyelem! A kérelemhez csatolni kell minden esetben a munkáltató által előző év végén járulék elszámolási igazolást 

(levont és befizetett járulékok)! Az emelés megadása nem automatikus, azt kérvényezni kell az igénylő lakóhelye szerinti ille-

tékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz benyújtva. Amennyiben valamennyi adatot megad az igénylő, általában 30 

napos határidővel tájékoztatást kap az emelési elfogadásáról, vagy annak elutasításáról. 

Sok sikert a jogosultaknak!      (Budaörsi Info, Dr. K. J. ) 
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Pannónia  

Önsegélyező Pénztári hírek 

Másként folytatjuk… 

A Pannónia Önsegélyező Pénztár 2016. január 7-ei küldöttközgyűlése – kihasználva a pénztári törvény 

adta új lehetőségeket – a Pénztár életét és működését érintő fontos döntéseket hozott, amelyek a tagság 

lehetőségeit jelentősen bővítik. 

A Pannónia Önsegélyező Pénztárban 2016. február 15-étől az önsegélyező célú kiadások mellett az egés-

zségpénztári szolgáltatások is elszámolhatóvá válnak. 

A fontosabb új egészségpénztári szolgáltatások: 

egészségügyi szolgáltatások árának finanszírozása (pl. fogorvosi ellátás; bőrgyógyászati ellátások; egyéb 

orvosi ellátások és vizsgálatok) 

 gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelések árának támogatása 

 hátramaradottak segélyezése, a pénztártag halála esetén 

 szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése 
életmódjavító (és adóköteles) szolgáltatások: természetgyógyászati ellátások; sporteszköz vásárlásának, bérlésé-

nek támogatása; gyógyteák, fog- és szájápolók árának támogatása 
Az önsegélyező pénztári szolgáltatások köre 2016. február 15-étől két új szolgáltatással bővül:  

lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása 
közüzemi díjak finanszírozásának támogatása (villamos energia, gáz, ivóvíz, csatornadíj árának megtérí-

tése) a védendő fogyasztónak minősülő tagok esetében 

A pénztári törvény másik módosítását kihasználva a Küldöttközgyűlés szándéknyilatkozatot fogalmazott meg 

a Pannónia Egészségpénztár befogadásáról, amelyet a Pannónia Egészségpénztár Közgyűlése még aznap elfo-

gadott és részéről is megerősítette. A beolvadáshoz szükséges második közgyűlés várhatóan 2016. március má-

sodik felében kerül megtartásra. 

Összefoglalva az eseményeket: 

a Pannónia Önsegélyező Pénztár 2016. február 15-étől egészségpénztári szolgáltatásokat is nyújt, 

a bővülést névváltozás is tükrözi, így a pénztár neve 2016. január 7-étől: Pannónia Egészség- és Önsegélyező 

Pénztár, 
a Pannónia Önsegélyező Pénztár 2016. április 1-jével befogadja (beolvadás útján) a Pannónia Egészségpénz-

tárt 

A döntésekkel a két Pénztár közel 11 ezer fős jelenlegi tagsága és az új tagjaink egy pénztáron belül (egy admi-

nisztrációs is kiszolgáló szervezet keretein belül), azonos nyilvántartás és egy egyéni számla terhére vehetik 

igénybe a teljes egészség- és önsegélyező szolgáltatási kört.  

Az önsegélyező pénztár tagjaira nézve a változás csak a szolgáltatási lehetőségek bővülését jelenti, a tagsági 

jogviszonyban semmilyen változás nem következik be, a tagoknak teendőjük nincsen. 

További terveink között szerepel a pénztári elszámolókártya ("egészségkártya") bevezetése, amely 2016. máso-

dik negyedévében várható. 

Az új szolgáltatásokról (szabályozás, igénybevételi lehetőségek, nyomtatványok) szóló és a változásokkal kap-

csolatos információkkal a www.pannoniaosp.hu honlapon folyamatosan jelentkezünk. 

Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár 
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A Független Szakszervezetek Demokratikus 

Ligájának elnöke, Gaskó István a január 25-én 

megtartott Elnökségi ülésen bejelentette tisztsé-

géről történő lemondását 2016. február 18-i ha-

tállyal. A LIGA elnöke a soron következő LIGA 

Tanácson adja vissza mandátumát, annak a testü-

letnek, amely testület 1996 óta folyamatosan 

megválasztotta e tisztségre. Bejelentette továbbá, 

hogy 2016. január 25-től nem kíván elnöki jogai-

val élni. 

A szervezet élén az elnöki tisztséget Gaskó 

István 1996 áprilisától töltötte be folyamatosan. 

Munkájának eredményeként a LIGA Szakszerve-

zetek, mint konföderáció, kiemelt szereplőjévé 

vált a szakszervezeti mozgalomnak. 

Az Elnökség a bejelentést tudomásul vette és 

köszönetet mondott az elnök eddigi, közel 20 

éves munkásságáért.A LIGA Elnöksége felkérte 

Gaskó Istvánt, hogy töltse be a LIGA Akadémia 

Kuratóriumának elnöki tisztségét, aki a felkérést 

elfogadta. 

Az Elnökség döntése értelmében a szervezet 

irányítását a LIGA Tanács döntéséig a társelnö-

kök látják el. 

A LIGA Tanács ülését az Elnökség 2016. feb-

ruár 18-ára hívta össze. 

Gaskó István leköszönt az elnöki tisztségből 

A PADOSZ éves programjai közül mindig ki-

emelkedő súllyal szerepel az éves bizalmi tovább-

képzése. A korábbi évek időszakát követve idén, 

február 25-e és 28-a között bonyolítjuk le a progra-

munkat az Atomerőmű balatonfüredi Rekreációs 

Központjában.   

A meghívásunk alapján közel 100 fő PADOSZ-

os tisztségviselő részvételére számítunk. Az idei 

rendezvényünket is megtiszteli tájékoztatójával és 

az azt követő fórummal az MVM PA Zrt. vezér-

igazgatója és humán igazgatója.  A képzésen meg-

hívásunkra részt vesznek, és tájékoztatásukkal egy-

bekötött fórummal állnak a tisztségviselők rendel-

kezésére az EVDSZ és az MVM TSZSZ vezetői.  

A sok éves hagyományunknak megfelelőn itt kerül 

megvitatásra a PADOSZ 2015. évi költségvetése 

és a 2016. évi terve. A képzésünk keretén belül 

jogi-munkajogászi tapasztalatokról is hallhatunk 

dr. Molnár Péter ügyvéd és dr. Kiss Mihály mun-

kajogász előadásában.   

A képzés tervezete összeállt, annak véglegesíté-

sére a közeljövő KSZB ülésein kerül sor. Bízunk 

benne, hogy a képzésünkkel a várakozásoknak 

meg fogunk felelni, és az azon résztvevő tisztség-

viselő társaink megelégedésével tudjuk azt lebo-

nyolítani. 

B.I. 

Balatonfüredi bizalmi képzésünkre készülünk 
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Valószínűtlen, hogy az állam elvenné    
az önkéntes nyugdíjpénztári pénzünket 

 

Az önkéntes nyugdíjpénztárak népszerűsége ellenére továbbra is sokan tartanak attól, 

hogy az ilyen módon összegyűjtött vagyonra az állam egyszer csak ráteszi a kezét. A va-

lóságban ennek nagyon kicsi az esélye. Ennek alátámasztására a Bankmonitor elemzői 

összefoglalták, mi a különbség a magán-nyugdíjpénztárak és az önkéntes nyugdíjpénztá-

rak között. 

Az önkéntes nyugdíjpénztárak (ÖNYP) jelentik a nyugdíj megtakarítás legnépszerűbb for-

máját hazánkban. A befektetések összehasonlításával foglalkozó Bankmonitor azt írja, ügyfe-

leik részéről mégis rendre előjön a gyanakvó kérdés: az ilyen formában összegyűjtött pénzt 

ugye nem fogja ugyanúgy „elvenni az állam", mint ahogy az a magán-nyugdíjpénztárakkal 

(MNYP) történt? 

Nagyon fontos tehát egyszer és mindenkorra tisztázni, mi a különbség az ÖNYP és a 

MNYP között, illetve, hogy mi is történt a pénztári vagyonnal 2011-12 során. 

A magán-nyugdíjpénztárakban nem lakossági megtakarítások gyűltek. 

Az ÖNYP és az MNYP közötti legfőbb különbséget a befizetések forrása jelenti. A Bank-

monitor szerint ez az az eltérés, ami biztosítja, hogy előbbi vagyona ne juthasson az utóbbi 

sorsára. 

A magán-nyugdíjpénztárakba nem a dolgozók önszántából és nettó keresetéből félretett 

megtakarítások kerültek, hanem a bruttó bérükből levont nyugdíjjárulék egy része. Megjelené-

sük előtt ez a járulék teljes egészében az államkasszába került. A rendszer felállításával vi-

szont a járulékok egy részéről az állam önként lemondott, és úgy döntött, hogy gazdálkodjanak 

ezzel inkább a magán-nyugdíjpénztárak. 

2011-12 során viszont az állam meggondolta magát, és visszakérte ezt a pénzt, így a 

magán-nyugdíjpénztárakban felhalmozott vagyont visszacsatornázták hozzá. Ezt a lépést tart-

ják sokan a magán-nyugdíjpénztári vagyon állam általi elvételének. 

A Bankmonitor szakértői kiemelték: nem állítják azt, hogy előremutató, vagy jogos lépés 

lett volna ez, sőt, épp az ellenkezőjét gondolják. De attól, hogy ez a sajnálatos eset megtörtént, 

nem kell feltétlenül azonnal rémeket látni és attól tartani, hogy ugyanez történik majd az 

ÖNYP megtakarításokkal is. 

A dolgozóhiány már tavaly is rá-

nyomta bélyegét a hazai bérviszonyok-

ra. Makroszinten az elmúlt évek trendjé-

nek megfelelően egyelőre alacsonyabb 

egy számjegyű emelkedés volt látható a 

statisztikák szerint. A KSH a friss beje-

lentés alapján 2015. január-

novemberben 4,1 százalékos átlagkere-

set bővülést mért az előző év azonos 

időszakához viszonyítva. Banki elem-

zők 2016-ra, a tavalyihoz hasonlóan 3-4 

százalékos bruttó és 5-5,5 százalékos 

nettó bérnövekedést jeleznek előre. A 

munkaerő-piaci mozgások alátámasztják 

e várakozásokat, ám előfordulhat, hogy 

a piaci kényszerek még jobban megtol-

ják a bérdinamikát. 

Csábítás keleten 
A magyarországi vállalatok 77 szá-

zaléka munkaerőhiányt tapasztal, ami az 

elmúlt évekhez képest a legmagasabb 

arány. A hazai munkaerőre immár nem 

csak a fejlett uniós országok, hanem a 

régiós tagállamok is elszívó hatást gya-

korolnak. Szlovákia e területen egyre 

fontosabb szereplő, s már nem kizárólag 

a pozsonyi régiónak van vonzereje. Míg 

tíz évvel ezelőtt a szlovákok átjártak 

dolgozni ma már csak elenyésző szám-

ban jönnek. A magyarokról azonban 

nem hallani, hogy tömegesen visszafor-

dultak volna. Eközben a magyaroknak 

ma már egyszerűbb képzettséget igénylő 

munkakörökben sem kell nyugatra men-

ni a jobb egzisztenciáért: egy raktári 

betanított munkás akár már 800 eurónyi 

havi bérre is számíthat Csehország kele-

ti felében, a munkáltató a szállást is fi-

zeti. 

Addig feszítik a húrt, amíg el nem 

pattan 
Ám nemcsak a „hiányszakmákban”, 

hanem szinte a teljes hazai munkaerőpi-

acon folyamatos vákuum tapasztalható. 

Az általános emberhiányt például a ke-

reskedelemben és a gyáriparban jellem-

zően kisebb emelésekkel próbálták 

kompenzálni a cégek, hogy elszipkázzák 

a dolgozókat a konkurenciától. E terüle-

teken mára óriási fluktuáció alakult ki: 

jellemzően olcsó, betanított munkások-

kal igyekeznek pótolni az elszivárgókat. 

A fordulat akkor következik be, ha a 

vállalatoknál nagy tömegben jelentkezik 

kimutatható pénzügyi hátrányként, hogy 

a képzetlen dolgozók rosszabb minőség-

ben termelnek, sőt, nem kis számban 

selejtet állítanak elő. A negatív tapaszta-

latok miatt az eddigieknél látványosan 

nagyobb mértékű emelésre kényszerít-

hetik a cégeket - kénytelenek lesznek 

szemléletet váltani. 

Az első lépések megvannak 
Jellemző a hazai cégekre, hogy - bár 

csak nagyon apró lépésekkel, de meg-

próbálják csökkenteni a magas és ala-

csony bérkategóriák közötti különbsé-

get. Ennek érdekében idén is az átlagnál 

magasabb emelést kapnak a fizikai és 

adminisztratív munkakörökben dolgo-

zók, és az átlagnál kisebbet a közép- és 

felső vezetők. Az ágazatok közül átla-

gosnál magasabb béremelést a fejlődő, 

egyre több munkavállalót felszívó ipar-

ágakban fognak megvalósítani. Ezek 

között élen járnak az autóipari, az ipari 

termelő és az elektronikai vállalatok. 
A teljes cikk a PADOSZ  INTRANET oldalán 

Pánikhelyzet alakul ki a krónikus munkaerőhiány miatt   

http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/tovabb_novekedhetnek_a_berek_2016-ban_elemzok_.608992.html
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/fordulat_a_magyar_boltokban_beremelesi_spiral_indult_el.604569.html
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/fordulat_a_magyar_boltokban_beremelesi_spiral_indult_el.604569.html
http://szakszervezetek.hu/
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In memoriam 
 

2015. december 15-én Benkó Sándor (75) klarinét 
művész, világhírű Benkó Dixieland Band vezetője, Bu-
dapesten váratlanul elhunyt. Súlyos betegségét eltit-
kolta, csak a családja tudott róla. Néhány héttel a halá-
la előtt, a TV-ben, országos napilapokban jövő évi ter-
veiről, rá váró feladatokról beszélt.  

17 éves korában alakította meg a zenekarát. Biza-
kodva készültek a zenekaruk megalakulásának 60. év-
fordulójára. Az együttesük eddig csaknem 11 ezer koncertet adott itthon és 
külföldön. Mindig nagy sikerrel. Zenekaruk számtalan esetben részesült elis-
merésben. Benkó Sándor úgyszintén, kitüntetéseit szinte felsorolni sem le-
hetne. Művészeti munkáságáért Kossuth és Liszt Ferenc díjat kapott. Tehet-
séges fiatalokat Benkó ösztöndíjjal támogatta, ma már többen a zenekar 
aktív tagjai. Szívhez szóló zenéjükkel több millió zenekedvelő embernek fe-
lejthetetlen élményt, örömöt nyújtottak.  

A zenekar tagjai tisztelték és szerették. Benkó Sándor mindig, mindenkor 
ügyelt arra, hogy a zenész társai semmibe sem szenvedjenek hiányt. Ezen 
cselekedetével viszonozta mindazt, amit kapott. A fiatalabbak „Apunak” 
szólították. A koncerteken részt vevők szintén érezték Benkó Sándor és ze-
nekarának tiszteletét, szeretetét. Időközönként egy-egy szám között, a kon-
feransz szerepét is betöltötte. Emberszeretetétől számtalan esetben tanúbi-
zonyosságot adott, amikor különféle alapítványoknak jelentős összeget 
utalt át. Kevésbé ismert, hogy évtizedeken át, villamos mérnökként tanított 
a Műszaki Egyetemen Dr. Benkó Sándor. Hallgatói is tisztelték a nagy tudá-
sú, emberszerető tanárukat. Nagyszerű, kiváló művészt, embert veszí-
tettünk el, mi magyarok és az egész világ. Lemezük hallgatásakor, gondolat-
ban mindig velünk lesz Benkó Sándor és zenekara. Nyugodjék békében. Em-
lékét megőrizzük örökre. 

MJ. 

Benkó Sándor által vezetett Benkó Dixilend zenekar 1995 novemberében lépett fel az 

VDSZSZ kongresszusán, annak esti, szabadidős programját képezte. 

A felkérési megbeszélés során Benkó Sándor rendkívül együttműködően járt el. Jelez-

te, hogy az együttes valamennyi tagja villamosmérnök, s szimpatizálnak a VDSZSZ-el. 

Ennek kapcsán 50% díjcsökkentést ajánlott fel, melyet mi szívesen elfogadtunk. Cse-

rébe – közfelkiáltással - tiszteletbeli VDSZSZ tagokká választottuk őket, melyet ők is 

örömmel fogadtak el. 

A koncert nagyon jó hangulatban, sikerrel zárult. — emlékezett Gál Rezső, az  EVDSZ  

akkori elnöke. 
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Az  

EVDSZ  

kedvezmények 

igénybevételéhez 

szükséges  

éves  

tagkártya érvényesítő  

matrica  

a PADOSZ irodán át-

vehető. 


