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Az Értelmiségi
Szakszervezeti
Tömörülés
jelöltjei
az egészségbiztosítási
önkormányzatba

Dr. Kuti
László

A május 21-ei
tb-választás
egészségbiztosítási
szavazólapján
a
szakszervezeti
szövetségek sorrendjében az Értelmiségi Szakszervezeti
Tömörülés (ÉSZT) a

Dr. Novák Dr. Mocsári
Csilla
Ilona
41 éves, jogász, a Társadalombiztosítási Dolgozók
Szakszervezetének (TBDSZ)
függetlenített elnöke. Rövid
ideig pedagógus, késő bb
azonban a munkája, hivatása
- mind a mai napig - a társadalombiztosításhoz köti. A
miskolci Tb Igazgatóságán a

47 éves, geológus, okleveles földrajz szakos tanár, a
Magyar Allami Földtani Intézetben tudományos főmunkatárs. Az ÉSZT soros elnöke.1969-85 között az Alföld
földtani térképezését végezte,
s e munka közben kidolgozta
a modern agrogeológiai kutatás programját. A térképezés befejezése után Magyarország agrogeológiai kutatási programjának összeállítására vállalkozott, de nem
adta fel az Alföld földtani
problémáinak kutatását. Egyike azoknak, akik a TUDOSZT
megalapították. Jelenleg a
TUDOSZ elnöke és az ÉSZT
soros elnöke.

40 éves, közgazdász, a
Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsésztudományi
Kar Szociálpolitikai Tanszékén egyetemi adjunktus. Pályáját 1975-ben a Pécsi Tudományegyetemen kezdte,
1983-tól egyetemi adjunktus
a Közgazdaságtudományi Kar
Közgazdaságtan Tanszékén.
1989-91 között gazdaságpolitikai gyakorlatot szerzett a
Szakszervezetek Gazdaság
és Társadalomkutató Intézetében, majd az Alapítványi
Társadalomkutató Intézetben,
mint tudományos kutató.
1992-től ismét a Janus Pannonius Tudományegyetem
oktatója.

betegségi és anyasági ellátási osztályon ismerte meg a
szakma szépségét és nehézségét. Az igazgatóság titkársági osztályvezető jeként
választották meg 1989-ben
országos szakszervezeti elnöknek. Az ÉSZT elnökségi
tagja.

Lódi
György

Dr. Makay
László

48 éves, újságíró. 1969-ben
üzemmérnöki diplomát szerzett, majd elvégezte az újságíró iskolát. 1971-ben a
Magyar Rádió, 1973. januárjában a Magyar Televízió
munkatársa lett. Jelenleg a
TV Híradó Miskolci Tudósítói
Irodáját vezeti. Fő tevékeny-

ségi köre az észak-magyarországi történésekről, eseményekrő l tudósítani. Nem
speciálizálódott egyetlen
szakterületre sem, de elsősorban a gazdaságpolitika,
egészségügy és az oktatásügy témaköre áll hozzá közel.

67 éves, orvos, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
főorvosa. Az egyetem elvégzése után a bajai kórház
szülészetére került. 1960-tól
a halasi kórház igazgatója és
osztályvezető fő orvosa volt
30 éven át. A megyei
egészségügyi és szociális
bizottság elnöke 12 évig, így
a társadalombiztosítás különböző modelljeinek kidolgozásában tev őlegesen részt
vett. Az egészségügyi szervezési
kérdésekkel
egészségügyi integráció stb.
- foglalkozik, gyógyító munkája mellett.

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés programja

A társadalombiztosítási önkormányzatokról
Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) a gazdasági átalakulás nem könnyű időszakában alapvetően fontosnak tartja a szociális biztonság megőrzését,
illetve megteremtésének új alapokra helyzését. Ennek megvalósítása csak úgy lehetséges, ha nagyarányú lakossági támogatással létrejönnek a társadalombiztosítási
önkormányzatok. Az ÉSZT olyan önkormányzatok létrehozásában érdekelt, amelyek személyi összetételükkel biztosítják a szakértelmet, képviselik a lakosság,
a munkavállalók különböző rétegeinek, foglalkozási ágainak érdekeit, felelős döntéseikkel megőrzik az alap jelenlegi és jövőbeni működőképességét.
Az ÉSZT tisztségviselői és szakértő i ismerik a társadalombiztosítás jelenlegi helyzetét, tudják,
hogy az önkormányzatok mit fognak „örökölni". Képviselőik készek részt venni egy új arculatú
társadalombiztosítás kialakításában. Nem felelő tlen ígérgetésekkel, hanem megvalósítható és
számon kérhető programjavaslattal kívánják elnyerni a szavazók
bizalmát. Azt akarják, hogy a társadalombiztosítás rendszere belátható idő n belül egy európai
színvonalú biztosítási szolgáltatást nyújtó rendszerré alakuljon
át.

társadalombiztosítástól, vegye át az formatikai szervezeteket mű ködállami költségvetés.
tessenek, mert ezzel gyorsabb, pon— Az alapok és a biztosítottak tosabb ügyintézés valósítható meg.
védelme érdekében a leghatározot— Minden lehetséges eszközzel
tabban tiltakozni fog minden olyan szorgalmazni fogja a vagyonjuttatás
kezdeményezés ellen, amely az megvalósulását.
önkormányzatok véleményének ki— Kezdeményezni fogja az ÉSZT
kérése nélkül a pénzügyi alapok
közötti átcsoportosításra irányul.
— Értékálló ellátásokat kíván biztosítani mind a nyugdíjbiztosítási,
mind az egészségbiztosítási ágazatban.
— Az állampolgárok és a társadalombiztosítási dolgozók biztonságos jogismerete és jogalkalmazása
ér-dekében áttekinthető, kezelhető,
egyszerűbb szabályozást fog kezdeményezni. Ennek kapcsán igényelni fogja, hogy a jogalkotók kérMit képvisel az ÉSZT
jék ki és vegyék figyelembe a jogala társadalombiztosítási
kalmazók gyakorlati tapasztalatait.
önkormányzatokban?
— Javasolni fogja, hogy a törvény— Az alapok kizárólag a befizetők hozási munkában minden esetben
és biztosítottak érdekeit szolgálják. sürgősséggel tűzzék napirendre a
— Az állami szociális gondos- biztosítási ágakat érintő törvénykodás keretébe tartozó ellátások javaslatok tárgyalását.
(gyes, gyed, mező gazdasági já— Kezdeményezi, hogy önkorradék, segélyek stb.) váljanak el a mányzatok korszerű ügyviteli és in-

a területi önkormányzati szervek
létrehozását, valamint az állami garanciával mű ködő rendszerek kialakítását.

Milyen nyugdíjbiztosítást
szeretne az ÉSZT?
Készüljön olyan új törvény, amely
a szolidaritási elv megőrzése mellett er ő siti a biztosítási elv érvényesülését, amelyben a megállapításra kerülő ellátás színvonala
arányos a járulékfizetés éveivel, a
szolgálati idővel és közelít a járulék
alapjául szolgáló jövedelmekhez. Az
új nyugdíjtörvény biztosítsa a már
megállapított nyugellátások reálértékének megőrzését, s kerüljön
mielőbb elfogadásra és kihirdetésre,
ugyanakkor készüljenek el az átmeneti időszakra vonatkozó javaslatok
is.
A foglalkoztatási helyzet várható
alakulását figyelembe véve lehet
csak felelősségteljesen dönteni a női
nyugdíjkorhatár emelésének konkrét
szabályairól.
Az új nyugdíjtörvény keretein belül

meg kell fogalmazni a reálérték
megőrzés elveit.
A régen megállapított, reálértékéből jelentősen vesztett nyugellátások differenciált emelése elkerülhetetlen.

Milyen egészségbiztosítást
szeretne az ÉSZT?
Olyan egészségbiztosítási rendszer kialakítását szorgalmazza az
ÉSZT, amelyben az alapvető egészségügyi szolgáltatások térítésmentesek, amely hozzájárul a fiatalok
egészségi állapotának megőrzéséhez, az egészségesebb nemzedékek felneveléséhez. Szeretnénk, ha megőrizhető lenne a táppénz mértéke és reálértéke. Az
ÉSZT a megbetegedések megelőzését fontosabbnak tekinti, mint
a gyógyítást.
Végezetül: készüljön önálló egészségbiztosítási törvény, amelyben
egyértelm ű en meghatározzák az
egészségügyben kérhető térítési
díjak mértékét és feltételeit.
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Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés jelöltjei
Az egészségbiztosítási önkormányzatba

A nyugdíjbiztosítási önkormányzatba

(A lista első öt jelöltjét lásd a Szószóló első oldalán.)

(A lista első öt jelöltjét lásd a Szószóló negyedik oldalán.)

J

Az alapszervezet Szakszer- fokú Szakoktatási Továbbképvezeti Bizottsága elnöke, az ző és Szaktanácsadó Intézet
49 éves, orvos, egyetemi AOKDSZ intézőbizottságának tanulmányi csoportvezetője.
23 éves, egyetemi hallgató,
tanár, a SZOTE 1. sz. Belkli- tagja.
a Miskolci Felső oktatási
Hanák Zsuzsa
nika Endokrinológiai Önálló
Érdekvédelmi Szövetség
Lukács
Józsefné
33 éves, tanár, pszicholóDr. Balogh Tibor Dr. Visnyeí László
Osztály és Labortatóriumá(OFESZ) képviselője, a Közgus,
tanársegéd az egri Ta52 éves, népmű vel ő , ban.
gazdasági Kar Kari Taná70 éves, gépészmérnök,
nárképző Főiskola Pszicholó- könyvtáros, az AOKDSZ Ku47 éves, állatorvos, az Álcsának tagja.
nyugdíjas
egyetemi docens, latorvostudományi Egyetem
giai Tanszékén.
tatási tagozata ügyvezető titDr. Török Lajos az AOKDSZ
Nyugdíjas Bi- tanszékvezető docense, az
kára.
Dr. Kupcsik
50 éves, okleveles agrár- zottságának vezetője.
egyetem szb-titkára, az
Dr. Tompa Anna
mérnök, az FM Kiemelt SportAOKDSZ Intéz ő bizottsága
József
Dr.
Süveges
47 éves, orvos, az OrszáDr.
Varsányi
létesítmények Intézménye
alelnöke.
61 éves, statisztikus, egye- gos Munka- és Uzem-egészMihály
igazgatója, mely intézmény
György
temi tanár, a Közgazdaságtu- ségügyi Intézet Citogenetikai
működteti a Ferencvárosi TorDr. Hoóz István
53 éves, tanár, tanszékdományi Egyetem rektorhe- Osztályának vezető főorvosa.
54 éves, tanár, a Bajai
na Club létesítmény-hátterét.
vezető a Vitéz János Talyettese.
64
éves, demográfus, a
felsőfokú Tanítóképző Intézet
Dr. Cselényi
nítóképző Főiskolán. Az ÉSZT Dr. Bányai István tanszékvezető docense. Az Janus Pannonius TudományDr. Bánfalvi
Komárom-Esztergom megyei
FDSZ Országos Intézőbizott- egyetemen Tanszékvezet ő
József
67 éves, jogász, a társadaegyetemi tanár.
ügyvivője.
ságának tagja.
Gáspár
lombiztosítás szinte minden
56 éves, egyetemi docens,
ágában dolgozott. 1986-ban
Dr. Sallai Miklós
50 éves, gyógyszerész, a Miskolci Egyetem rektorKovács Antal
Hajduné
nyugdíjba vonult.
egyetemi docens, a SOTE 1. helyettese.
41 éves, egyetemi adjunk43 éves, adótanácsadó, a
Dr. Molnár Katalin tus,
sz. Kémiai-Biokémiai Intéa Szegedi József Attila
Szabó
László
Bács-Kiskun
megyei
Csezetében. A biológiai tudo- Ködmön Károlyné
52 éves, egyetemi docens, Tudományegyetem egyetemi
csemőotthon gazdasági igazmányok doktora, a SOTE
23 éves, egyetemi hallgató, a műszaki tudományok kan- tanácsának tagja, az FDSZ
57 éves, szociálpolitikus,
gatója.
szakszervezet titkára.
az Országos Fels ő oktatási didátusa, a Miskolci Egyetem Országos Választmányának
közel huszonöt évig - nyugÉrdekvédelmi Szövetség FDSZ szervezetének elnöke. tagja.
díjba vonulásáig - az Építő,
Velki Pálné
Dr. Lévai Géza
(OFESZ) képviselő je, a
Fa- és Építőanyag-ipari DolGörögh Sándor
Mayer György
56 éves, orvos, egyetemi gozók Szakszervezete Ko47 éves, sportszervező, az Budapesti Műszaki Egyetem
tanár, a Debreceni Orvostu- márom megyei titkárságán AOKDSZ Szakoktatási Tago- hallgatója.
46 éves, agrármérnök, me36 éves, tanár, népmű velő,
dományi Egyetem docense.
dolgozott.
zata ügyvezető titkára.
zőgazdasági szaktanácsadó a az FDSZ országos titkára.
Debreceni Agrártudományi
Dr. Petrich Géza Egyetemen dolgozik, az egye- Dr. Révész Márta
Dr. Francia István
Dr. Schadt
Jocha Károlyné
69 éves, egyetemi tanár, a tem szb-titkár helyettese.
45 éves, fizikus, egyetemi
Györgyné
47 éves, geológus, a Ma43 éves, vegyész, az MTA
Budapesti Mű szaki Egyetem
adjunktus, a Debreceni OrvosTermészettudományi Kutagyar
Állami
Földtani
Intézet
47
éves,
tanár,
szociológus,
FDSZ
nyugdijas
tagozatának
Horváth
tudományi Egyetem Gyógytólaboratóriumában. A TUszertani Intézetében. A DOTE a Janus Pannonius Tudo- munkatársa, a szakszerveze- elnöke, a Miskolci Egyetem
DOSZ titkára.
Györgyné
diszdoktora.
Dolgozói Szakszervezetének mányegyetem Jogtudományi ti bizottság tagja.
44 éves, adminisztrátor,
titkára, az Orvostudományi Kar Szociológiai Tanszékén
Forgách Éva
Géczy Géza
Dr. Balázs Géza rokkant nyugdijas, az ÁllástaEgyetemek Szakszervezeti egyetemi adjunktus.
38
éves, tanár, újságíró, a
lanok
Szervezetének
OrszáSzövetségének országos el50 éves, villamos mérnök,
66 éves, a KözgazdaságtuDr. Kalaus
gos
Közössége
Szövetkezet
Halasi
Hét heti hírmagazin
nöke.
a Magyar Elektrotechnikai El- dományi Egyetem nyugalma(ASZOK) társadalmi tiszt- szerkesztője.
zott
egyetemi
docense,
az
György
lenőrző Intézetben dolgozik,
Dr. Velkey László
egyetem Nyugdijas Bizott- ségviselője.
53 éves, egyetemi tanár, a az intézet szb-titkára, a Va- ságának elnöke.
Dr. Kéri Teréz
65 éves, orvos, a Budapes- Budapesti Müszaki Egyetem sas Innovációs Tagozatának
Dr.
Piros
46 éves, tanár, népmű velő,
ti Orvostovábbképző Egyetem Vegyészmérnöki Kar Taná- elnöke.
Dr. Magyar István
szociológus, tanszékvezető
Gyermekgyógyászati tanszé- csának tagja, a kémiai tulstvánné,
főiskolai tanár, az esztergomi
kének vezető professzora.
54 éves, egyetemi docens,
dományok doktora.
Bedő Gabriella a Budapesti
Dr. Kovács Ilona Vitéz
János Tanítóképző FőisMűszaki Egyetem
Dr. Paulin Ferenc Dr. Szabó Sándor 30 éves, geológus-mérnök, Közlekedésmérnöki karának 56 éves, szakközgazdász, kolán.
a Posta-vezérigazgatóság
a Magyar Állami Földtani In- dékánhelyettese.
51 éves, orvos, egyetemi
55 éves, orvos, a Veszpré- tézet Agrogeológiai Osztályán
Fügedi Ubul
közgazdasági osztályvezedocens, a SOTE 1. sz. Szümi Egyetem üzem-szakorvoDr. Szabó Gábor tő jeként ment nyugdíjba, a 40 éves, geokémikus, a
lészeti és Nőgyógyászati Klitudományos munkatárs.
sa.
Nyugdijasok Országos Kamanákáján tanszékvezető egyeMagyar Állami Földtani InTamás
rájának alapító tagja.
temi tanár.
Dr. Törös Péter
tézetben tudományos munDr. Dibó György
52 éves, egyetemi adjunkkatárs.
Rátkai István
51 éves, orvos, az Eszter- tus, a Budapesti Müszaki
39 éves, orvos, a SZOTE
Bőhm Zsuzsanna
Ideg- és Elmegyógyászati gomi Kórház II. sebészeti Egyetem FDSZ titkára, ve61 éves, tanár, szakfelSpeck Jánosné
46 éves, statisztikus, a
osztályának osztályvezet ő gyészmérnök, a kémiai tu- ügyelő, nyugalmazott főiskoKözszolgálati Szakszerveze- Klinikán adjunktus.
dományok kandidátusa.
58 éves, számviteli szakemlai docens, az Egri Tanárfőorvosa.
tek Szövetsége Munkaközképző Főiskola Testnevelési ber, a Vitéz János TanítóDr.
Csere
Tibor
vetítő Irodájának vezetője.
Dr. Koszta
képz ő F ő iskola gazdasági
Tanszékén dolgozott.
Gecsei Éva
54 éves, orvos, a Pécsi Origazgatójaként vonult nyugdíjSándorné
Dorogi László
vostudományi Egyetem ad32 éves, bányamérnök, a
ba.
Márai László
50 éves, laborasszisztens,
48 éves, okleveles villa- junktusa és az egyetem Ra- Magyar Állami Földtani Intézet
59 éves, okleveles gépész- Dr. Kalmár János
szociálpolitikai szakértő , a
mosmérnök, 1992 augusz- diológiai Klinikája Telecobalt tudományos munkatársa.
mérnök. A miskolci TüzeDebreceni
Orvostudományi
therápiás
részlegének
vetusától munkanélküliként szer56 éves,geológus-mérnök
Szakszervezetének léstechnikai Kutató és Fejleszvezi a budapesti munkanél- zetője.
Dr. Loboda Klára Egyetem
tő Vállalat szabadalmi ügy- a Magyar Áll
ami Földtani Inszervezőtitkára.
küliek különböző egyesületeit.
vivőjeként vonult nyugdíjba. A tézet tudományos főmunkatár43 éves, gépészmérnök, a
Haubert Gábor
Vasas Szakszervezet Intézeti sa.
Budapesti Mű szaki Egyetem Dr. Elek Elemérné
Dr. Erős István
Tagozatának tagja, az ESZT
56 éves, munkavédelmi fel- Gépészmérnöki Karán adjunk45 éves, matematikai-mű- Borsod-Abaúj-Zemplén meKarácsonyi
52 éves, gyógyszerész, a s őfokú technikus, az Orszá- tus, szb-titkár helyettes.
szaki szakos tanár, főiskolai gyei Szövetségének ügyviSZOTE Gyógyszertudományi gos Munkavédelmi Tudomádocens az egri Eszterházy v ője.
Andrásné
Tamula László
Károly Tanárképző Főiskola
54 éves, mentálhigiénikus a
Oktatástechnológiai és InforDr. Jánosi Antal kecskeméti
57 éves, számviteli szak„Margaréta" Szomatikai Tanszékén. A főiskoértő, a Magyar Állami Föld- la szb-titkára, az FDSZ IB
64 étes, vegyészmérnök, a ciális otthonban dolgozik.
tani Intézet pénzügyi osztály- tagja, az ESZT Heves megyei Veszprémi Vegyipari Egyetem
vezetője.
Analitikai Kémia Tanszékén Venczelné Berecz
szervezetének ügyvivője.
Szakértelmet, olyan szakértőket,
dolgozott nyugdíjba vonuAnikó
Dr. Weltner János Csatár Lászlóné lásáig.
akik maguk is a létminimum környékén lév ő

Kárpáti Péter

Kar Gyógyszertechnológiai nyos Kutatóintézet főmunIntézete docense.
katársa.

Dr. Julesz János

Mit ajánlunk?

fizetésükből támogatják nyugdíjas szüleiket,
nevelik gyermekeiket.

Mióta vagyunk?
Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
1989-ben, még a SZOT idején, attól független,
második konföderációként jött létre.

Kik, vagyunk
az ESZT-ben?
Az agrároktatásban, a felső oktatásban,
az akadémiai és egyéb kutatóintézetekben,
az orvosegyetemeken és klinikákon dolgozók,
valamint a társadalombiztosításban
dolgozók szakszervezetei.

49 éves, orvos, az Orszá46 éves, tanár, földrajz és
gos Sebészeti Intézet igaz- térképész szakos a Varga
gatóhelyettese, címzetes Márton Kertészeti és Földmérési Szakközépiskolában.
egyetemi docens.

Bíró József
58 éves, technikus tanár, a
vépi Mezőgazdasági Közép-

29 éves, a Debreceni Agrártudományi Egyetem szakszervezeti bizottsága gazdasági
ügyintézője.

Horicsányi László
Választások
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Május 21-én társadalombiztosítási önkormányzati választás lesz az országban. Aznap dől el:
az államigazgatás feladata marad-e továbbra is
a táppénzek, nyugdíjak kezelése. Ha a választásra jogosultaknak legalább a negyedrésze leadja voksát valamelyik szakszervezeti szövetség
jelöltlistájára, akkor legkésőbb június 21-éig
megalakulhat az egészség- és a nyugdíjbiztosítás önkormányzatainak hatvan-hatvan fős
testülete. Ellenkező esetben továbbra is a pártok, társadalmi szervezetek képviselőiből álló
felügyelőbizottságok tartják szemmel a mamutkassza sorsát — igazi döntési jogok nélkül,
hiszen a választások következő fordulóját csak
a jövő év végéig kell kiírni...
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59 éves, agrármérnök, a
Hajdúszoboszlói Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet f ő tanácsadója, az
AOKDSZ alelnöke.

Dr. Jármai Ferenc
52 éves, okleveles villamosmérnök, főiskolai docens,
a Kandó Kálmán M ű szaki
Főiskola oktatója.

Dr. Simon György
59 éves, vegyész, címzetes
egyetemi docens. A Semmelweis OTE Fogorvostudományi
Kar Orálbiológiai Tanszékének tudományos tanácsadója, a SOTE Szakszervezeti Bizottságának tagja.
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Dr. Mocsári Ilona

Tisztázott biztosítási
jogviszonyt
Tekintettel arra, hogy a társadalombiztosítási önkormányzatok
jogai els ő dlegesen a gazdáikodásra vonatkoznak, a jogalkotásban véleményezési lehető ségük lesz, fontos, hogy
id ő ben felkészüljenek a mind
sz ű kösebb tb-alapok pénzének
beosztására. Hogyan látja ezt dr.
Mocsári Ilona, az ESZT egészségbiztosítási önkormányzatának
jelöltje, a Pécsi Janus Pannonius
Tudományegyetem Szociálpolitikai Tanszékének adjunktusa.
— Miután az egészségügyi ellátás
a kötelező biztosítási jogviszonyból
következik, fontos, hogy a szerződő
felek, tehát a járulékot fizetők és a
biztosító tisztázzák, mi jár az ellátás
keretében. Ma tisztázatlan ez a
helyzet — mondja dr. Mocsári Ilona, majd hozzáteszi, hogy a kötelező
biztosítási elvből fakadóan az egészségügyi ellátásoknak ingyenesnek
kell lenniük. (Az ingyenesség azonban nem jelentheti a túlzott igények
kielégítését. Világosan rögzíteni kell,
mire vonatkozik és mire nem az
alapellátásban, illetve a fekvőbeteg
intézeti ellátásban a biztosítás.
Ebből az is fakad, hogy mind a biztosítottnak, mind a biztosítónak tud-.
nia kell, hogy bizony van kockázat,
aminek igenis mérhető következményei vannak.)
— Ismertek a betegségcsoportok,
a korral és foglalkozásokkal járó
gyakoribb megbetegedések, úgy
gondolom, hogy a kockázatok kiszű résében mind a biztosítottaknak,
mind a biztosítónak kötelességei
lesznek — folytatja. — Ebből fakadóan nagyobb hangsúlyt kell
fordítani a megelőzésre, ami pénzbe kerül ugyan, de bizonyára sokkal
olcsóbb, mint a súlyos betegségek
gyógyítása, nem is beszélve az
egyének védelméről. Azt gondolom,

ott megjelenik a pazarlás. Ezért
sürgősen elemezni kell az egészségügyi költségek alakulását. Tudniillik sem a betegek sem az egészségügyi dolgozók nem elégedettek
hogy átlátható biztosítási jogvi- az ellátás színvonalával, a jöveszonyt kell teremteni mielőbb, ami delmekkel.
komoly feladatot jelent az önkormányzatoknak.
Dr. Bod Péter
Az a véleménye továbbá, hogy
egy tiszta, mindenki számára követhet ő biztosítási rendszer bi- Célzott irányítás
zonyára kiszűri majd a természetDr. Bod Péter, a Nyugdíjbizbeni adományozásokat, és a sokat tosítási Felügyelő bizottság elbírált paraszolvenciát. Ha sikerül nöke, az MTA Matematikai Kumegfizetni az egészségügyi dol- tatóintézet
,
igazgatóhelyettese:
gozókat, és sikerül meggyőzni a
- És
szerűnek tartom, hogy a tárbiztosítottakat, hogy nekik a meg- sadalombiztosítás az idén már több
határozott egészségügyi ellátások mint 600 milliárd forintos alapjait
ingyen járnak, nem lesz szükség olyan köztestületek irányítsák, amesemmiféle adminisztratív beavat- lyeknek tagjait azok választják, akik
kozásra e tekintetben, aminek a befizetéseikkel tulajdonképpen
egyébként sem igen lenne ered- működtetik a társadalombiztosítást.
ménye.
— A kötelező biztosítás terméQuidquid id est, timeo Danaos
szetesen nem zárja ki a piaci viszoet dona ferentes. Bármi légyen is
nyokat az egészségügyből, de ez
az, félünk a görögökt ől, még ha
már nem a társadalombiztosítás
ajándékot hoznak is. Megvan benrésze. Ha kialakul a fizetőképes
nünk az államtól való örökös
kereslet az extraszolgáltatások után,
félelem, a vele szembeni bizalmatmeg lehet teremteni ezekre a kínálalanság. Már mióta várjuk például,
tot is, véli a szociológus.
hogy kiadja a társadalombiztoAz a tapasztalata továbbá, hogy
sításnak azt a 300 milliárdos
az egészségügyi biztosításban az
elmúlt évtizedek során olyan szociávagyont! De nem adja. Mennyire
lis közvagyon halmozódott föl, amiszeretnénk magas hozamú gazhez minden járulékfizető hozzájárult,
dasági kapacitásokat kapni! De
ezért ezt közvagyonként kell meginkább csak egész vállalatokat
őrizni, és nem szabad a privatizáció
ajánlanak fel a hírek szerint. Bársorán kivásárolni.
mit is adjon az állam, félünk t őle,
— Márcsak azért sem, mivel
még ha ajándékba adja is.
1991-1992-ben egy főre 1000 forint
Olyan vállalat biztosan nem kell
volt a napi GDP összege, holott egy
— ingyen sem és kereten felül
átlagos kórházi ágy működtetése
sem —, amelynek mérleg szerinti
3000 forint, tehát, aki kórházban
eredménye az elmúlt két évben
van, háromszor annyit fogyaszt, mint
nem érte el árarányosan az 5
a napi jövedelemtermelés — mondszázalékot, illetve amelynek adósja dr. Mocsár Ilona, és hozzáteszi:
ságterhei meghaladják vagyona
nem engedhető meg, hogy ellátathúsz százalékát. Kizáró ok az is,
lanok maradjanak a betegek, de át
ha a vállalat eredményei az utóbkell alakítani a meglévő egészségbi években tendenciaszer űen romügyi ágystruktúrát, és a szociális
lottak. A keret terhére azonban
okok miatt gondozásra szorulókat a
csak olyan vállalat vehet ő át,
kevésbé drága szociális intézamelynek t őkearányos, illetve a
ményekben kell ápolni.
vételárhoz viszonyított nyeresége
Végezetül arról beszélt az adjunktíz százalék feletti. Feltétel még,
tusnő, hogy az egészségügyre évek
hogy várhatóan folyamatosan
óta a hiánygazdálkodás a jellemző.
fizet őképes legyen.
Márpedig ahol hiánygazdaság van,

(Hadi) tudósítás
Az ÉT márciusi üléseiről
Kuti László idestova két esztendeje részt
vesz az — Ertelmiségi Szakszervezeti
Tömörülés képviseletében — az Érdekegyeztető Tanács (ÉT) munkájában. A TUDOSZ elnöke a Szószólóban rendszeresen
(hadi)tudósit az érdekegyeztetés „harcmezejéről".
Bár nem úgy indult, végül is az Érdekegyeztető
Tanács szemszögéből nézve mégis békés, nyugodt
hónap volt az április. Ugyanis minden várakozás ellenére csak egy plenáris ülést tartottunk, azt is a hó
elején. Később néhány fontos téma tárgyalása elhalasztódott, amelyekre pedig nagyon számítottunk.
Elmaradt annak a gazdasági-szociális fórumnak a
megtartása, amit eredetileg februárra terveztünk, s
amely a kormányátszervezés miatt, úgy tűnik, némi
késedelmet szenved. E nagy fontosságú program
megszervezését valamikorra a nyárra tű zték ki.
Remélhetőleg ez az új időpont már végleges, s valami eredménye és hatása is lesz. No nem az 1993as év gazdaságára, hanem a 1994-re.
A nagy várakozás ellenére nem került plenáris ülés
elé a társadalombiztosítás igazgatási szervezetének
a biztosítási önkormányzatok létrejöttével összefüggésben történő átszervezéséről készített előterjesztés sem, melyet az ÉT Szociálpolitikai Bizottsága
többször is tárgyalt. Eredménytelenül. Elképzelhető
azonban, hogy rövid időn belül ez a témakör napirendre kerül. Bár azon is el kellene gondolkodni,
hogy szükséges-e egyáltalán szervezeti átalakítást
tervezni az önkormányzatok felállítása előtt, kockáztatva annak a veszélyét, hogy rövid időn belül egy
újabb átalakításra kerüljön sor. Hiszen egészen biztos, hogy a majdan fölálló önkormányzatnak is
lesznek szervezeti elképzelései...
Az egyetlen plenáris ülésre április 8-án került sor,
melynek egyetlen témaköre a „Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács részére a háztartási villamosenergia-tarifa módosításáról" szólt, amit az Ipari és
Kereskedelmi Minisztérium terjesztett elő. Az ülést
azonban nem akármilyen események előzték meg: a
villamosenergia-ipar dolgozóinak készenlétbe helyezett sztrájkja. Szerencsére, amire a plenáris ülés ideje
eljött, a külső viharok elcsendesedtek.
Maga az ülés napirend előtti felvetésekkel kezdődött. Kértük a munkáltatói oldalt, hogy a közös
felhívásban forduljon a választópolgárokhoz - a május
21-i választások sikere érdekében -, felszólítva őket,
hogy minél többen menjenek el szavazni a társadalombiztosítási önkormányzatokra. Meg is kaptuk a

támogatást, s a végleges szöveget eljuttattuk a sajtóhoz. Második felvetésünk pedig az volt, hogy a
választási kampányidő szakban az ÉT plenáris
üléseket a sajtó képviselőinek jelenléte nélkül tartsuk, elkerülve annak a veszélyét, hogy az ülést
akarva-akaratlanul a választási kampánynak rendeljük alá. Javasoltuk, hogy a sajtót az ülés utáni
sajtótájékoztatón részünkről az oldal titkára tájékoztassa. Ezen kérésünk sajnos nem nyert meghallgatást.
A fő téma tárgyalásakor a szociális partnerek
közül a kormány képviselői álláspontjukat védendő
kiemelték, hogy Magyarországon fordított árrendszer van, a kisfogyasztók fizetnek kevesebbet az
áramért. Arról azonban nem beszélt, hogy a kisfogyasztók a „fejlettebb" világban a fizetésükből
kényelmesen meg tudják fizetni az áramot, nálunk
viszont ez egyre komolyabb problémát okoz. Végül
egyértelműen kimondták: a kormány nem tudja
tartani a novemberi és decemberi megállapodást.
A szakszervezetek képviselője felhívta a figyelmet, hogy nem árkorszerű sítésről, hanem egyértelmű en áremelésről van szó, amivel a szakszervezetek nem tudnak egyetérteni. Kötöttünk 1993ra egy megállapodást, azt be kell tartani! A
munkavállalók képviselője szerint a legszegényebb
rétegek nem fogyasztanak sok áramot, mert lakásuk sincs. Az érdekképviseletek szerint a tervezet
további 2 milliárd forintot von el a vállalkozóktól,
ami a munkahelyek megszüntetését jelentheti.
Végezetül felmerült, hogy megfelelő előkészítés
után a szociális partnerek hajlandók a villamosenergia-árakról és a korszerű sítésről is tárgyalni,
de ehhez nem a monopolszervezeteket tartják a
legalkalmasabb tárgyaló félnek...
A munkáltatók képviselője kijelentette, hogy az
oldal nem vállalhatja fel az állami monopóliumok
védelmét, ezért nem ért egyet többek között az
előterjesztéssel. Szerintük ez a javaslat megalapozása egy 1994. évi további áremelésnek. A
munkáltatók a villanyáram árát is adóként kénytelenek felfogni és félnek, hogy a lakossági villanyáram árának emelése bérkövetelésként fog
megjelenni. Kiemelték: nem lenne szabad megbolygatni az egyensúlyt.
Az ipari és kereskedelmi miniszter a felvetésekre
reagálva kijelentette: nem képzelhető el igazságos
és szociálisan is elfogadható piaci ár. Az „áremelkedés" a termelői árakra nem hat ki, mondta,
majd megerősítette, hogy a jelenlegi árrendszer
1995-96 után nem lesz tartható tovább (szerintem
a jelenlegi bérrendszer sem!). Beszélt még arról,
hogy az energiaárak fogyasztói szerkezete sem jó.
Ezek után még néhány körön keresztül ment a
„kölcsönös gy ő zködés", végül is a miniszter
megigérte, hogy az előterjesztést átdolgozzák és
újra ET elé hozzák...
Q-ti
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Az önkormányzati irányitásnak az a
lényege, hogy lehetőség nyílik arra,
hogy a társadalombiztosítás rendelkezésére álló szűkös eszközökkel
a tb ügyeiben érdekelt, szakmai
testületek gazdálkodjanak. A célra
orientált irányítás sokkal eredményesebb, mint amikor egy állami
hivatal fennhatósága alá tartozik a
szervezet. Természetesen az önkormányzatok se irányíthatnak önkényesen, hiszen a tb-vel kapcsolatos jogok és kötelességek törvényben vannak rögzítve.
A megválasztandó önkormányzat
fontos feladata lesz a társadalombiztosítási rendszerek továbbfejlesztésének kidolgozása, másrészt működtetnie kell a meglévő ágakat, és
ha lesz vagyona a tb-nek, azzal is
az önkormányzat gazdálkodhat.
Sajnos jelenleg a társadalombiztosítás, azon belül a nyugdíjbiz-

Quidquid id est...
A társadalombiztosítási vagyon a
pénzügyi önállóság egyik feltétele.
A pénzügyi önállóság pedig az autonómia, az önkormányzás feltétele.
Ebb ől következik, hogy a kapott
vagyonnak jövedelemtermel ő kapacitásnak kell lennie és nem vállalatnak. De hátha vállalatot kínálnak, ezzel is számolni kell. Ilyenkor azonban a vállalatot át kell világítani. Meg
kell nézni növekedési és stabilitási
helyzetét, felvev őpiacait, várható
rendelésállományát és kapacitáskihasználását.
Az átvev ő bizottságok elemezzék
a kínált vállalat várható fizet őképességét, f őleg azt, hogy állandó
vev ői fizet őképesek-e. Lényegesek
a fizet őképesség hosszabb távú
tényez ői, így a termékek várható
versenyképessége. Egyébként a
felkínált vállalatnak versenyképesnek kell lennie bérszínvonalban
és bérszínvonal-emelésben, hitel- és
garanciaképességben, t őkeemelési
és m űszaki fejlesztési lehet őségben.
Szükséges vizsgálni az adósságállomány mellett a követelésállományt
is: mennyire behajtható.
A vállalatok ugyanabban a betegségben szenvednek, mint az egész

tosítás is nagyon nehéz helyzetben
van. Ennek okai a gazdaság általános állapotában keresendők. Úgy
gondolom azonban, hogy ezek a
problémák átmeneti jellegűek, s a
társadalmi-gazdasági renaszerünk
átalakulásával kapcsolatos egyszer
nehézségek. De a nyugdíjrendszer
átalakítása hosszú lejáratú stratégiai
feladat, amelyet nem szabad csupán
a kezdeti nehézségek függvényében
nézni. Aki ma áll munkába, csak
negyven év múlva lesz nyugdíjas,
és akkor már teljesen más gazdasági feltételek lesznek. Ezért a nyugdijrendszer kidolgozásakor figyelembe kell venni a most élő két és félmillió nyugdíjas helyzetét is, azokét,
akik a közeli években mennek nyugdíjba, valamint a fiatalokét is, akik
még évtizedekig fizetik a járulékot.
ország, az egész gazdaság: hatalmas a felújítási elmaradás. Ennek
behozásához gyakran több pénz
kell, mint amennyibe az egész vállalat kerül. A vagyonértékelést
mindenképp el kell végezni. Egy
vállalat nem annyit ér, amennyit
belefektettek, hanem amennyi
bel őle kihozható. Az így számított
tőkeértékből kell levonnia a sürgős
felújítások költségeit. A tárgyi
vagyonértékhez hozzá kell adni a
követeléseket, kinnlev őségeket,
de csak egy reális, egynél kisebb
behajthatósági szorzóval. Ugyanakkor teljes nagyságban és kamattal növelve vonandó le a tárgyi
vagyonértékből a vállalat adóssága.
Miután így kiszámolták a felkínált vállalat tökeértékét — figyelembe véve az elmúlt két év
tényleges nyereségét, a tárgyév
és a következ ő két év várható
nyereségét —, ekkor már jöhet az
önkormányzati testület „szubjektív értékelése" és végleges döntése. Lám: az önkormányzati
testületekbe nemcsak kiváló szociológusokat, egészségügyi szakembereket kell bejuttatni, hanem
pénzügyi-számviteli szakembereket is.

Tégy a gyűlölet
ellen!

GYERe14.1011K

Május 15-én „Tégy a
gy űlölet ellen!" Alapítvány
egy vidám tavaszi sétára
hívja meg a Szószóló olvasótáborát. A séta egy
koncerttel kezdődik a Tabánban 14 órakor. Fellépnek: Albatross, Gerendás Péter, Halász Judit, Kanalas Éva-Fábri
Géza (duó), Kaláka,
NO coMMent, Pa-Dö-Dö
és koncerttel végződik a
Kossuth téren 17 órakor fellépnek: Androdrom,
Bródy János, Demjén Ferenc, Halász Judit, Hobo,
Koltai Róbert, Koncz Zsuzsa, Muzsikás, Presszer
Gábor, Somló Tamás, Zorán. A belépés a koncertekre természetesen
ingyenes.
A „Tégy a gyűlölet el- a TÉGY A GYŰ LÖLET ELLEN koncertre
len!" Alapítvány tehát mindenkit meghív erre a happeningre, aki tenni akar azért, hogy itt minden egyes ember úgy
érezze helye van, s minden gyereknek jövője van.
A Tégy a gy űlölet ellen! felhívás kezdeményezői ezúton is arra
kérnek minden intézményt, önkormányzatot, vállalkozót és magánszemélyt, aki jármű vei rendelkezik, segitsen abban, hogy az ország
minden tájáról mindenki, akinek fontos, hogy a magyar társadalmat
ne szakítsa szét a gy űlölet, a kirekesztés és a keserű ség, eljuthasson
május 15-én a tabáni és a Kossuth téri koncertekre.
„Több mint 150 ezer felnőtt és gyerek írta már alá felhívásukat.
Május 15-én legyünk még többen, akik együtt mondunk nemet a
gy űlöletnek és igent egy emberséges, mindenki számára egyformán
nyitott jövőnek. Aki tud, hozzon egy szál virágot, hogy a Lánchídról
a Dunára bízva sok ezer virág vigye üzenetünket a balkáni gyerekeknek, akiknek az életét fenyegeti az elszabadult gyűlölet.
Legyünk sokan, akik megmutatjuk, tenni akarunk azért, hogy itt ne
szabadulhasson el a gyűlölet, s hogy az emberi méltósághoz való jog
ne csak szép szó legyen!" — írták felhívásukban az akció
kezdeményezői.
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Fulbright-ösztöndíjak
Megjelent a Fulbright ósztöndíjak palyazati felhívása, amel
megtalálható a Magyar Nemzet 1993. május 4-ei számában vagy
elolvasható a TUDOSZ-irodában.

SZÓSZÓL Ó
Az Értelmiségi
Szakszervezeti
Tömörülés
jelöltjei
a nyugdíjbiztosítási
önkormányzatba

ÉRTELMISÉGI
SZAKSZERVEZETI
Ir.MÖRÜLÉS

Dr. Kis
Papp László

52 éves, okleveles építőmérnök, okleveles gazdasági
mérnök, az ÉSZT alelnöke.
1964-től a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karának oktatója, egyetemi docens. A mű szaki tudományok
kandidátusa. Kutatási területe
a mű emlékvédelmi rekonstrukciós tervezések korszerű
módszereinek tanulmányozása. Tevékenyen részt vett az
FDSZ és az ÉSZT megalakításában. A Felső oktatási
Dolgozók Szakszervezetének elnöke.

Dr. Bod
Péter

Dr. Vígh
László

68 éves, közgazdász, matematikus, a Közgazdaságtudományok doktora, egyetemi
tanár. Kutatási területe az
operációkutatás, a matematikai programozás és alkalmazásai a gazdasági tervezésben. Az egyetem elvégzése után, 1945-ben a MABInál kezdett dolgozni biztosítási matematikusként, majd az

51 éves, okleveles agrármérnök, az Állattenyésztési
és Takarmányozási Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. A tudományos pálya
valamennyi lépcső fokát végigjárta, európai tekintély ű
szakemberek mellett. Teammunkában részt vett a Magyarországon els ő k között
beindított hibridsertésprogramban, azóta a gazdasági
haszonállatok (sertés) tenyésztését károsan befolyásoló stressz mérséklésével és
a húsminőség javításával foglalkozik. Tevékenyen részt
vett az AOKDSZ és az ÉSZT
megalakításában, amelynek
alelnöke is.

A május 21-ei
tb-választás nyugdíjbiztosítási szavazólapján a szakszöszervezeti
vetségek sorrendjében az Értelmiségi
Szakszervezeti
Tömörülés (ÉSZT) a

Krizsán
Sándor

4
1

le

Martos
Béla

69 éves, tanár, népmű velő,
1984 óta nyugdíjas. Életet az
éveknek Klubszövetség alelnöke, a Nyugdíjasok Országos Kamarájának ügyviv ő helyettese, a Sajtó és
Tájékoztatási Bizottság elnöke. 1985-től vezeti az IKA-

OTI öregségi és rokkantsági
biztosítási főosztályának vezetője volt. Jelenleg az MTA
Matematikai Kutatóintézet
igazgatóhelyettese. A Tb
Nyugdíjbiztosítási
Felügyelő bizottságának vezetője.

RUS M ű velő dési Központ
Nyugdíjasklubját. Egy szakszervezeti Nyugdíjas Fórumot
szerkeszt. Az értelmiségi felelő sséget, hivatást igen
jelentősnek tartja.

73 éves, közgazdász, egyetemi tanár, a közgazdaságtudományok doktora, a Janus
Pannonius Tudományegyetem
díszdoktora. Pályáját 1946ban kezdte, az Országos
Társadalombizto-sítási Intézet
tisztviselő jeként. 1949-62
között a Központi Statisztikai
Hivatalban, az Országos
Tervhivatalban és a Kohó- és
Gépipari Minisztériumban
dolgozott. 1962 óta az MTA
Közgazdaságtudományi
Intézetben dolgozik, 1990 óta
nyugállományban. Jelenleg
„A nyugdíjak egyenlő tlensége" témájú tanulmányon
dolgozik.

NÉZŐPONT

Közvélemény

Dr. Tóth Antal a MODUS Közvélemény-kutató (Gazdasági és
Társadalmi Marketing-tanácsadó Kft.) igazgatója 1993. május tal rendelkező megkérdezettek is
10-én a Szószóló szekesztősége „indentitászavar"-ban szenvednek
rendelkezésére bocsátotta a leg- ezen a területen.
frissebb kutatási eredményeit,
A szakszervezeti vezetők ismertamelyek a reprezentatív lakos- ségi, illetve szimpátialistáját minden
sági véleményeket tükrözik a vonatkozásban Nagy Sándor vezeközelgő társadalombiztosítási ti, akinek ismertségére jellemz ő,
önkormányzati választások hogy a megkérdezettek majdnem
előtt.
felének, illetve közel háromneA kutatás főbb megállapításai a
jelenlegi helyzet bemutatásával
kezdődnek: az ismert történelmi
körülmények hatására a magyar
szakszervezeti tagság lakosságon
belüli aránya (az idősoros adatok
tükrében) az utóbbi másfél év alatt
jelent ő sen csökkent. A tagság
lemorzsolódása az értelmiség
körében volt a legnagyobb, de
magától értető d ő en a munkanélküliek tagsági viszonyának
megszűnése is erős depressziós
hatást gyakorolt erre az arányszára. Ennek ellenére a demográfiai
adatok arról vallanak, hogy a magyar lakosság többsége változatlanul fontosnak tartja/tartaná a
szakszervezeti tagsági viszonyt; (a
nyugdíjasok és a magasan képzett
munkavállalók osztják a legnagyobb arányban ezt az álláspontot). Figyelmeztető jel viszont,
hogy a munka világában nemrég
bekapcsolódott megkérdezett fiatalok igen nagy arányban nem
tulajdonítanak jelentőséget a szakszervezeti tagsági viszonynak.
A lakosság változatlanul nem
képes „beazonosítani" spontán
megkérdezéskor az egyes szakszervezeti tömörüléseket. Különösen elgondolkodtató, hogy
még a határozott „tagsági tudat"-

gyedének az ő neve jutott eszébe a
szakszervezeti politikusok spontán,
illetve „segítséges" megnevezésekor. Rajta kívül gyakorlatilag
csak Őri Csaba, Sándor László,
Palkovics Imre és Kuti László számít
közismert „tömörülésvezető" szakszervezeti politikusnak.
A megkérdezettek mintegy fele

Hallott-e ön arról, hogy májusban tartják a
társadalombiztosítási önkormányzat képviselőinek
választását,a szakszervezetek részvételével?

nyilatkozott úgy, hogy hallott a májusban tartandó társadalombiztosítási
önkormányzat kép-viselőválasztásról,
s jelenleg egy-negyedük tervezi azt,
hogy elmegy a választásra. Érdekes
tapasztalat, hogy a lakosság, függetlenül a konkrét részvételi
szándékától, helyesli, hogy megtartják a társada-lombiztosítási

Szerinte kinek az érdeke, hogy érvényes legyen
a társadalombiztosítási önkormányzat
képviselőinek választása?
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Ismeri-e a következő szakszervezeti tömörüléseket?

Ki képviseli leginkább Magyarországon
a munkavállalok érdekeit?
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választásokat. A többség úgy véli,
hogy mind a munkavállalóknak,
mind az egész társadalomnak
érdeke az ér-vényes, eredményes
szavazás. Ugyanakkor a legtöbben
saját bevallásuk szerint alig ismerik a szakszervezetek tevékenységét, s a tagság zöme is
tájékozatlannak tekinti magát szakszervezeti ügyekben.
A MODUS közvélemény-kutatói
szerint a voksolni szándékozók
több mint egyharmada az
támogatja (Az
MSZOSZ-t
MSZOSZ legf ő bb támogatói a
városban élő, 45-64 év közötti,
középiskolai, illetve szakmunkás
végzettséggel rendelkező, átlagos
jövedelm ű állampolgárok közül
kerülnek ki.), s hasonló arányban
vannak azok is, akik még nem
döntötték el azt, hogy melyik
tömörülésre szavazzanak. Viszonylag támogatott tömörülésnek
tekinthetjük még a Ligát, a Munkástanácsokat és az ESZT-et.
Ha figyelmesen átböngésszük a
MODUS kutatóinak adatsorait,
következtetéseit, akkor abból még
sok-sok mindent megtudhatunk. A
közvélemény-kutatás jeles mű velői
azonban két kérdés megválaszolás á val adósok maradtak.
Jó volna tudni, május 21-én hányan mennek el szavazni? Ki meri
azt megjósolni, a polgárok hogyan voksolnak majd „a választófülke magányában"? Jövendölésekbe bocsátkozni kockázatos
dolog, már csak azért is, mert ha
aznap a hétvégi, pénteki napon jó
idő lesz, s hétágra süt a nap,
akkor bizony előfordulhat, hogy a
májusi eső aranyat érne... (dura)

