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:.1 A közszolgálati refonnot jelentõ törvényalkotás megvalósulása kizárólag az érintett mun- I! iii kav~llalói és szakmai ~épv~selete~el köz~s g,on?olk~dásb.an' v~lük e~y~!értésre ~~r~kedve
i II~ törtenhet meg. A konnany es szemely szerInt en IS szovetsegeskent tekIntünk szocIalIs part-

" nereinkre, mint felelõs, felkészült képviseletekre, amelyek szintén érdekeltek a refonn meg-

valósításában.
"'1;; Abban bízva látok munkához, hogy a közszolgálati reformról legkésõbb a jövõ év elejénI ! 'cc c megállapodást köthet a konnány az érdekképviseletekkel. Ezután kerülhet sor az Országgyû-

J. 1) lés határozatára a reformról és a megvalósítás menetrendjérõl. Azt szeretném elérni, hogy az
j ./: egységes közszolgálati törvényt a Parlament az EU-csatlakozással azonos idõpontban, azaz
I ;: 2004-ben fogadja el, s hogy az EU-s bérszínvonal alsó határát elérõ új bérrendszer bevezetése
i l 2005. január 1-jén megtörténjen. Ezt követõen pedig a szociális juttatások rendszerének érvé-
I I nyesítése -az ország anyagi teherviselõ-képességétõl fiiggõen -2006-tól fokozatosan, évrõl

I : évre haladva váljék teljessé.
I :, Ehhez a történelmi jelentõségû munkához a konnány meg fogja kapni a jó minõségben
! : szolgáltató, mindenki számára használható közszolgálatok létében érdekelt embereknek, ,a
i : társadalom egészének a támogatását, s a szociális partnerek együttmûködését is.

Vadász János

PONT hálózat Romániában

Minden kiadvány megvásárolható, megrendelhetõ"
~!:' A PONT Kiadó minden könyve hozzáférhetõvé vált a romániai olvasók számára azáltal,

hogy a budapesti kiadó a romániai PONTfix kiadóval közösen szeptember elején mûködtetni
kezdte a PONT Hálózatot. A sepsiszentgyörgyi Pumukli írószerbolt könyves részlegének

" felavatásával létrejött az elsõ "Bemutató Fix PONT", ahol a budapesti PONT kiadványok
mindegyike fellelhetõ, megvásárolható, de helyben, kellemes körülmények között olvasható
is. A sepsiszentgyörgyi Bemutató Fix PONT -ot a közeljövõben újabbak követik más erdélyi
városokban. A PONT Hálózat könyvküldõ szolgáltatása révén azonban a legkisebb faluba is
eljutnak a kiadványok. A PONT Kiadó könyvei és a FORDULÓPONT címû folyóirat meg-
rendelhetõk egyszerû postai levelezõlapon a következõ romániai címen: PONTfix 4000 Sfintu
Gheorghe, cp. 1-137. Jud. Covasna vagy e-mailen: mszksz@planet.ro

A könyveket a romániai olvasók kedvezményes áron rendelhetik meg, a kiadó kínálatáról
a MUSTRA címû lapból, a PONT Hálózat szórólapjairól vagy a sajtóból értesülhetnek. Az
erdélyi iskolák, könyvtárak, a mûvelõdéstörténet iránt érdeklõdõ olvasók a Szószóró címû
kiadvány (Tarján Tamás rejtvénykötete) révén benevezhetnek a Nyerjél egy könyvtárat pályá-
zat õszi fordulójára.

A kezdeményezést igen kedvezõ visszhang fogadta (lásd honlapunkon).
www .pontkiado.com

Közhasznúsági közlemény

Az Országgyûlési Könyvtár részére az adófizetõ állampolgárok által felajánlott 1 %-ból
befolyt összegbõl Leonard Dick Guide to the European Union címû könyvét szereztük be.
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