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Sopron után Gyulán is helyi pénzt szeretnének

Megadóztatott szépség és a zónákra osztott város

A soproni terveket követõen Gyulán is felmerült a helyi
pénz bevezetésének ötlete. Ezt a fizetõeszközt a helyi vállalkozóknál, kereskedõknél lehet beváltani, tehát a helyi
pénz alkalmas az adott régió gazdaságának fellendítésére. Sopronban kékfrank néven, Mosonmagyaróváron
mosoni korona elnevezéssel tervezik bevezetését.

Nem akart jós lenni Réz
András, de az új könyvében
felvázolt, gyakran ijesztõ
jövõ egyes elemei már az
írás befejezése óta megtörténtek. Az esztéta azt
mondja: a jelenben van a
jövõ lehetõsége, és rajtunk múlik, hogyan alakítjuk. El akarunk-e jutni oda,
hogy halálbüntetést adnak
a dohányzásért, vagy a
várost zónákra osztják, és
megadóztatják a szépséget és a kövérséget?

– Egy lakossági fórumon vetõdött
fel a helyi pénz bevezetésének
ötlete – mondja Kásler Árpád,
a Banki Adósok Érdekvédelmi
Szervezetének az elnöke.
– Ilyen fizetõeszközt használ
tak például a gazdasági válság
idején az Egyesült Államokban
és Németországban, ez is segí
tette õket kilábalni a válságos
idõszakból.
Kásler Árpád a Helyi Témának
elmondta: egyelõre még csak

terv szinten fogalmazódott
meg bennük a gondolat, de a
jelentõsebb helyi vállalkozók
tól érkezett visszajelzések alap
ján van realitása az ötletnek.
– A helyi pénz gyakorlatilag
étkezési utalványhoz hason
lít, fizetni lehet vele, de nem
kamatozik. Mivel gyakran cse
rél gazdát, felpörgeti a helyi
gazdaságot. Azért kényszerü
lünk erre a lépésre, mert úgy
látjuk, sem a kormány, sem

az önkormányzat nem tudott
olyan lépéseket tenni, amely a
munkanélküliségre, az elszegé
nyedésre megoldást jelentene.
Beszéltem a gyulai munkaügyi
központ egyik illetékesével, aki
elmondta, hogy 1991 óta nem
volt ilyen nagy munkanélküli
ség a térségben. A helyi pénz
talán megoldást jelentene!G. B.

– A dohányzásért most nem
jár halálbüntetés, húst is ehetünk, bár mindennap elmondják, hogy nem egészséges. Azt
is tudjuk, hogy vannak elit- és
szegénynegyedek. Akkor miért
fájdalmas ennyire az ön által
vázolt jövõ?
– Úgy telnek a hétköznap
jaink, hogy egyre újabb korlá
tokat húznak fel, és mi csende
sen beletörõdünk. Már szinte
észre sem vesszük, ha egy új
jogszabály megint megfoszt
minket valamitõl. Ezek a sza
bályok soha nem a szabadság
ról szólnak, hanem arról, hogy
meg akarnak óvni valamitõl,
valakitõl, akár önmagadtól.
Pedig a jó és a rossz nem a
jogszabályokban foglaltatik,
hanem bennünk. A szabályok
nem azt mondják, hogy járj el
tisztességesen, hanem a jog sze
rint. Az én történetemben olyan
szereplõk vannak, akiknek fáj,
hogy nincs erkölcs, hogy bármit
törvénybe lehet foglalni, akár az
igazságtalanságot is.

Fotó: Császár Claudia

Megoldás lehet a munkanélküliségre Réz András: Lehet, hogy ötleteket adok?

Réz András: Újabb és újabb korlátokat húznak fel, mi pedig beletörõdünk
– Felülrõl döntik el, ki melyik
zónában éljen?
– Így van. Amikor errõl írtam,
folyamatosan az járt az eszem
ben, hogy ezek a zónák már
most is vannak, csak még nem
veszik õket körül kerítések.
Budapestnek is vannak „A”
zónái, amelyek elég biztonságo
sak, jó illatúak, ápoltak, és „E”
zónái, ahol emberhez méltat
lan életet élnek. Ahol kivágják
a fákat, hogy fûteni tudjanak,
ahol visznek mindent, ami moz
dítható.
– Mennyire veszi komolyan a
jóslatait? Figyeli a híreket, hogy
mikor történik valami hasonló,
mint amit leírt?

– Ne is mondja! Tavaly
júliusban leírtam, hogy az egyik
figura 2023 szeptemberében ül
a barátaival egy kocsmában, és
keseregnek a 22 órai zárórán.
Azután egyszer csak jött egy
telefon, hogy el kéne menni
tüntetni a 22 órai zárás ellen.
A könyvben a szépségre is adót
vetnek ki, mert az egy elõny.
Nemrég olvastam az interneten
egy latin-amerikai szerzõ cikkét
arról, hogy végig kellene gon
dolni a szépség megadóztatását,
mert az olyasfajta elõny, ami
nem mindenkinek adatik meg.
A fejemhez kaptam: lehet, hogy
ötleteket adok a döntéshozók
nak?
Szabó Dóra

