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A szociális munka szakmai közéleti lapja
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hát még a monoki, a magyarországi,
az európai szegénységben élı emberek.

MONOKLI
Az is, aki nem rabja egyetlen szenvedélynek sem, de Rejtıt valaha olvasott, tudhatja; ha egy kikötıi kocsmában leül kártyázni, könnyen fejezheti be a partit monoklival a szeme
alatt.
Fıleg, ha a kártyapartnerek között
üdvözölhetjük Buzgó Mócsingot, Fülig Jimmyt, Piszkos Fredet, pláne, ha
Gorcsev Ivánt (aki még Nobel-díjat
is nyert makaózva).
Lapszámunkat eredetileg teljes egészében a drogfüggıségben szenvedık segítésével kapcsolatos témának
szántuk, aztán az élet – mint mindig
– közbeszólt.
Július végén megalakult a Krízisalap
Tanácsadó Testülete, s talán nem
véletlenszerő idızítéssel, ugyanekkor
rukkolt elı Monok polgármestere a
szociális kártya ötletével.
Lapzártánkkor a kártyaparti még
nem ért véget, bár már több nagyjátékos és pitiáner kibic is kommentálta a lapjárást. Az már most is látszik,
hogy Monokról csakis monoklival
távozhat a játszmába behúzott szociálpolitika, hovatovább maga a jogállamiság.
Az a fajta szociális populizmus, amit
a község vezetıje képvisel, mindennemő szakmaiságot mellız, félreállítja a modern demokráciákat éltetı
humanizmus alapértékét, megtagadja
a jogegyenlıség szükségszerőségét, s
az abból fakadó társadalomépítı erı
létezését.
Ráadásul cinkelt lapokkal játszik;
nem létezı bizonyítékokkal, hamis
példákkal igyekszik alátámasztani igazát, mi több, igazságosságát.
Nem mehetünk el szó nélkül a jelenség mellett, hiszen ez a parti sem
más, mint színjáték, melyben a Jean
Valjeanok is csak statiszták lehetnek,
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Szakmánk képviselıinek elı kell
húzniuk farzsebeikbıl, mellényzsebeikbıl vagy akárhonnan aduikat:
szakértelmüket és együttérzésüket.
Majd pókerarc kíséretében piros lapot kell mutatni mindenkinek, aki
akár egyéni politikai ambíciótól vezérelve vagy szimplán ostobaságból
szándékosan törvényen kívül igyekszik helyezni szegényeket, sıt, saját
magát és egy egész közösséget is.

WÉBER LÁSZLÓ
< weber.laszlo@veszprem.hu >

„VÓCSER”
Mi a voucher?
A voucher-rendszer számtalan
konstrukcióban látott már eddig is napvilágot – pl. az a
Microsoft akció, amikor az
egyes szoftverekhez mellékelt
kuponok ellenében jár bizonyos mennyiségő ingyen továbbképzés, de utazási irodák
is alkalmaznak voucher megoldásokat. Ilyen a mobilszolgáltatók feltöltıkártyája is, amikor
egy adott összegért cserébe
jóváírás keletkezik a telefonszámlán. A voucher-rendszer
szélsıségesebb példája talán

az ínséges idıkbıl ismert jegyrendszer.
A
lényeg:
az
ellenszolgáltatást csak kötött
célra lehet felhasználni.
Hasonlót akar bevezetni a monoki polgármester, aki a gyermekvédelmi támogatás radikális (és jogsértı) jogosultsági
feltételrendszerének kialakítása
mellett újabban az APEH
csúcstartozói listára kerülésérıl híresült el.
Monokon a „közmunka ellenében utalt segély” után újabb „szociálpolitikai” újítást vezettek be Monokon - a
képviselıtestület már el is fogadta a
rendeletet. Voucher rendszerben
nyújtják, azaz jelen esetben chipes
kártyára utalják a segélyeket, amelyek megkötött felhasználását szorosan nyomon követik majd.
A kártyával csak „segélyezetthez
méltó” árukat lehet venni: például élelmiszert, gyógyszert vagy tüzelıt.
Kolláth György alkotmányjogász kijelentette, hogy az újabb helyi rendelet alkotmányos jogokat sért, mivel
az állampolgárok jogait és kötelezettségeit helyi szintő rendelet nem szabályozhatja. Az elızı, nagy port kavart monoki rendelettel (közmunkáért segélyt) kapcsolatosan Szőcs Erika munkaügyi és szociális miniszter
állapította meg, hogy alkotmánysértı.
Kiss Péter társadalompolitikai miniszter szerint a voucher típusú rendszer mőködtetése elfogadható, erre
az önkormányzatoknak van lehetısége.
A szociális
minisztérium, az
ombudsmani hivatal és a civil szféra
egyenlıre hallgat, illetve elvétve
hallatszik egy-egy állásfoglalás.
Összeállításunkban az internetrıl tallózott híreket és kommenteket mutatunk be, egységes összeállításban. A
válogatás vállaltan szőrt – a cigányellenes és rasszista kommenteket
gyökerükrıl, egyre terjedı társadalmi jelenlétükrıl tudomást véve sem
jelentetjük meg, mivel:
(A.) ez a HÁLÓ és a Szociális Szakmai Szövetség, valamint a teljes szociális- és mindenféle segítı szakma
alapvetı elveivel ellentétes
(B.) a rasszizmus, cigányellenesség
megkerülhetetlen probléma, amivel
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több ízben foglalkoztunk a HÁLÓ
hasábjain, s ezután is fogunk vele
foglalkozni, de jelen esetben nem
szándékozunk erre kitérni.
Forrás: http://www.origo.hu/
itthon/20090720-a-monokipolgarmester-szocialis-kartyabevezeteset-javasolja.html

Ferge Zsuzsa: Hamisan érvel
a monoki polgármester
Az FN által megkérdezett társadalomkutatók értelmetlennek és fölháborítónak tartják a monoki polgármester legújabb, társadalomjobbítónak szánt ötletét, a szociális kártyát.
Ferge Zsuzsa szerint nem a szegények bőnbakká tételével lehet megoldani az egyenlıtlenség, munkanélküliség és szegénység problémáit.

A monoki polgármester legújabb ötlete arra jó, hogy megszégyenítse,
stigmatizálja a szegényeket – mondta
az FN-nek Ferge Zsuzsa szociológus. Beleillik abba a sorba, amely a
nincsteleneket próbálja hibássá, felelıssé tenni sorsukért – tette hozzá.
(…) A szociológus szerint valamenynyi kutatás azt mutatja, hogy a szegényeknél, a segélyekbıl élıknél is
az elsı a gyermek, s hamis az érvelés, amely szerint azért szükséges a
szociális kártya, mert a szülık a
pénzt nem a gyermekekre költik.
Természetesen elıfordulhat ezeknél
a családoknál is, hogy a családfı
elveszi a pénzt, s elhanyagolja a
gyermekeket, de ez nem a szegénységgel, illetve a munkanélküliséggel
függ össze.
Ferge Zsuzsa arra is fölhívta a figyelmet, hogy a monoki polgármester tervezete szerint csak a kijelölt
boltokban – magyar kkv-kban – lehetne vásárolni a szociális kártyával,
amelyek a stabil kereslet miatt megtehetnék, hogy drágábban adják a
termékeket a konkurenciánál.
A szociológus szerint nem megen-

gedhetı a segélyezettek szabadságjogainak a korlátozása, s nincs is értelme. A 800 ezer magyar alkoholista
problematikáján nem a szociális kártya fog segíteni, s az uzsora ellen
sem kártyával, hanem inkább az iszonyatos szőkösség enyhítésével
kellene küzdeni – az uzsorás el is veheti a kártyát a segélyezettıl.
A szegénység, a munkanélküliség, az
egyenlıtlenség növekedésének nagy
társadalmi kérdéseit nem lehet, s
nem szabad a szegények bőnbakká
tételével elfedni – tette hozzá a tudós.
Az FN megkérdezte Ladányi János
szociológust is, aki Ferge Zsuzsához
hasonlóan morálisan elítélte a monoki polgármester kezdeményezését.
Forrás: http://www.fn.hu/
belfold/20090720/
szocialis_kartya_szegenyseg_uzsora/
Ferge Zsuzsa: (…) Úgy látom, a valós társadalmi problémákra, azaz a
növekvı egyenlıtlenségekre, az egyre súlyosabb munkanélküliségre
nincs valódi válasz, ezért ez a politika a szegényeket, ezen belül is a cigányokat teszi felelıssé a kialakult
helyzetért. Ez nem a szegénység elleni küzdelem, hanem a szegények elleni küzdelem. Az elıfeltevés tehát,
amelybıl a szociális kártya bevezetésének gondolata táplálkozik, nem igaz. A boltokban, ahol használhatnák
a kártyát, minden termék 20-30 százalékkal lenne drágább.

Következzenek a hírkommentek
(Forrás: NOL 2009. július 23.)

(…) Más. Svédországban alkohol vásárlási könyvecske van. Ha van köztartozás, nincs könyvecske, nem vásárol naponta, 1 2decist, cigarettát,
sört az, aki hónapok óta nem fizet
lakbért főtést, stb. itt miért nem példa
a nyugat? (…)
battonya | 2009. július 23.
| 06:44:54
(…) az állam (= az adófizetı) köteles
segélyt adni és utána aki kapja a segélyt azt mondhatja, hogy te nem
szólhatsz bele abba, hogy mire költöm, arra költöm a pénzem amire akarom?
Ha ez így van, akkor ez az adófizetı
számára a klasszikus „adózás” képviselet nélkül.
ki****@freemail.hu
| 2009. július 23. | 07:09:21
Jó ötletnek tartom a kártya bevezetését, sajnos nem mindig a "rászorultak"-hoz kerül a kbözı segély (…)
Magam is r.nyugdijas vagyok és
anyuka, nagymama, szerintem a kártya elérné valódi célját, hogy segítség a bajbajutottak gyermekeinek
életkörülményeit javítaná.
Dr Photon | 2009. július 23.
| 07:39:27
Jó ötlet, bár nem tökéletes. (…) …be
kell fejezni végre az ostoba készpénzforgalmat és államilag ellenırzött elektronikus pénzforgalomra
kell áttérni. (…)
Jó Szepessy ötlete, (…) napi leosztásban érkezne a segély, így nem lehetne egyszerre elkölteni, elherdálni.
A hétvégekre sem szabadna több
pénzt adni. Ha nagyobb vásárlást akarnak a segélyesek, kelljen beosztaniuk a napokra kapott pénzt. Ha így
felhalmoznak, juthat nekik többre is kizárólag spórolás révén.
Cuba Libre c.C. | 2009. július 23.
| 08:25:30

Lényeglátó | 2009. július 23.
| 05:41:44

Szerintem az ötlet jó, finomításokkal
biztosan beválik majd, mindenesetre
alkalmas elsı lépésnek egy szükséges úton. Ferge Zsuzsa véleménye
pedig nem érdekel, mert az enyém
legalább annyira fontos nekem, mint
az övé. (…) A mostani állapot csak a
nyomorral kombinált bőnözés konzerválása.
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nem fizetnek járulékot. Így TB járulék fizetése nélkül dolgoztatna közmunkán - így az így közmunkássá
váló nem rendelkezik TB jogviszonnyal, és az önkormányzat elspórolta a TB járulékot. Innen nézve, amit Szepessy Zsolt akkor kitalált, az
egy közönséges TB járulékcsalás.
Ezért nagyon jó az „Út a munkához”
programja a kormányzatnak.

Fel,vidék! | 2009. július 23.
| 08:29:29
A probléma valós. Végre valaki javaslattal áll elı, aki testközelbıl ismeri a problémát. (..) Elıször csak 12 helyen kellene tesztelni a rendszert.
Ha mőködik, akkor ki kell terjeszteni. Esetleg a menet közben kijövı hibákat javítani is lehet. Ám ha kiderül, hogy mégsem jó, akkor nem szabad kiterjeszteni.
Nem tudom Ferge Zsú mire alapozza
azt, amit állít az utolsó bekezdésben.
Mindenesetre az látszik, hogy javaslata nincs, csak kritizálja mások javaslatát.

Amirıl nagy kuss van, az az, hogy
Józsefvárosban 2003-ban az akkor
az önkormányzatban 2/3-os MSZPSZDSZ koalíció által bevezetett
rendszer TÖKÉLETESEN mőködik.
A lényege:

Fel,vidék! | 2009. július 23.
| 08:37:04
Számos munkavállaló kap mindenféle adómentes/kedvezı adózású utalványt (…) annak az aki nem dolgozik, miért kellene csak korlátlanul
felhasználható jó magyar forintot adni. Itt valami nincs rendben.
Frigyes | 2009. július 23. | 08:54:29
A segély az nem más, mint a közösség által nyújtott egyoldalú transzfer,
az ÁTMENETI megélhetési zavarhelyzetbe került közösségi tagnak. A
magyar szociális ellátórendszer ott
lett elhibázva, hogy az ÁTMENETI
állapotot tette ÁLLANDÓVÁ.
A segély folyósításának feltételeként
a transzfert juttató közösség joggal
írja elı azt, hogy az átmeneti megélhetési zavarhelyzetbe került segélyezett AKTÍVAN közremőködjön a
megélhetési zavarhelyzet mielıbbi
elhárításában.
A munkaerı ára a munkabér. Még a
közmunkáé is! NEM a segély, hanem
a munkabér. Így aki részt vesz közmunkán, az a (köz)munkavégzésért
BÉRT kapjon, NE segélyt. Ha pedig
BÉRT kap, akkor nem kell részére
SEGÉLYT folyósítani.
(…) ott követte el az alapvetı hibát,
hogy a segélyt összemosta a bérrel.
Persze, meg kell találni a helyes egyensúlyt a természetben és kötött
módon juttatott segély (…) és a
pénzbeni ellátás között. És meg kell
találni a módját annak, hogy a szociális kártyát elfogadó helyek ne élhessenek vissza a helyzettel. Nem egy eset volt, hogy az élelmiszerre beváltható szociális utalványért 120-150200 %-os áron adta az elfogadóhely
az élelmiszert és a ruhanemőt a segé-
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lyezettnek!
(…) Szerintem a leghatékonyabb
módszer az lenne, ha a segélyt folyósító önkormányzat (pl. családsegítı,
gyermekvédelmi szolgálat, iskolai
védını által) gyakran ellenırzi a segélyezett életvitelét, és azt, hogy
minden tıle telhetıt megtesz annak
érdekében, hogy az átmeneti megélhetési zavarhelyzet elháruljon (pl.
környezettanulmány – helyszíni ellenırzés, Munkaügyi Központ/továbbképzı hely/esti iskola havonkénti igazolása az együttmőködésrıl). (…) … több ezren vannak az országban ápolási díjon azért, mert idıs és/vagy magatehetetlen hozzátartozójukat otthon ápolják a nap 24 órájában. Vagy rengeteg olyan idıs
van, akik 20-40 ezer forintos nyomornyugdíjból élnek egyik napról a
másikra - és nekik például a közgyógyellátás és a lakhatási támogatás
jelent esélyt a túlélésre.
Sok önkormányzat NEM a monoki
rendeletet vette át! Ugyanis a „monoki modell” lényege az volt, hogy
„dolgozz öt napot közmunkán INGYEN és utána kaphatod a segélyt”.
A többi önkormányzat úgy oldotta
meg, hogy „dolgozz közmunkán, amiért BÉRT kapsz, és ha kiesel a
határozott idejő közmunkából, akkor
utána kapod a segélyt - de ha visszautasítod a közmunkát, akkor nincs
segély”.
(…) a segély folyósítása nem keletkeztet társadalombiztosítási jogviszonyt, és a folyósított segély után

 Az önkormányzat 6-9 hónapos
közmunkát kínál a tartós munkanélküli segélyezettnek, munkabérért, munkaviszony keretében
(TB jogviszonnyal), napi 6-8 órában, településtisztasági feladatok
ellátására, közhasznú szolgálat
keretében.
 Amikor lejár a 6-9 hónap közmunka, akkor a munkanélküli jogosult 1-3 hónap álláskeresési járadékra a Munkaügyi központtól
(ami szintén TB jogviszonyt keletkeztet)
 Ha ez lejárt, akkor jár a „segély”
- amit kap 1-4 hónapig; mert a
„rotációs rendszer” miatt visszakerül a közmunkarendszerbe. Addig is együttmőködési kötelezettség van (pl. képzésen való részvétel, kapcsolattartás a munkaügyi központtal/családsegítıvel).
 Ha nem fogadja el a közmunkát,
akkor nincs segély.
(…) És vajon kikkel fognak szerzıdést kötni az önkormányzatok? A
„közeliek” üzleteivel?
Ferge Zsuzsa véleményéhez pedig
pár kiegészítés:
 Például Svédországban, Spanyolországban, Görögországban is így
mőködik nagyon sok szociális
ellátás.
 A fogyasztói szabadságot pedig
CSAK az korlátozná, ha az önkormányzatok korlátozzák az elfogadóhelyi szerzıdéskötés - abból kizárva jelentkezıket. Valamint az, ha az adott önkormányzat által kibocsátott kártyát/csekkel csak az adott önkormányzat
területén lehetne beváltani (pl. ha
a zsarátnoki önkormányzat által
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kiadott kártyát csak Zsarátnokon
lehetne beváltani, de a segélyezett jobban jön ki, ha a kártyával
a Zizereg településen lévı - és ott
beváltóhely - Susnyás Plázában
vásárolna be).
 a szabadságkorlátozás kérdésérıl
meg annyit, hogy a segélyért cserébe a segélyezı is joggal vár el
pár dolgot a segélyezettıl. Ne
csak a segélyezett szabadságáról
legyen szó; erre való hivatkozással ne akarjuk indokolatlanul korlátozni a segélyezı szabadságát
se! (…)
Nem egy élı példa volt arra, hogy az
ilyen üzletekben a kártyára/csekkre/
bonra adott termékek nem 20-30,
hanem 50-100%-al voltak drágábbak! Ha a felhasználás korlátozását
termékkörökön kívül elfogadóhelyekre is kiterjesztjük, az a korrupció
adott formájának melegágya lesz.
(…)
Joannesz | 2009. július 23.
| 10:39:17
(…) Ha gyakorlatilag ellenszolgáltatás nélkül segít az állam valakin, akkor nehogy már a segélyezettnek álljon feljebb és ı akarja megszabni a
feltételeket.
h.genoveva | 2009. július 23.
| 10:42:52
(…) A házuk táján végzett munka
nem közmunka, amiért fizetés jár.
Csak olyan hasznos tevékenység,
amit bármelyik magyar öregasszony
is megtesz, amíg csak a kezét fel
tudja emelni.” (…)
zeni | 2009. július 23. | 11:39:41
 Újbudán és Hódmezıvásárhelyen
az önkormányzat „csókosa” volt
a „szerzıdött”, és az „ellenırzı”
is „körön belüli” volt.
 A felvázolt ellenırzési módszer
akkor mőködne, ha az önkormányzattól független külsı ellenırzés IS lenne (…)
zeni | 2009. július 23. | 11:39:41
(…) Ugyanakkor egy ilyen rendszer
nem lehet általános érvényő, mert
azon családok esetében, amelyek a
támogatásokat megfelelıen használják fel, nem indokolt korlátozni a
szabad pénzfelhasználás jogát", közölte lapunkkal a tárca sajtóosztá-

lya".
İszintén szólva nem tudom eldönteni, hogy kinek van igaza, én
személy szerint arra hajlok, hogy
a "kártyásoknak". De abban biztos
vagyok, hogy a lehetı legroszszabb, ha a rászorultakat elosztjuk
"JÓ " meg "ROSSZ" segélyezettre. Ha valami, akkor ez egy nagyon ocsmány diszkrimináció, amit - szerintem - semmi nem indokol. Ráadásul ki fogja elbírálni,
hogy ki a "megbízható" ki a
"megbízhatatlan"? (…)
h.genoveva | 2009. július 23.
| 13:50:13
(…) Az „Út a munkához” végre
az elsı érdemi lépés a probléma
VALÓDI megoldása felé – de
tovább kell lépni. Ha HELYESEN
vezetik be a „szociális kártya”
rendszerét, az lehet a következı
nagy lépés.
Fel,vidék! | 2009. július 23.
| 14:14:14
(…) Elég már a sok elvont okoskodóból. Olyan emberek véleményét kell végre meghallgatni mint pl. Szepessy, Sértı-Radicsakik a mindennapokban is ezekkel
a problémákkal szembesülnek és
megpróbálnak tenni valamit a településeikért, és az Országunkért.
(…) Szepessyt támogatom.
Fel,vidék! | 2009. július 23.

| 14:15:20
Vagy ha valaki tud jobbat mint
Szepessy, az álljon elı az ötletével!
Kíváncsian várom!
türk | 2009. július 23. | 14:22:38
Megoldás: segélyezésen belül minél
több ellátási forma célhoz kötötten,
vagy természetben, vagy kötelezettségátvállalással (pl. tanszersegély, utalás a közmőcég felé, a segélyezett
együttmőködése pedig többek között
a kötelezı részvétel életvezetési tanácsadáson).
türk | 2009. július 23. | 14:22:38
fel,vidék!: "Számos munkavállaló
kap mindenféle adómentes/kedvezı
adózású utalványt (pl. sodexho), amit
elvileg csak a megadott dologra lehet
felhasználni. (…) Akkor megkérdezem: ha én, aki dolgozom, ezeket a
jegyeket csak korlátozottan használhatom fel, annak aki nem dolgozik,
miért kellene csak korlátlanul felhasználható jó magyar forintot adni.
Itt valami nincs rendben."
ebben bizony NAGY igazságod van!
Fel,vidék! | 2009. július 23.
| 15:28:33
Frigyes, már ne haragudj, jó hosszan
kiosztottál mindenkit, de hol van a te
megoldási javaslatod? Jó-jó nem
tetszik neked Szepessy javaslata, de
akkor te mit szeretnél? Elı a te ötleteddel! Lássuk a medvét!(…)
Frigyes | 2009. július 23. | 16:28:33
Fel,vidék!| 2009. július 23. |
15:28:33 RÉSZBENI megoldási javaslatról olvashatsz tıle a "Frigyes |
2009. július 23. | 08:54:29" hozzászólásomban. A teljes "ötletem" meg
nem fogom itt felvezetni, mert az
nem férne be 15-20 ezer karakterbe.
A lényeg:
 Minél több segélyezési formát
konkrét célhoz kötötten juttatni,
vagy természetben, vagy kötelezettségátvállalás formájában.
 A tartósan munkanélküli számára
közmunka biztosítása, mely egyben TB jogviszonyt is keletkeztet.
 A közmunkáért MUNKABÉR
járjon, NE segély! És a végzett
közmunka legyen ÉRDEMI!
 Igenis jelenjen meg a rendszerben
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a segélyezett együttmőködési kötelezettsége a megélhetési zavarhelyzet elhárítása érdekében.
Például közmunka, életvezetési
tanácsadáson való részvétel, családsegítıvel/szociális munkással
kötelezı együttmőködés, képzésen/továbbképzésen való részvétel, és/vagy közösségi normáknak
való megfelelés érdekében ÉRDEMI lépések megtétele. Ha
EZT nem teszi, nincs segély! És
az együttmőködés néhány eleme
akár ELİFELTÉTELKÉNT is elıírható lehet - például a segély
folyósítása helyett a MUNKABÉRÉRT végzett közmunka. (…)
Mézengúz | 2009. július 23.
| 17:53:50

letembereknek, akik miniszterelnökök és miniszterek lettek/lesznek
van/volt-e gyakorlata a lecsúszottak
megsegítésében? (..)
Fel,vidék!|2009.július 23.
| 17:40:27
Szepessy és az én elképzelésem között AZ a kibékíthetetlen ellentét,
hogy NEM MINDEGY, hogy a közmunka árát SEGÉLYNEK vagy
MUNKABÉRNEK nevezzük. Szepessy szerint a(z INGYEN végzendı
5 nap) kötelezı közmunka a segélykérelem benyújthatóságának ELİFELTÉTELE – szerintem a közmunka MUNKABÉRÉRT történik, a segély HELYETT. A mosonmagyaróvári és a józsefvárosi modell a helyes
– nem a monoki!
És a munkaviszonyhoz kapcsolódó társadalombiztosítási jogviszony és járulékkötelezettség miatt sem mindegy,
hogy a közmunka
ára
munkabér,
vagy segély! Különösen nem az
„egyenlı munkáért egyenlı bért”
alkotmányos alapelv miatt sem!

A T. kommentezık közül tudja valaki ki is volt Monok polgármestere
mielıtt megválasztották? Egy Nyíregyházi ingatlanokkal foglalkozó
vállalkozó. Ilyen elıélet után nyilván
hatalmas gyakorlata van a lecsúszottak megsegítésében. (…)
Általában is sajnálatosnak tartom,
hogy mintha hiányozna a társadalom-ismeret az emberek többségének
ismereti tárából. Végigolvasva a
kommenteket, az érezhetı ki, hogy
az itt írók zöme valamiért utálja azokat, akik lecsúsztak a "Piacgazdaság"
jóvoltából. Szegényellenesek. Pedig
tudniuk kell, hogy ha nem változik a
rendszer, hosszú ideig együtt kell élniük a (mély)szegénységgel. (…)
Fel,vidék! | 2009. július 23.
| 18:02:32
(…) A volt ingatlanforgalmazó nem
érthet a lecsúszott emberek megsegítésében. Oké. A logikádat követve
felteszem a kérdést: "Milliárdos üz-
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(…)
Ezzel csak újratermeljük a szegénységet - egy olyan korosztályra, ami
már munkaképtelen lesz a nyugdíjkorhatár elérésekor! (…)
hegyaljai|2009. július 23.
| 19:03:37
TAPASZTALATBÓL veszi azt a
20-30%-os többlet-árrést! Ahogy
volt ez például 1996-1999 között
Újbudán, 2007-2009 között Hódmezıvásárhelyen. Volt ilyen botrány
Esztergomban, Cegléden, Szolnokon
is. (…) …ha az önkormányzat monopolizálja a szociális csekk elfogadóhely létesítését, az a melegágya a
visszaélésnek. A helyes megoldás az,
hogy ha a szociális kártyaelfogadás
úgy mőködne az elfogadóhelyen,
mint ma a hideg- vagy meleg étkezési utalvány elfogadása (lehetıleg országon belül területi megkötés nélkül).
lili | 2009. július 23. | 19:07:46

Mindenkinek ajánlom szíves figyelmébe a Metazin cikkét.
Lapok lapja, szemlék szemléje.
„Honi soit qui mal y pense.”
III. Edvárd
Harc a szegénység kultúrája ellen
hétfı, 2009. június 15.
"A mexikói kormány szegénység elleni programja feltételekhez kötötte a
segélyt: csak azoknak a szülıknek
folyósítja, akik iskolába járatják gyerekeiket. Ennek immár egy évtizede.
Azóta a modellt több mint harminc
állam alkalmazza - köztük fejlett országok is.
„A szegénységgel kapcsolatos újabb
kutatások már nem a kapitalizmus,
de nem is a szegények számlájára írják a nyomort. A szegénység elleni
harc terén a legérdekesebb, és az egész világon, így az Egyesült Államokban is fontos tanulságokkal szolgáló kezdeményezések Mexikóban
zajlanak”
olvassuk
Tina
Rosenbergnek, a New York Times
latin-amerikai tudósítójának riportját.
Oscar Lewis amerikai antropológus
mexikói farmerek körében végzett
kutatásai során már a hatvanas években felismerte, hogy a tartós mélyszegénység legfıbb okai bizonyos
szocializációs és kulturális jellegzetességek: az alkoholizmus, az iskolakerülés, a macsó értékvilág, és egyéb, a szegény családokban nemzedékrıl nemzedékre szálló szokások,
amely lehetetlenné teszik a felemelkedést.
Lewis baloldali volt, a szegénység
kultúrájával kapcsolatos tézisét azonban az elmúlt évtizedek során mindinkább a jobboldal sajátította ki. İ
még úgy gondolta, hogy a szegénység öröklıdı kultúrája elsısorban a
kapitalizmus és az egyenlıtlenség
következménye. A hetvenes évektıl
a konzervatívok is elıszeretettel hivatkoztak a szegénység kulturális sajátosságaira, amikor azt igyekeztek
bizonyítani, hogy a szociális kiadások növelése csak pénzkidobás, hiszen segélyekkel nem lehet megváltozatni a szokásokat és az értékrendet: hiába kap némi pénzt egy szegény család, ha a gyerekeknek ugyanazt a kultúrát adja tovább.
Rosenberg beszámolójából kiderül,
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hogy Mexikóban jelentıs elırelépés
történt a sokáig megtörhetetlennek
hitt tartós szegényég felszámolásában. Ernesto Zedillo elnök az 1994es mexikói pénzügyi válság után hirdette meg a szegénység elleni Progresa (Haladj) programot, amelyet utódja, Vincente Fox 2002-ben Oportunidades (Esélyek) névre keresztelt
át. A program legfontosabb újítása,
hogy a résztvevı szegény családok
készpénzben folyósított rendszeres
segélyt kapnak, ha gyerekeiket iskolába küldik, és a család tagjai rendszeresen járnak egészségügyi vizsgálatokra. A cél a szegénység kultúrájának megtörése az iskolázottság
szintjének növelésével és az egészségügyi helyzet javításával. Az ötmillió mexikói szegényt ellátó program mára az ország legfontosabb
szociális intézményévé vált.

dellt. (…) Rosenberg szerint az
Oportunidades sikerének titka abban
rejlik, hogy szakít a szegénységgel
kapcsolatos hagyományos jobb- és
baloldali klisékkel. Akár a társadalmi
egyenlıtlenség strukturális következményének tekintjük a szegénységet,
akár kulturális és életmódbeli sajátosságokra vezetjük vissza, a feltételekhez kötött segélyek alkalmasak a
nyomor újratermelıdésének megakadályozására. Mint Rosenberg a New
York-i program kapcsán írja, a baloldal is egyre inkább kezdi felismerni,
hogy a feltételek nélkül folyósított
segélyek nem kellıképpen hatékonyak a szegénység felszámolásában,
a jobboldal pedig belátja, hogy a
kormánynak igenis feladata a szegénység elleni harc támogatása.

lépéseket a közösségi közlekedés fejlesztése érdekében, az ingázás költségeinek csökkentése, a vállalkozások munkahelyteremtésének a településén vagy a kistérségben? NEM!
Mint írtam: a segélyezett állapot normális esetben ÁTMENET - de „mi”
állandósítottuk ezt az állapotot!

http://metazin.hu/node/1774

A program sikerében kevesen hittek.
Sokan gondolták, hogy a pénzbeli támogatást elisszák vagy elherdálják.
Az elmúlt tíz év tapasztalatai azonban nem igazolják az aggodalmakat:
a segélyek 70 százalékát élelemre
fordítják, a maradék pénz többségét
pedig ruházkodásra. Bár azt még
nem lehet kijelenteni, hogy sikerült
megtörni a szegénység kultúrájának
átadását a következı generációnak, a
statisztikák máris biztatóak. 1996ban, a mexikói valutaválság idején az
ország 37,4 százaléka élt extrém szegénységben, 2006-ban viszont csak
13,8 százalék (miközben a gazdasági
növekedés évente mindössze 3 százalék volt). Jelentısen csökkent az alultápláltak száma, és javult a népesség egészségügyi állapota. A legnagyobb változás az oktatás terén tapasztalható: egyre többen végzik el
az általános iskolát, és ugrásszerően
nıtt a középiskolába járó szegények
száma.

lacus48 | 2009. július 23. | 23:04:44

Frigyes (…) A kormányzatnak olyan
gazdasági környezetet kellene teremteni az országban, ahol egyre több
céget alapítanak és a meglévık egyre
több ember foglalkoztatnak, igazi értékteremtı, és adózó jövedelemmel.
Az ároktisztítás is hasznosabb, mint
az otthon ülés, de elıbb-utóbb nem
lesz annyi árok, mint amennyi ároktisztító. Ez csak kisegítı megoldás
lehet. (…)
…
http://nol.hu/archivum/20090723a_kormany_elohuzza_a_szocialis_ka
rtyat_

Az Oportunidades mőködési hatékonysága is irigylésre méltó. A rászorultak bankszámlára kapják a
pénzt, így az ügyintézés egyszerő.
Mivel a helyi hivatalnokoknak egyáltalán nincs beleszólásuk a programba, a korrupció lehetısége is ki van
zárva. Az évi 3,8 milliárd dolláros
programnak mindössze 3 százalékát
teszi ki a mőködési költség.

Frigyes | 2009. július 24. | 12:29:27

A már a Világbank által is támogatott program sikerét jól mutatja, hogy
több mint 30 ország vette át a mo-

(…) Mi leszünk a közmunkások országa? Nem inkább az oktatást kéne
tőzzel-vassal persze politikai akarattal megerısíteni, hogy ne közmunkás
szintő emberek kerüljenek ki a közoktatásból?
otirt | 2009. július 24. | 06:53:00
Közmunka ellenértéke: részletkérdés, hogy milyen forrásból fizetik és
utó-finanszírozzák az önkormányzatnak. BÉR legyen, ADÓ és JÁRULÉKKÖTELES! Ez a „rákfenéje”
ennek a kérdésnek.

Egyrészt át kell szabni a segélyezési
rendszert, másrészt tenni kell annak
érdekében, hogy a munkanélküli
segélyezettek kikerülhessenek belıle. Munkahelyteremtéssel, képzés és
továbbképzés támogatásával például.
Mert a közmunka is csak átmeneti
tud lenni.
Fel,vidék! | 2009. július 24.
| 17:48:53

Válogatta: FARKAS W. ATTILA
< attesz@gmail.com >

otirt | 2009. július 24. | 06:53:00
Frigyes | 2009. július 23. | 19:43:55
(…) nem maradnának ki az áruházláncok sem, ık pedig ezért nem fognak árat emelni. (A rendszer a jelenlegi cafeteria rendszerhez hasonlítana, csak elektronikus formában.)

Fel,vidék! | 2009. július 23. | 20: 09:
03 (…) de Szepessy Zsolt sem, és
sem a kommentezık nem agyalnak
azon, hogy hogyan kellene tenni annak érdekében, hogy ne legyenek rászorulva a segélyezettek a segélyre,
hanem kapjanak munkát, legyen
munkaviszonybeli keresıtevékenységük. Például Szepessy Zsolt erıltette
magát az önkormányzati földek használatba adásával és termelı szövetkezet létrehozásával? Vagy netán tett
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KÁRTYA-SZEMELVÉNYEK

A monoki javaslatok kapcsán természetesen megszólaltak szakértık, és
az álszakértık. A szakértıi körbıl párhuzamosan - Krémer Balázs véleményét idézzük, valamint néhány tételmondatot citálunk a szakmából
senki által nem ismert Körics Euroconsult tanulmányából. A tanulmánnyal kapcsolatosan megjelent Ferge
Zsuzsa véleménye is, melyet szintén
közreadunk.
A Körics tanulmány:
Hová lesz a segély?
A támogatások célnak megfelelı felhasználása a szociális kártya bevezetését támogatók szerint sok esetben
csorbát szenved a segélyezettek életmódja miatt. A különbözı jogcímen
kifizetett támogatásokat az azokban
részesülık élelem és más alapvetı
szükségletek helyett élvezeti cikkekre
(alkoholra, dohányárura) és szerencsejátékra (játékgép) fordítják.
További veszély - és az érintettektıl
igen sok visszajelzés érkezik arra
nézve -, hogy a segély a mélyszegénységben élık szorult helyzetét,
tájékozatlanságát kihasználó uzsorás
bőnözıi csoportok által nyújtott hitelek törlesztésére folyik el.
Egyes becslések szerint éves szinten
akár százmilliárdos nagyságrendő
kár is éri a magyar államot azáltal,
hogy a segélyek és egyéb juttatások
jelentıs része a szürke-, illetve feketegazdaságon keresztül bizonyos
bőnözıi körökhöz kerül, melyek kivonják magukat az adófizetési kötelezettség alól, s egyre jobban megerısödve, egyre több bőncselekményt
követnek el.
A helyzet komoly gyermekvédelmi
kérdéseket is felvet, amennyiben a

8

szülık nem gyermekeik étkezésére,
öltöztetésére, tanszereire költik az eredetileg e célra kiutalt pénzösszeget.
A közelmúltban kapott komoly médiafigyelmet az a piricsei szülıpáros,
amelynek egy éves gyermeke a krónikus éhezéstıl meghalt. A vádirat
szerint a szülık a velük élı hat gyermek után kapott segélyt alkoholra és
cigarettára költötték. Az esetbıl természetesen nem szabad általánosítani, de mutat egyfajta - különösen a
mélyszegénységben élıknél tapasztalható - tendenciát.
A segélyek utalása számos településen okoz feszültségeket. Általános
szociológiai tény, hogy egy bizonyos
településnagyságig (ez Magyarországon régiónként változó ugyan, de
átlagban 2.000 fıre tehetı) az egy településen élı emberek közvetett,
vagy közvetlen ismeretségi körbe
tartozva pontos ismeretekkel rendelkeznek egymásról.
A feszültségekre reagálva, a képviselı-testületek különféle rendeletekkel
próbálják szabályozni a pénzek felhasználását.
Tavalyelıtt
Nyírmihálydi híresült el arról, hogy
árnyékszék építéséhez kötötték a
segélyek
kifizetését.
Tavaly
Gadácson a kávét, alkoholt fogyasztó és dohányzó jogosultakat zárták ki
az ellátásokból. Az Alkotmánybíróság ez utóbbi rendeletet megsemmisítette. Kis túlzással azt mondhatjuk,
3.600 önkormányzatnak háromezerhatszáz féle gyakorlata van a segélyek felhasználásának szabályozására.
Krémer Balázs:
Érvek a szociális kártya ellen
(A.) Gazdasági érvek
(1.) A kártya költséges: Költségei vannak a kártya elıállításának, a
pénzügyi mővelet elvégzésének, a
kártya-limitek betartatásának, az elveszett kártyák letiltásának, a kártyaelfogadó helyeken a kártyáról vásárolt termékek értékének készpénzre
való "visszaváltásának". Ezek a költségek csak nagyobbak lehetnek a
bankkártya-használat költségeinél:
szőkebb körben, kis pénzforgalom
mellett ugyanazt, vagy többet kell
tudnia a szociális kártyának, mint a
bank-kártyának. Ki fizeti meg ezeket
az extra-költségeket?

Ha a segélyt csökkentik a kártyahasználati díjjal - akkor az törvényellenes.
Ha az önkormányzatnak van erre
pénze, épp erre van pénze - akkor éppenséggel megteheti, de ennél értelmesebb célokra is költhetné a költségvetését. Az államnak, a kormánynak, a központi költségvetésnek jelenleg erre nincsen pénze - ha lenne,
akkor jobb helye is lenne annak a
pénznek.
(2.) Piactorzító hatások: a kártya
használata gyengíti a versenyt. Míg a
készpénzen ott lehet vásárolni, ahol a
legalacsonyabb áron a legmegfelelıbb árut, szolgáltatást lehet megszerezni - addig a kártyán csak ott, azt
és annyiért, ami az adott kártyaelfogadó helyen kapható.
(3.) Korrupciós hatások: Amint
az tudjuk, még szabályozott közbeszerzési versenyhelyzetben sem lehet
feltétlenül biztosítani azt, hogy a legjobb ajánlatót tevı legyen a beszállító. Szabályos, átlátható versenyeztetés nélkül szinte bizonyos, hogy a
kártya a haverok boltjaiban teremt
állami pénzen garantált keresletet.
(4.) Másodlagos piacok: senki
semmilyen formában nem tudja megakadályozni azt, hogy a kártyáról vásárolt terméket a következı sarkon
féláron készpénzzé tegyék (amint hasonló megtörtént a hajdani tejutalványokon vásárolt termékek esetében).
Mindez azt eredményezi, hogy a
tényleges támogatott nem az, aki a
kártyáról vásárol, hanem az, aki a
terméket féláron megveszi - azaz,
drágább, kiszámíthatatlan elosztási
hatású lesz a támogatási rendszer.”
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A Körics tanulmány:
Mi az a szociális kártya?
Amellett, hogy a segéllyel való viszszaélések sértik a társadalom igazságérzetét, a jogi és pénzügyi/számviteli biztonság szempontjából is
fontos, hogy az egyébként is egyre
több feladatot egyre kevesebb forrásból ellátó önkormányzatok által folyósított segélyek felhasználása rendeltetésszerő legyen. A szociális kártya bevezetése ennek egyik eszköze
lehet”.
Szociális kártya alatt egy olyan, vásárláshoz használatos plasztikkártyát
értünk, mellyel csak a termékek és
szolgáltatások egy meghatározott körére költhetik el a segélyezettek a
számukra a polgármesteri hivatal által a kártyára átutalt összeget.
A rendszer - bevezetése esetén - hasonlatos lenne az egyes bankoknál
már létezı, csak bizonyos termékek
megvételére használható vásárlási
kártyához.
A kártyával - a nemzetközi példák és
az eddig megmutatkozó hazai szándékok szerint - csak szerzıdéses elfogadóhelyeken lehetne fizetni, és
csak a kártya használatának szabályaiban (esetleg törvényben) meghatározott árukat és szolgáltatásokat lehetne megvásárolni, illetve igénybe
venni (általános élelmiszer, ruházat,
tanszer, tisztító- és tisztálkodó szer,
gyógyszer, tüzelı, távfőtés, víz, gáz,
villany, lakbér, lakáshitel-törlesztés).
A szociális kártyarendszert mőködése alatt folyamatosan ellenırizni kell
- például próbavásárlásokkal, a számítógépes rendszerbe épített ellenırzési mechanizmusokkal, - hogy a
szerzıdött kártya-elfogadóhelyek
szabályosan, a szerzıdésekben vállalt feltételek alapján járnak-e el.
A jelenleg hazánkban a közvélemény
elıtt ismert javaslatok része továbbá,
hogy az elfogadóhelyek kizárólag
helyi kis- és középvállalkozók üzletei legyenek. Ez esetben ugyanis a
szociális segélyek és egyéb juttatások pénzösszegei az adott településeken maradnak, ott erısítve a kis- és
középvállalkozói réteget, ami már
rövidtávon munkahelyek és vállalkozások megmaradását eredményezi,
középtávon akár új munkahelyek teremtését, vagy beruházások megvalósítását jelentheti.

Krémer Balázs:
Érvek a szociális kártya ellen
(B.) Szociális érvek
(5.) A terméklista összeállíthatatlansága: nincsen ember, aki meg
tudná mondani, hogy milyen termékekre van szükségük a segélybıl élıknek? A javaslatokban megfogalmazott termékek körén kívül mennyi
tőre és cérnára, mennyi szögre és
csavarra, mennyi zoknira és gatyagumira, mennyi befıttesüvegre és
vájdlingra, főrészre és piszkafára,
villanykörtére és bicikli-szelepgumira, mészre és klórmészre, buszjegyre
és biztosításra? Ha a kártyáról csak
az adott termékkört lehet megvásárolni - akkor újabb, kiegészítı segélyezést muszáj bevezetni arra, hogy

az egyéb létszükségleti javakat is be
lehessen szerezni.
(6.) A terméklista önkényessége
a korrupció további melegágya: ha
nem lehet objektív listát összeállítani, és gyakorlatilag nem lehet valamennyi termék elérhetı forgalmazójával szerzıdést kötni - akkor ebbıl
ismét csak az következik, hogy a haverok által forgalmazott termékre fog
szólni a kártya - és nem arra, amire a
segélyezettnek szüksége van.
(7.) Stigmatizáló, megbélyegzı
hatások: Valóban, mint a pária kasztot, ki akarjuk zárni a segélyezett
szülıket abból, hogy akár csak egyszer is fagylaltot vegyenek a gyereküknek? Miközben a magyar lakosság körében nincsen születésnap és
szilveszter koccintás nélkül - a segélyezettek soha nem koccinthatnak?
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40 fokban sem ihatnak meg egy hideg sört? A kártyán vásárolható termékek és szolgáltatások körébıl ki
van zárva számos olyan termékeknek
a fogyaszthatósága - amelyek fogyasztása a magyar lakosság körében
általános norma és minta (akkor is,
ha prőden hallgatunk róla - lásd: alkohol.

kel, akiken keresztül alkalmasint
munkát, jövedelmet találhatnak. A
kártyával a piaci kapcsolatok beszőkülnek, a segélyezettek tovább izolálódnak, a pénzzel való gazdálkodás
felelısségei és választási lehetıségei
gyengülnek - ez csak további leépüléshez és beszőküléshez vezet. Mintha, épp ez lenne a cél - pedig, a szociálpolitikában mindez nem cél.”

(8.) Irreális követelmények: valóban, a szegények körében az átlagnál magasabb a cigarettafogyasztás.
De a cigaretta tiltásával elérhetı-e az
egészséges fogyasztás kikényszerítése? Ha ugyanis az egészségtudatos
fogyasztásra való ösztönzés hiteles,
valódi cél lenne, akkor az önkéntes
egészségbiztosítási pénztárak szabályozásához hasonlóan a kártyáról is
vásárolhatóvá kell tenni a sportcikkeket, uszoda-belépıket, fitnesz és
wellness szolgáltatásokat is. Nos, erre senki nem gondol, amint az egészségtudatosságra sem, legfeljebb az
önkényes, megbélyegzı korlátozásra.
A cigaretta és alkohol vásárlásának
tilalmából ugyanis az egészséges életforma és fogyasztási szerkezet képessége bizonyosan nem következhet.
(9.) A hatalmi felelıtlenség: ha a
kártyán levı pénz elég lenne arra,
hogy abból a normáknak megfelelı
termékkört meg lehessen vásárolni,
amihez képest minden más kiadás
fölösleges és nélkülözhetı lenne akkor volna morális alap a szabad fogyasztói választás korlátozására. Ám
nyilvánvalóan, senki semmiben nem
kíván garanciát vállalni arra, hogy a
kártya szabályszerő használatával a
családok az alapvetı létszükségleteiket biztosíthassák. Ha ez így van, akkor ez maga a felelıtlen hatalmi cinizmus: a szociális jövedelmekbıl a
kötött körben, a fogyasztói szabadság minimálisra zsugorításával valamiket lehet vásárolni (a haveroknál,
azt és annyiért, amit ık el akarnak
adni), de semmiféle garanciavállalás
nincsen arra, hogy így akármilyen
nyomor-szinten is meg is lehet élni.
(10.) Kirekesztés: a segélyezetti
létbıl való kitörés elengedhetetlen
létfeltétele az, hogy a segélyezettek
is valamiféle szabadságaikat gyakorolhassák: informálódjanak a piacokon, alkudozzanak, kerüljenek kapcsolatba azokkal a piaci szereplık-
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vásárolt élelmiszerért cserébe. Ez a
forma a kuponos változatnál sokkal
jobban nyomon követhetı, használatával jelentısen csökkent a visszaélések lehetısége.
A Direct Express kártya a bevezetéskor csak néhány államban mőködött,
mára azonban országos lefedettséggel rendelkezik. A kártyával azon amerikaiakat célozták meg, akik
bankkártyával nem rendelkeznek, ugyanakkor valamilyen szociális ellátásra jogosultak. Használói elégedettek a kártyával járó kényelem és biztonság, valamint a keret azonnali
hozzáférhetısége miatt. A kártyára
az USA-ban 31,5 millió polgár, a lakosság 10,3%-a jogosult.
„Ingyenebéd” Angliában

Körics tanulmány:
Nemzetközi gyakorlat
A papírkupontól a plasztiklapig: az
USA példája. A segélyezés hasonló
formájára az elsı példa az Amerikai
Egyesült Államokban található. A
Food Stamp Program a rászorulók élelmiszerhez jutásának támogatását
szolgálja. Elsı formájában a múlt
század harmincas éveiben jelent
meg, majd a hatvanas évektıl folyamatosan mőködik különféle tartalommal.
Mivel a program elnevezése eredetileg papírkuponokra utalt, melyeket a
kétezres évek elejétıl kártyás rendszer váltott fel, átnevezték Kiegészítı Élelmezést Segítı Programra
(Supplemental Nutrition Assistance
Program - SNAP).
Az új elektronikus rendszer (EBT Electronic Benefit Transfer) használata leegyszerősíti a segélyhez jutás
folyamatát. Az EBT engedélyezi a
segélyre jogosultak számára, hogy az
arra kijelölt üzletekben mágneskártya és személyi azonosító szám használatával az állami számláról az eladó számlájára utalják a támogatást a

Nagy-Britanniában a nagycsaládosok
és a rászorulók támogatása inkább adókedvezmények útján valósul meg.
A gyermekek után járó támogatást
azonban itt is csak bizonyos dolgokra lehet fordítani, például étkezésre
vagy szolgáltatások kifizetésére. A
támogatás rendeltetésszerő elköltését
szociális kártya szavatolja. Például ebédnél a diákok lehúzzák a kártyájukat: aki támogatásban részesül, annak ingyen lesz a menü, aki nem,
annak a kártyájáról levonják az ellenértéket.
Carta Acquisti – az elsı lépések
Olaszországban
Olaszországban
is
része
a
Berlusconi-kormány gazdasági válság hatásait csillapítani szándékozó
intézkedéseinek a szociális bankkártya. A MasterCard rendszerében mőködı „Carta Acquisti" használatával
-, melyre a római kormány becslése
szerint 1,3 millió ember tarthat
igényt - a legrosszabb szociális helyzetben lévık havi 40 euró értékben
levásárolható segélyhez jutnak, valamint árkedvezményt kapnak az akcióban részt vevı szupermarketekben.
A kártya azonnal rendelkezésére áll
mindazoknak az idıskorúaknak,
akiknek az éves jövedelme nem éri el
a 8.000 eurót. Rajtuk kívül a 6.000
euró alatti éves jövedelmő, kisgyermeket nevelı családok vehetik
igénybe a kártyát, elsısorban élelmiszerek vásárlására. Az államra háruló
költségeket - melyeket éves szinten
450 millió euróra becsülnek - a kor-
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mány mindenekelıtt a nagy olajkonszernek és a nagybankok nyereségére
kivetett „Robin Hood”adóból kívánja
fedezni. A kártyát minden igénylı
automatikusan megkapja, ám – érthetı módon - csak azok számára lesz
elérhetı a 40 eurós keret, akik igazolni tudják a jogosultsági kritériumok teljesítését. Ez a kezdetekben
kellemetlen szituációkhoz vezetett a
pénztáraknál, mikor fizetésre került
volna a sor, és azt közölték a vevıkkel, hogy nincs pénz a kártyán. A
rendszer kritikusai szerint további
problematikus pont az idısebb rászorulók esetén az elektronikus megoldás, hiszen ık szívesebben vásárolnak a helyi kis üzletekben, vagy a
piacokon a szupermarketek helyett.”

A kártyaelfogadó helyek kizárólagos
körének meghatározása is csak így
lenne elképzelhetı. Gyakorlatilag azonban nem kivitelezhetı az elv amiatt, hogy a kistelepülések kereskedelmi kínálata jellemzıen nem fedi le a
fogyasztási szükségletek teljes körét,
tehát, a közbeszerzési eljárásba bevonandók köre vagy eleve definiálhatatlan, vagy a nagy számú érvényes pályázat mellett a kártyák költségei irreálisan magasak lehetnek.
(El lehet-e tiltani a segélyezetteket
attól, ki lehet-e zárni a segélyezetteket abból, hogy a többséghez hasonlóan olykor nagybevásárlást tehessenek a városi hipermarketekben?)

Krémer Balázs:
„Érvek a szociális kártya ellen:

Krémer Balázs:
Érvek a szociális kártya ellen

(C.) Jogi és erkölcsi érvek
(11.) Szabadságkorlátozás - csak
a törvények által: az alkotmányos
jogállam alapvetı elve az, hogy alapvetı jogokat, így bármiféle szabadságokat csak és kizárólag törvények
által lehet korlátozni - méghozzá
úgy, hogy a törvények mindenkire,
méghozzá mindenkire egyformán
vonatkoznak.
A szociális törvény szerint járó pénzek felhasználásának korlátozását is
csak törvény írhatja elı.
(12.) Szociális igazságosság: alkotmányos államcél az alapvetı létfeltételek biztosítása, és ezen célnak
alárendelve, a szociális segélyezés
célja az alapvetı létfeltételek biztosítása. Olyan megoldások, amelyek
még a jelenlegi, igen alacsony szintő
garanciavállalás feltételein is úgy akarnak rontani (többletköltséggel,
szabadságkorlátozással, a segélyen
elérhetı életszínvonal rontásával),
hogy abból a támogatottaknak csak
kára, míg másoknak hasznai keletkeznek - ez nehezen védhetı akár jogi, akár erkölcsi érveléssel.
(13.) Közbeszerzés: állami pénzeknek piaci szereplıkhöz való közvetlen vagy közvetett eljuttatása csak
szabályszerő versenyeztetéssel, az
EU és a Magyar Köztársaság közbeszerzési szabályainak betartásával lehetséges.

szaszorításához és a bőnözés egyéb
formáinak megelızéséhez;
• Az elektronikus fizetéssel követhetıvé vált pénzmozgások hozzásegítenek a feketepiac és a szürkegazdaság
visszaszorulásához;
• A jelenlegi segélyezési szisztémában jelentıs kár éri az államot és az
önkormányzatokat akkor is, amikor a
felelıtlenül elköltött segélyeket és
juttatásokat újból pótolniuk kell,
hiszen egy gyermek nem nélkülözhet
azért, mert szülei az államtól kapott
pénzt nem rá költik. Az ilyen családokban szocializálódó gyermekek
jelentıs része nem lesz képes az iskolai követelményeknek megfelelni,
és felnıttkorban beilleszkedni a társadalomba. A szociális kártya bevezetése segíthet ezen folyamatok feltartóztatásában.

(D.) Közpolitikai érvek

Körics tanulmány:
Érvek a szociális kártya
hazai bevezetése mellett
• Megfelelıen kiépített informatikai rendszer mellett ellenırizhetıvé
válik a segélyek felhasználása, növelve a szociális ellátás hatékonyságát, az önkormányzati és az állami
költségvetés forrásainak szakszerő
célba juttatását;
• A szülık költéseinek ellenırzésével a gyermekneveléssel kapcsolatos
támogatásokkal történı visszaélések
visszaszorulhatnak;
• Amellett, hogy az állam és az önkormányzat költségvetése kevésbé
válik pazarlóvá, növekszik a társadalmi igazságosságba vetett hit is,
csökkentve a társadalmi feszültségeket a bérbıl és fizetésbıl, valamint
az ideiglenesen vagy tartósan segélybıl élık között;
• A visszaélések egy jelentıs része
megelızhetıvé válik;
• Áttekinthetıvé, követhetıvé válik a
különféle jogcímen kiutalt segélyek
útja;
• Hozzásegíthet a halmozottan hátrányos helyzető aprófalvakban különösen elharapózott uzsorarendszer visz-

(14.) Társadalmi integráció és a
szegénység elleni küzdelem:
társadalmi-politikai cél nem lehet az,
hogy az amúgy is nagy gondok között, nem ritkán nyomorban élık
mozgásterének korlátozására jelentıs
ráfordításokat szánjunk. Közpolitikai
cél csak az lehet, hogy a legitim,
társadalmilag elfogadott és progreszszív irányokba ható mozgástereket
növeljük, hogy a segélyezettek perspektíváit szélesítsük. A kártya javaslata mindenben ez ellen hat: a mozgástereket szőkíti, fölösleges és eredményekre nem vezetı közkiadási
többletterheket jelent - miközben a
segélyezettek életén semmit nem javít, a jobb élet és a társadalmilag
hasznos munkaerıpiaci részvétel felé
semmit nem visz elıre. Nemhogy
haszna nincsen - hanem kimondottan
káros.
(15.) Nevezzük nevén: a javaslat
célja csupán annyi, hogy a lenézett
és megvetett segélybıl élı népesség
elleni indulatok, győlöleteknek és
regulázási törekvések iránti lakossági
igényeknek akár jelentıs ráfordítások árán is megfeleljen.
Mindezek alapján a kártya bevezetésének javaslata egyáltalán nem támogatható, sıt, az önkormányzati szinten bevezetett rendelkezések esetén
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A szerzık tájékozatlanságát mutatja,
hogy mily könnyen összetévesztik a
két kártyát. Azt írják, hogy a direkt
expressz kártyára „ 31,5 millió polgár, a népesség 10,3 százaléka jogosult”.
A hír – illetve szám – valamire igaz:
ennyien kaptak SNAP élelmiszerkártyát 2008. szeptemberében. A Direct Express Cardra nincs jogosultság, azt csak kérni kell, pl. ingyen
hívható telefonszámon. Minthogy új,
az igénybevételrıl még nem találtam adatot, de azt tudni lehet, hogy 4
millióan kaptak szociális juttatás
csekket (társadalombiztosítás is),
mert nem volt bankszámlájuk.
A lényeg: A DIRECT EXPRESS
CARD PÉNZ, NEM KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ KÁRTYA.
akár büntetıjogi felelısségre vonás
is kezdeményezendı (szabadságok
önkényes korlátozása, közbeszerzési
szabályok megsértése, hivatali viszszaélések gyanújával).”
Ferge Zsuzsa
Megjegyzések egy
sajátos tanulmányról
A tanulmány név szerinti szerzıje
nem ismeretes, a cégrıl sosem hallottam. A web-en a tanulmány nem
elérhetı.
Az anyag színvonala szóra sem érdemes: a SZMM ismert szövegeit, illetve néhány napilap cikkeit idézi. Az
„objektivitás” látszatával a szociális
kártya bevezetésének lehetısége
mellett érvel, mindenek elıtt külföldi
példákkal.
E példák a nemzetközi szociálpolitika tökéletes nem-ismeretét tükrözik,
félrevezetık. Csak néhány hevenyészett megjegyzés:
USA ÉLELMISZERBÉLYEG:
- Az USA food stamp (most SNAP,
és kártya) közel hetven éves program, igaz, megszakításokkal és sokféle szabályváltoztatással.
Az indulástól kezdve egyszerre volt
mezıgazdaságot támogató és éhséget
csökkentı, illetve táplálkozást javító
élelmiszerprogram.
Ennek ellenére nagyon kevés a korlátozó szabály. (Alkoholt, cigarettát,
állateledelt, stb. nem lehet rajta venni., de „luxus-élelmiszereket” igen.)
Megjegyzem, a második bevezetést
évekig tartó kísérleti szakasz elızte
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meg, és a kezdetek óta rengeteg hatástanulmány, stb. készült. Az anyag
részinformációi is csak részben pontosak.
A lényeg:
A KIEGÉSZÍTİ TÁPLÁLKOZÁSI
SEGÉLY PROGRAMOT (SNAP)
NEM JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTİNEK TEKINTIK, HANEM TÁPLÁLKOZÁS-JAVÍTÓ PROGRAMNAK, NAGY HANGSÚLLYAL A
GYEREKEKEN. (Az összes költség
80 százaléka gyerekes családokhoz
jut.)
A TÖBBI KÁRTYA, AMELYEKET
A TANULMÁNY EMLÍT, VAGY
NEM LÉTEZIK, VAGY NEM IS
HASONLÍT A SZOCIÁLIS KÁRTYA JAVASLATRA.
- A DIRECT EXPRESS CARD nem
létezik, mint segélykártya. Csak azt
jelenti, hogy az eddigi csekk helyett
egy kártyára utalják az állami juttatásokat
azoknak, akiknek nincs
bankszámlájuk.
Amúgy teljesen szabadon felhasználható, a pénzautomatáknál vagy bankban fel lehet róla venni akár az öszszes pénzt, amennyi a kártyán van.
(A csekkekkel sok zőr volt, az átfutási idı néhány nap volt, néha kilopták
a postaládából. Itt is egy személyes
megjegyzés: az civilizált országban a
huszadik század második fele óta
senkinek nem jutott eszébe, hogy a
segélyért nyilvánosan álljanak sorba
emberek – ezért küldtek csekket.)

- ANGLIÁBAN NINCS SZOCIÁLIS KÁRTYA.
Tökéletes félreértés, hogy Angliában
„kártya szavatolja a támogatás rendeltetésszerő elköltését”.
A téves hír eredete sejtésem szerint
Szőcs Erikáig vezethetı vissza. Az
akkori miniszter 2008. nyarán Angliába látogatott az UMA-t és segélyezést tanulmányozni. Errıl a HETEK
címő hetilap valamelyik júliusi számában adott interjúját olvastam. Azt
állítja az interjúban, hogy a segélyt
egy szociális kártyára utalják, és kötött felhasználású, továbbá kb. szó
szerint azt mondja el az iskolai ebédrıl, amit a Körics „tanulmány”.
Minthogy a hír ebben a formában
nem igaz, nem tudom, ezen kívül
még mi lehet a forrás. Iskolai étkezési kártyát alkalmasint használnak, de
az csak egy diszkréciót biztosító eszköz az iskolában.
Nem kell nyilvánosnak lennie, hogy
ki eszik ingyen. Mindenki látszólag
egyforma kártyát használ.
ÁLTALÁBAN:
Amennyire tudom, szociálpolitikus
kollegáim sem, magam sem tiltakoztam soha meghatározott célt szolgáló
kötött felhasználású kiegészítések
ellen, mint pl. az iskolai ingyen étkezés vagy tankönyv.
Azt rosszallottuk, ha az akkori nevelési segélybıl utalta át a pénzt az
önkormányzat, bár nem tematizáltuk
a problémát.
Az ellen se lenne kifogásunk, ha (ahogy ezt Olaszországban próbálják)
minden alacsony jövedelmő család
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kapna 40 euró pluszt egy kártyán,
amit kötött helyeken vásárolhat le.
AMI ELLEN NYOMATÉKOSAN
TILTAKOZUNK,
AZ
A
FOGYASZTÓ JOGAINAK TAGADÁSA, A TOTÁLIS KONTROLL
ESZMÉJE: AZ ÖSSZES SEGÉLY
TÍPUSÚ SZOCIÁLIS JUTTATÁST
CSAK MEGHATÁROZOTT MÓDON, MEGHATÁROZOTT CÉLRA, MEGHATÁROZOTT HELYEKEN LEHETNE ELKÖLTENI, AZAZ A TELJES SEGÉLYFELHASZNÁLÁST, AZ ÉLETMÓD EGÉSZÉT AKARJÁK KONTROLLÁLNI. Ilyenrıl sehol a civilizált világban nem tudunk.
Örülnék, ha tudnám, hogy ki rendelte
meg a Körics tanulmányt, milyen
módon, miért, kinek a pénzébıl?

MEGALAKULT A KRÍZISALAP TANÁCSADÓ TESTÜLETE
2009. július 21.-én megalakult a krízishelyzetbe került személyek támogatására
rendelkezésre álló elıirányzat felhasználását segítı Tanácsadó Testület, röviden a
Krízisalap Tanácsadó Testület.
A kormányhatározat alapján létrehozott testületben társadalmi szervezetek képviselık kaptak helyet az alábbiak szerint:
Név

Delegáló szervezet

1.

Szabó János

Országos Szociálpolitikai Tanács

2.

Gyıri-Dani Lajos

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

3.

Dr. Kató Ernı

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány

4.

Pelle József

Szociális Szakmai Szövetség

5.

Polacsek Györgyi

Magyar Vöröskereszt

6.

Szombathy Márta

Nagycsaládosok Országos Egyesülete

7.

Márton Izabella

Magyar Szegénységellenes Hálózat

8.

Balog József

Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat

2009-08-02

A Testület elnöke a szociális és munkaügyi miniszter. A szavazati joggal rendelkezı tagokon kívül tanácskozási joggal, állandó meghívottként vesz részt a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szociálpolitikai szakállamtitkára, a Miniszterelnöki Hivatal társadalompolitikai szakállamtitkára, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság képviselıje.
A Testület tagjait a miniszter a szociális és karitatív tevékenységet ellátó társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok és egyházak javaslata alapján
kéri fel, illetve nevezi ki.
A Testület tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el.
A Testület tagjai, illetve a delegáló szervezetek az alábbi feladatokat látják el:
 Elısegítik a krízishelyzetbe került személyek támogatásával kapcsolatos információ-áramlást a szociálisan rászoruló, potenciális jogosultak felé (ügyfeleik körében közvetlenül, illetve tagszervezeteiken keresztül).
 Segítséget nyújtanak a támogatás igényléséhez szükséges kérelem-nyomtatványok terjesztéséhez, értelmezéséhez, kitöltéséhez, illetve az illetékes jegyzıhöz történı eljuttatásához.
 Az ONYF által a Testület üléseire készített, az adott idıszakban beérkezett igények, valamint a teljesített kifizetések összesítését és elemzését tartalmazó
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beszámolóinak megvitatása.
 Az SZMM Gazdasági Fıosztálya
által a krízishelyzetbe került személyek támogatására rendelkezésre álló elıirányzatba történt
befizetésekrıl készített rendszeres tájékoztató megtárgyalása.
 A keretösszeg felhasználásának
szempontjaival, valamint az alap
elosztási elveivel kapcsolatban a
miniszter részére javaslatot tehet.
A Rendelet módosítására irányuló javaslatokat a miniszter - a
Testülettel történt elızetes egyeztetést követıen - a Kormány
megfelelı fóruma elé terjeszti.
 A Rendelettel kapcsolatos értelmezési kérdések és végrehajtási
problémák összegyőjtése, illetve
jelzése az SZMM felé.
Az augusztus 1-jétıl mőködı alap
induláskori pénzügyi forrásairól a
legfontosabbak:
 A Kormány júniusi döntésével 1
mrd Ft-ot biztosított az általános
tartalékból.
 A villamos-energia törvényt módosították, így az áramszolgáltatók 2008. évi többletbevételeik
60 %-át, azaz 3 mrd Ft-ot az Alapba fizettek be, a fennmaradó
40 %-át a kikapcsolás elıtt állók
problémájának kezelésére használja fel az állam, civil szervezeteken keresztül (pl. Héra Alapítvány, Ökomenikus Szeretszolgálat, Máltai Szeretetszolgálat).
 A PSZÁF bírságbevételeibıl
(bankok fogyasztóvédelmi kihágásai) kb. 1mrd Ft befizetés történt.
 A Miniszterelnök teljes fizetését
az Alapba utaltatja, valamint saját
vagyonából 1 millió Ft-ot fizetett
be.
 A miniszterek 1 havi fizetése az
Alapba került befizetésre.
 Az állami vállalatok vezetıinek 2
millió Ft feletti fizetése az Alapba kerül.
 A MOL 140 millió Ft-ot fizetett
be az alapba.
 Az egyetemes áramszolgáltatókkal kötött megállapodás értelmében 2 mrd Ft-ot fizetnek az alapba.
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Terepenként ennek módjai és útjai
rendkívül változóak. Az tapasztalható, hogy a körülmények „kiszolgálása” sokszor a kliensek rovására
megy.
Érdemes feltenni a kérdést, hogy mik
az eredendı szándékok egyes intézkedések kapcsán és azok mennyire
egyeznek a szociális szakma szándékaival?

SZOCKAFÉ

„MÉLYSZEGÉNYSÉG
ÉS SZOCIÁLIS MUNKA”
címmel szakmai beszélgetést szervezett a Szociális Szakmai Szövetség a
Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. a Nevelık Háza Egyesület
valamint a Magyar Szegénységellenes Hálózat együttmőködésével
2009. május 29.-én, 25 fı részvételével.
A szakmai fórumon felkért hozzászólóként Pataki Éva, Kozma Judit, Kovács Katalin, Kocsis István
és Vajda Zsolt vett részt. A beszélgetést Gyurokné dr. Bódi Csilla
moderálta.
A találkozás célja az együttgondolkodás volt a legszegényebb térségek
és a mélyszegénységben élı emberek
szociális védelmérıl és a segítség
lehetıségeirıl, valamint arról, hogy a
szociális munka mit tud tenni a legszegényebbekért.
Gondolatébresztésként elhangzott,
hogy a szociális munka álljon a legkiszolgáltatottabbak és legszegényebbek mellé, de az látható, hogy
éppen ott van komoly eszközhiány,
ahol a legnagyobb szükség lenne rá,
melynek számok oka van (társadalmi
környezet, jogszabályi háttér, az intézmény fenntartók).
A szociális szakma körül számos
veszély csoportosul: az egyik, hogy a
segítı szerepek mellett olyan igény
és elvárás rendszer is megfogalmazódik, mely inkább a különbözı eljárási- és utasítási rendekre fekteti a
hangsúlyt, melyekkel a szegénységet
és a legszegényebbeket kellene kordában tartani.

Természetesen sok mindent tudható
a szociális szakmáról, de a mindennapi gyakorlat sajátossága, hogy nehezen megragadható, sokféle arca
van.
Azt is lehet látni, hogy terepenként
illetve intézményenként eltérı a gyakorlat. Nehéz kívülrıl megítélni,
hogy mi zajlik az adott intézményekben, mert sok esetben ez az adott
településektıl is függ. Nehéz megmondani, hogy az adott intézményekben mit tudnak a mindennapokban tenni a kollégák. Harmadik tényezı, hogy a szociális munka sokféle megközelítést alkalmaz. A hogyanokban egyre gyakrabban az elsıdleges szempont, hogy költség-hatékony, eredményes legyen és becsülni
lehessen azt az eszközrendszert, melyekkel dokumentálni lehet a munkatevékenységeket.
Az általános keretekben is sok ellentmondás van.
Az egyik: mi a munka eredménye?
Ha lesz munka az egyik családnál.
Ki tud munkát adni? Ha nincs hozzá
eszköz, az komoly frusztrációt és
tehetetlenséget okozhat a terepen
dolgozó kollégákban. Ez különösen
nehéz az elszigeteltebb közösségekben.
A beszélgetés során a jelenlévı kollégák elmondták, hogy ık a mindennapi gyakorlatok során milyen problémákat látnak, mi hiányzik a munka
elvégzéséhez praktikum szintjén. Mi
kellene ahhoz, hogy a mélyszegénységben élı klienskör helyzetén, ha
javítani, nem is, de stabilizálni lehessen.
Elhangzott, hogy itt az ideje, hogy a
szociális szakma felépítse a szegénygondozás eszköztárát, mely egyes elemei részben már van a gyakorlatban megfigyelhetıek (élelmiszerosztás, ruhaosztás, szociális gazdasági kísérletek) de ehhez szüksé-
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ges a komplex jól átgondolt jogszabályi háttér.
Problémát jelent a települések jelentıs részén a közösségi vezetık kontra segélyben élık között ellentmondás abban a tekintetben, hogy a szegénység óhatatlan velejárója a közösség pusztulása, az értékek felszívódása, valamint a gettósodás negatív
szerepe a közösségre.
A kollégáknak meg kell értenie ezeket az indulatokat is.
Emellett szembe kell nézni azzal,
hogy szegénységnek sajátos kultúrája van, mely segítségével túlélnek
nagyon nehéz helyzeteket, melyekben semmilyen tıke nem áll rendelkezésre (kapcsolatrendszerek, eszközök, elszigeteltség).
Ezek a sajátosságok viszont a kirekesztettségüket növeli és olyan élethelyzetet teremt a szegénységben
élık számára, melybıl nagyon nehéz
a visszaút.
Mára már a szegénység harmadik
generációja nı fel úgy, hogy nincs
munka, valamint a munkával kapcsolatos készséges (lelki, fizikai) leépülnek. További nehézségként jelenik
meg a szegénység „tárgyiasítása” a
társadalom, de még a terepen dolgozó szociális munkások szemszögébıl

szociális szakma számára, ha nem
csak politikai megrendelések születnének egyes szociális rendeletek törvények módosításáról, hanem a szociális szakma termelné ki azt a fajta
ellátórendszert, eljárási rendet, amivel jobban mőködhetne.
A résztvevık arról számoltak be,
hogy számos példát láttak arra, hogy
egy település minél szegényebb, annál jobban magára van hagyva a helyi szociális szakember, a helyi
egészségügyi és oktatási intézmény
együttmőködése hiányzik, vagy nem
megfelelı.
A kistérségi társulások esetében a
fenntartó sok esetben szintén nem
partner.
Problémát jelent, hogy nincs presztízse a szociális szakmának, így a közvélemény számára sem egyértelmő,
hogy értéket képviselne a szakma.
Szó esett továbbá a szociális földprogramokról, mint aktív szociálpolitikai eszközrıl, de a szomorú tapasztalat az, hogy a különbözı segélyezési rendszerekre több forrás jut, ezzel
szemben a földprogramokra egyre
kevesebb, holott számos településen
nagyobb segítséget jelentene a rászorulóknak.

az itt élı szegények ellehetetlenülnek.
A szociális munkának itt az lehetne
az egyik szerepe, hogy ezeket az
erıforrásokat összefogja és koordinálja.
Elhangzott, hogy a társadalmi szerepvállalását erısíthetné, ha a szociális
szakma egységesebb nyelvet beszélne. A média „megnyeréséhez” összetett folyamatokról kellene „szlogenszerően” beszélni, ami eszköz lehet a
társadalmi elıítéletekkel szembeni
„küzdelemben” is. Tovább kell a
szociális szakmának erısítenie az
együttmőködést a társszervezetekkel,
valamint civil non-profit és akár forprofit szervezetekkel különös tekintettel arra, hogy egyre inkább megfigyelhetı az a gyakorlat, mely szerint
a szociális munkásoknak a kontroláló
funkciókban egyre több segítséget,
míg a támogató funkciókban ez egyre
kevesebb.
KISS BALÁZS (3Sz)
< kiss.balázs@3sz.hu >

UTOLSÓ OSZTÁS

is, mely szintén növelheti a kirekesztésüket.
Felmerült a szegények és a szociális
szakma érdekképviseletének becsatornázásának hiánya a törvényhozásba is, hisz nagy elırelépés lenne a

További problémát jelent, hogy sok
megmőveletlen föld van szabadon és
kisösszegő pályázati kiírások nincsenek, hogy gépeket vásároljon, bérlejen megmővelni a földeket, így kiesnek a termelésbıl pl. (Ormánság) és

A Német László által alapított szociális szakmai levelezılistán jelent
meg lapunk felelıs szerkesztıjének
véleménye a szociális kártya bevezetésével kapcsolatosan. Úgy gondoltuk, a felelıs szerkesztı ezúttal szakemberként is jelenjen meg Háló létrehozásában, ezért az alábbiakban
közreadjuk észrevételeit:
„Sajnos az emlékezetes „monoki
rasszista javaslatok” támogatásával
nagyot hibázott az MSZP. Hiába volt
a szociális szakma jelentıs részének
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ellenállása. Lám-lám, aki alá lovat
adnak (jelesül: Szepessy Zsolt,
Monok polgármestere alá), az nem
hagyja abba egykönnyen a lovaglást.
Ma elıállt újabb zseniális javaslatával, a szociális kártyával.
Mire Kiss Péter csak annyit reagált,
hogy bármely önkormányzat minden
gond nélkül mőködtethet helyi "voucher" rendszert. Sajnos K.P. nyilatkozata a jelen helyzetben azt is jelenti, hogy "K.P. nem kifogásolja a
monoki rasszista-vócsert".
Íme egy cikk (köszönet Ferge Zsuzsának, a hír-horgászatért!): http://
www.origo.hu/itthon/20090720-amonoki-polgarmester-szocialiskartya-bevezeteset-javasolja.html
És íme Kiss Péter reagálása és a monoki polgármesterrel készült rövid
interjú (a cikk alatt!) http://www.
inforadio.hu/hir/belfold/hir-292766
Jelzem azért nem, mert majd csak a
gyakorlatban fog igazán megmutatkozni annak rasszista jellege. Hiszen
ez nem a voucher rendszerek általános sajátossága, hanem a "jó" eszközt "rossz"-ra használó monokiaké.
Nagy tételben fogadok bárkivel, ennek bekövetkeztére. A bizalmatlanságra (!) épülı kontrollnak ugyanis
sosincs vége. (Jó vége meg biztosan
nem.)
A monoki polgármester ma már azt
mondja (hallgassátok meg a cikk
alatti info-rádiós bejátszást!), hogy a
segély-osztónak jogos tudnia a segély-felhasználás pontos adatait.
Szerinte nincs azzal semmi baj (sıt!),
ha az "adózók" tudják, hogy a segélyezett hány liter kenyeret vagy hány
kiló cukrot vett a boltban (a segélybıl). Sz.Zs. szerint ez közügy, mert
közpénzek felhasználásáról van szó.
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A vócser "pénz-helyettesítı", tehát
IGAZI pénz, csak más a formája,
mint az ország hivatalos váltópénzének. Mássága a korlátaiban rejlik:
pl. a "meleg étel - Shodexho PASS"
típusú étkezési jeggyel elvileg csak
meleg étel lehet venni. Mondom
elvileg. Mert jól tudjuk, hogy minden "természetbeni juttatásnak" van
piaca, árfolyama. Az egyik helyen
nem ad vissza belıle a boltos (betartja a szabályt), a másikon nem.
Ha nekem szociális kártyám lenne,
akkor azon rengeteg cukrot vásárolnék, mert hisz’ azt lehetne, és eladnám a pálinkafızdéknek, féláron.
A készpénzen meg azt vennék, amit
ÉN akarok. Igaz a szeszfızdéssel
történt risztelésen 50%-ot buknék, de
azzal vigasztalnám magam, hogy
alkalmasint az uzsorás is elvinne
tılem ennyit.
És a maradék 50 % pedig végre az enyém lenne.
Persze nem csak én lennék ilyen csavarintos esző, s amint ezen a kiskapun is túl sokan mennek be, a nagyokos Sz.Zs. majd hirtelen kitalálja,
hogy maximalizálni kell az egyes
termékek vásárolható mennyiségét.
Aztán a minıségét.
Aztán teljesen felesleges lesz a szociális kártya. Helyette bıven megteszi majd a szociális jegyrendszer.
És így tovább. Mert a szegény-győlölet határa a csillagos ég.
Aki alá lovat adnak, az nem hagyja
abba egykönnyen a lovaglást.
Istenem, még meddig gondolja bárki
is, hogy a szegények hülyék és élhetetlenek? Hogy képtelenek megtalálni a kiskapu mellett a még kisebb
kiskaput? Miközben persze saját sorsukat rontják tovább, de a túlélési
kényszer túl nagy úr ebben a társadalmi játszmában.
De mondja meg már nekem valaki,
hogy mire jó ez a végtelenített macska-egér játék?

Akkor nincs is a fogyasztás-kontrollal semmi baj, ha pl. az együttmőködésre épülı adósságkezelés keretében megbeszélik a segélyezettel a kiadás-racionalizálás lehetséges lépéseit, és EZT segíti az adatgyőjtés.
Ekkor ugyanis e tevékenységben
nem a kontroll, hanem a segítés eleme fontosabb. De mintha a "segély"
szó is a „segítség”-re és nem a
„kontroll”-ra hajazna, nemde? Vagy
már rég nem errıl van szó?

Ha adhatok egy tuti tippet a monoki
polgármesternek: felejtsék el kiszámolni a szociális kártyát elfogadó
készülékek árát! Fizessék ki a segélykeretbıl! Annyival is kevesebb
gondjuk lesz a szegényekkel. Logikus nem?

Balgaság azt hinni, hogy a vócser
nem készpénz. Egy frászt!

GOSZTONYI GÉZA
< gosztonyi@budapest.hu >

ADÓSSÁGKEZELÉS
SZEGEDEN
A szolgáltatást igénybevevık között
nem, kor és családi állapot tekintetében felülreprezentáltak a nık, középkorúak (35-50 év közöttiek), az egy
szülıs családok, ill. az egyedülállók
(özvegy, hajadon, elvált).
Az egyedülállók és gyermeküket egyedül nevelık magas számaránya
azt is jelentheti, hogy sokan a különbözı támogatásokra való jogosultság
megszerzése érdekében vallják egyedülállónak magukat, míg valójában
élettársi kapcsolatban élnek.
Iskolai végzettség tekintetében túlnyomórészt szakmunkás végzettség
és az érettségi dominál, de erıteljesen növekszik az értelmiségi réteg
jelenléte is.
A jövedelmi helyzetet tekintve az
ügyfelek fele minimálbéres jövedelembıl él, másik része valamilyen
szociális, társadalombiztosítási, ill.
munkanélküli ellátásban részesül, de
jelentısen megnıtt a munkaviszonyban álló kétkeresıs középosztálybeli
családok száma is, a klienskör 30%-a
pedig alkalmi munkát vállal.
A hátralékok jellemzıi:
Legnagyobb részt a központi főtés
hátralékok (50 %), ettıl kisebb arányban lakbér-, áram és közös költség hátralékok (30 %), ill. víz-, gáz
és szemétdíj tartozás (20 %) felhalmozása jellemzı, sok esetben pedig
ezek az adósságok több éve (akár 5-6
éve) állnak fenn. A tartozások nagyságrendje jellemzıen 100-300 ezer
Ft közötti összeg, ám elıfordult ennél magasabb, pl. 1-1,5 millió Ft-os
tétel is.
A tartozások felhalmozásának okai:
Tapasztalataink azt mutatják, hogy a
hátralékképzés egyéni okai között az
esetek döntı többségében a családokban történı korábbi negatív események (pl. átmeneti és tartós mun-
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kanélküliség, válás, hosszan tartó
megbetegedés, haláleset) miatti részleges vagy tartós jövedelemcsökkenés, jövedelem-kiesés játszik szerepet, azonban a probléma nem függetleníthetı a magas energiaáraktól
sem, illetve az ügyfelek egy része tudatos adósságfelhalmozó, azaz tisztában van a támogatási feltételekkel.
Vannak, akik úgy gondolkodnak,
hogy ha nem tudnak gondoskodni
magukról, akkor valaki másnak (állami rendszer, civil szervezetek) kötelessége gondoskodni róluk. „Ha szegény vagyok, jogosult is vagyok. Ha
nem vagyok szegény, jogosult sem
vagyok, így aztán jobb szegénynek is
és jogosultnak is lenni.” Sajnos ez a
szemlélet is elég gyakori, vannak,
akik ellenérdekeltek helyzetük jobbra fordításában.
További problémát jelent, hogy akinek hátraléka van, kénytelen eladni a
nehezen megszerzett lakását, ezt követıen egyre kisebb és rosszabb minıségő lakásokba költözni.
A gazdasági válság hatásai
- új típusú problémák
A legnagyobb probléma mindenképpen a munkanélküliség növekedése;
a jövedelmek csökkenésének, ill. elvesztésének egyenes következménye
az anyagi biztonság megrendülése,
mely nem csekély megélhetési problémákat von maga után. Fokozatosan
nı a lakossági eladósodás, egyre
több ügyfél kerül adósságcsapdába,
bar-listára. Klientúránk körében általánosan tapasztalható jelenség az
egyre gyakoribb személyi, áruvásárlási hitelek, hitelkártyák felvétele,
melyek törlesztı részletei miatt a
közüzemi díjak teljesítésével maradnak el.
Az újbóli, folyamatos hátralékképzés, a számlák ismételt nem fizetése,
újabb és újabb hitelfelvételek-melyeket a hiányzó jövedelmek pótlására igényelnek, igencsak megnehezíti
az adósságspirálból történı sikeres
kiemelkedést. Azok az ügyfelek, akik tartósan alacsony jövedelemmel
és alacsony iskolai végzettséggel
rendelkeznek, hiányosak a pénzügyi
ismereteik, érdekérvényesítı képességük, sokszor esnek bele meggondolatlan hitelfelvételekbe, adósságcsapda helyzetekbe.
A forint értékének csökkenése a de-

vizában felvett lakáshitelek részleteinek óriási mértékő emelkedését eredményezte, így a fizetıképtelen lakosság számaránya megnıtt, a hitelek
egy része „bedılt.” A megemelkedett
hitelrészleteket még igen, de a közüzemi számlákat fizetni már nem
tudó, ezért a szolgáltatásból kikapcsolt fogyasztók száma is fokozatosan nı.
A lakások elárverezésének eredményeként emelkedik a hétvégi házas
övezetekben élık aránya. Itt figyelhetı meg leginkább az anyagi „lecsúszás”, hiszen ezek nem lakás céljára szolgáló épületek és a közszolgáltatások sem elérhetıek (nincs óvoda, iskola, orvosi rendelı, posta,
gyógyszertár). Sajnos alternatíva sincsen, új önkormányzati bérlakások
alig épülnek, a meglévıkre éveket
kell várni.
Általános tapasztalat, hogy az ügyfeleink között megjelent a „középosztály”. Azok, akik eddig még fenn
tudták tartani életszínvonalukat, de a
jelenlegi helyzet kedvezıtlenül befolyásolta életkörülményeiket. A nyugdíjasok életszínvonala is egyre romlik, hiszen jövedelmük nem növelhetı, kiadásaik pedig emelkednek
(gyógyszerek, szemüveg, ortopédiai
eszközök kiváltása).
Egyre nagyobb igény mutatkozik a
tanácsadás, az adósságkezelési szolgáltatás kiszélesítésére, új ismeretek
elsajátítására, mellyel javítható az
emberek pénzkezelési kultúrája, elérhetı érdekérvényesítı képességének
növelése, a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása, ennek eredményeként bekövetkezhet egy élet-, és
szemléletmód váltás, csökkenhet a
lakossági eladósodás mértéke, megszilárdulhat a lakhatási biztonság.
Ezt a szemléletmódot közvetítendı
2008. márciustól júniusig, ill. szeptembertıl decemberig Háztartási
klub néven hét alakalomra szóló
csoportfoglalkozást szerveztünk a
Tabán Családsegítı Közösségi Házban.
A klubfoglalkozások céljaként tőztük
ki a lakossági prevenciót, tájékoztatást, érdekérvényesítı képesség, tudatos fogyasztás elsajátítását. A foglalkozások résztvevıi a családsegítı
hálózat adósságkezelt és rendszeres
szociális segélyezett ügyfelei voltak.
A foglalkozások felépítése a követ-

kezıképpen alakult:
= Fogyasztóvédelem kérdései (vásárlás általános szabályai, fogyasztók
tudatos befolyásolása, reklámok hatása, jogorvoslati lehetıségek-érdekvédelmi szervezetek).
= Pénzkezelés-Hitelezés (a hitelezés
általános tudnivalói, hitelfajták jellemzıi, buktatók, állami támogatások, adósságcsapda helyzetek, fontos
tanácsok, segítségnyújtási lehetıségek).
= Adatvédelem (adatvédelmi szabályok az élet minden területén, rendelés útján történı vásárlás - nem várt
következmények).
= Energiatakarékosság (számlázásdíjszabás, energiatakarékos ötletek a
háztartásban, főtési rendszerek elınyei, veszélyforrások, közös költség
tételei, panelfelújítási program).
=
Családi
költségvetés
(költségvetés-készítés
szabályai,
pénzkezelési-, vásárlási szokások a
családban,
spórolási
technikák,
igénybe vehetı családi- és szociális
ellátások, konfliktuskezelı segítı
szolgáltatások: mediáció, családterápia).
= A munka világa (munkaszerzıdések általános szabályai, munkaügyi
ellátások - START program, új
nyugdíjszámítási rendszer, munkahelykeresési technikák).
= Egészség, egészségmegırzés (az
ellátórendszerben történt változások,
igényelhetı ellátások, betegjogi-, ellátottjogi képviselı feladatai, egészségtelen életvitel következményei:
táplálkozás, cukorbetegség, magas
vérnyomás, szenvedélybetegségek:
alkohol, dohányzás, drog, pszichiátriai betegségek, kezelési lehetıségek).
Tapasztalataink és az ügyfelektıl érkezı visszajelzések nagyon pozitívak
voltak. Kialakult egy állandó 5-7 fıs
törzslétszám. A tagok nagyon informatívnak ítélték a témaköröket, aktív
közremőködésükkel segítették a
munkát. Szívesen vettek részt szerepjátékokban, a kisfilmeket érdeklıdéssel fogadták. Közösséggé formálódva osztották meg tapasztalataikat,
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segítették egymást.
A jelenlegi helyzet kiértékelése után,
nézzük meg mit tartogat a jövı az adósságkezelés számára.
A jövı…
Magáncsıd eljárás
Mielıtt a fogyasztói csıdtörvény magyarországi létjogosultságáról beszélnék, érdemes megnézni az adósságba kerülés folyamatát.
Hogyan is zajlik?
Az adósságcsapda forgatókönyve
Az adós megkapja elsı felszólító levelét a banktól, melyben felhívják a
figyelmét az elmaradt hiteltörlesztés
teljesítésére, különben megindítják a
hitelszerzıdésben kikötött intézkedéseket.
Van, aki ettıl megijed, és lépéseket
tesz az ügy megoldása felé; kölcsönkér, ha még van kitıl-így idıt nyer.
Van, aki elrakja a levelet, mert úgysem tud fizetni; minden tartaléka odaveszett-kivár: „talán csaknem tesznek az utcára két gyerekkel.”
Sokan vannak, akik ebben a helyzetben rossz döntéseket hoznak, azaz
magas kamatra vesznek fel gyorskölcsönöket, amellyel egy idıre ugyan
csökken a nyomás, a lakás elvesztésétıl való félelem, de sajnos most
már nemcsak lakás-, vagy áruhitelt,
hanem elképesztıen magas kamatú
(uzsora) személyi hitelt is a nyakukba vettek.
Ezzel a megoldással az adós csak az
idıt húzza, hiszen ha az alacsony kamatozású lakáshitelét sem tudta fizetni, úgy könnyedén megjósolható,
hogy a többi hitelt (óriási kamattal)
sem fogja tudni törleszteni, az adósság csak egyre nı, a lakás pedig továbbra is veszélyben van, ráadásul
még fel is került a Bar-listára, jó idıre elvágva az esélyét egy késıbbi hitelfelvételnek.
Mit tehet, aki ilyen helyzetbe került?
Komoly megoldási lehetıséget jelentene az adósságkezelési szolgáltatáson túl, a magáncsıd intézményrendszerének magyarországi bevezetése,
mely bizonyos feltételek teljesülése
mellett végsı menedékként szolgálhat azon adósok számára, akik megromlott anyagi helyzetük miatt nem
szeretnék elveszíteni fejük fölül a
házukat. Hazánkban jelenleg nem
mőködik a magáncsıd, vagy más né-
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ven a fogyasztói csıd intézménye,
mely azon állampolgárok számára
nyújtja a tiszta lappal kezdés lehetıségét, akik felelıtlen magatartásuk
vagy egyéb külsı tényezık miatt olyan anyagi terhet vállaltak, melyet
egyedül nem képesek elviselni. A
magáncsıd az adósság rendezésének
jogszabályban rögzített módja, az
önmaga ellen csıdeljárást kezdeményezı magánszemélynek azonban a
legtöbb országban bizonyítania kell,
hogy az általa tett erıfeszítések ellenére sem tudta rendezni helyzetét hitelezıivel.
A csıdeljárást a nyugati országok
tapasztalataira építve kellene bevezetni Magyarországon is.
Elsısorban azon adósok részére, akik
bizonyíthatóan önerıbıl nem tudják
rendezni adósságukat és a szociális
ellátó rendszerbıl is „kiszorulnak”,
viszont adósságaik súlyos mértékben
veszélyeztetik megélhetésüket és
lakhatási biztonságukat (hajléktalanná válás veszélye).
A jogalkotóknak nem elég jogi és
gazdasági szemszögbıl megalkotni a
törvényt, szükség van szociális
szempontok figyelembevételére is. A
csıdeljárások lebonyolításában szerepet kellene kapniuk a szociális területen dolgozó kiképzett adósságkezelési szakembereknek, hiszen ık
„testközelbıl” látják és ismerik az eladósodott családok helyzetét, körülményeit; építve tapasztalataikra, az
ügyfelekkel kialakított bizalmi kapcsolatra elısegíthetik az adós és a
hitelezık közötti megállapodás létre-

jöttét. A magáncsıd intézménye mőködhetne a közvetítıi eljárás, a mediáció mintájára, mellyel kiváltható
lenne a hosszadalmas, drága és kellemetlen bírósági eljárás.
No de nézzük mi is készül valójában!
„Sok adóson segítene a 2010-re tervezett magáncsıd törvény” címmel
jelent meg a legújabb kormányzati
törvénytervezetet bemutató újságcikk.
A kormánytervezet lényege: azokon
a családokon segítene, akik nem tudják fizetni a hiteleiket.
A magáncsıd azonban nem jelenthet
megoldást minden bajba jutott családnak, fıként azok élhetnek majd
vele, akiknek van valamekkora vagyonuk. Az igazságügyi tárca szerint
az errıl szóló jogszabály 2010-ben
léphetne hatályba.
Kik kérhetnék?
A hivatalosan adósságrendezésnek
nevezett eljárás a köznyelvben magáncsıdként van jelen, ilyet a legtöbb piacgazdaság jogrendszere ismer.
Várhatóan a jövı év elejétıl alkalmazandó törvény célja az, hogy a
középosztálynak nyújtson segítséget,
mivel ennek a csoportnak van esélye
arra, hogy munkához jusson, és rendezze adósságát.
Magáncsıdre 10 évente egyszer nyílna alkalom, az eljárás során az adósnak el kell ismernie a hitelezık követelését. Nem rendezhetné így adóssá-
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gát az, aki szándékos bőncselekményt
követett el és rosszhiszemő magatartásával akadályozta a hitelezıi követelések
érvényesítését, illetve az sem, aki feketén
dolgozik vagy egyéni vállalkozóként bejelentés nélkül foglalkoztat embereket.
Az eljárás kulcsszereplıje a vagyongondnok, aki hatósági, illetve bírói felügyelet
mellett végezné a munkáját.
A hitelezı és az adós együttmőködésével,
de az elıbbi beleegyezése nélkül is indulhatna adósságrendezési eljárás. A tervezet
szerint a magáncsıdnek két altípusa lenne,
és az adós dönthetné el, melyiket választja.
Elsı típusú eljárás
Ez a változat a hitelezıkkel kötött megállapodáson alapul, lényegében ahhoz az
esethez hasonlítana, amikor egy gazdasági
társaság kezdeményezi a csıdeljárást.
Célja, hogy az adós egy rövid moratóriumi
idıszak alatt megállapodjon a hitelezıivel.
Ebben az esetben az adóst az eljárás kezdetétıl moratórium védené a végrehajtástól.
Kijelölnének egy vagyongondnokot, aki
45- vagy maximum 60 nap alatt lebonyolítaná az eljárást.
A vagyongondnok közzétenné a csıd tényét, majd egy hitelezıi választmány próbálna megállapodni az adóssal; kedvezı
esetben valamilyen módon átütemeznék
az adósság törlesztését.
Cserébe viszont új kötelezettséget csak a
vagyongondnok engedélyével vállalhatna.
Az eljárás megindításától számított 60.
napon a vagyongondnok összehívja a hitelezıket, akik döntenek, hogy hozzájárulnak-e az adósság rendezéséhez.
Ha megállapodásra jutnak, akkor a hitelezık választmánya ellenırzi az egyezség
betartását.
Ha nincs közös nevezı, akkor megszőnik
a moratórium. Az adós azonban választhat
egy másik rendezési módot is.
Második típusú eljárás
- Gondnokra bíznák a vagyont
A másik típusú eljárás esetén nem kellene
a hitelezık belegyezése, viszont az adós
vagyona nagy részét, illetve jövıbeli bevételei feletti rendelkezési jogot öt évre a
vagyongondnokra ruházná át.
Ebben az esetben a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen vagyontárgy, illetve jövedelem
felett a vagyongondnok rendelkezne.
(A mindennapi élet szokásos ügyleteit
azonban továbbra is az adós köthetné,
például bevásárolhatna a családjának).

Ezután az adós minden jövedelme a
gondnokhoz folyna be, aki ebbıl elıször
kifizeti a tartozások 25 százalékát, majd
öt évig folyamatosan törleszt.
Ha az adósnak nincs munkája, kötelezettséget vállal arra, hogy részt vesz a vagyongondnok által megjelölt továbbképzéseken, eleget tesz álláskeresési kötelezettségének.
Az ötéves idıszak végén, pedig kérheti a
fennmaradt tartozások alóli felmentést.
Errıl a tervezet szerint bíróság döntene,
azaz a hitelezıknek ezután semmiféle
követelésük sem lehetne.
Vagyongondnok
A tervezet nem tesz különbséget a hitelezık között. Ami az eljáró hatóságot, illetve a vagyongondnokokat illeti, az Igazságügyi Minisztérium szerint a tárca
Igazságügyi Hivatala megfelelı háttér
lehet. A bíróságok kisebb-fıleg jogorvoslati-szerepet kapnának.
Vagyongondnok felszámolókból, vagyonfelügyelıkbıl, bírósági végrehajtókból lehetne.
Ez egyelıre csak egy szakmai vitaanyag,
ami változhat, ha a kormány, majd a parlament elé kerül, és leghamarabb 2010ben léphetne hatályba.
Itt tartunk most, sok feladat vár még
ránk, így kitartásunk sem fogyatkozhat
meg.
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►

KOK
Valahányszor ÖNGYILKOS akarok lenni ...
inkább leveleket írok Van Goghnak.

A férjem konzervatív, keresztény családja nem tudja,
hogy az NEVELİSZÜLİ család, ahol elhelyeztük a gyerekünket, valójában MELEGEK.
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Elismert spiritiszta médium vagyok. Soha életemben
nem láttam „SZELLEMET”. Nem is beszéltem vele.
De az általam ismert médiumok egyike se.
Mindannyian HAZUDUNK!

Azt mondtam neked, hogy ABORTUSZON voltam.
Így engem okolhattál … Isten helyett.

Titkok, amelyeket még sose
mondtam el senkinek:


















Szeretlek
Utállak
Hiába van PhD-d, te vagy a legbutább ember,
akivel valaha találkoztam.
Büdös vagy - de tényleg.
50 dollárba fogadok, hogy még szőz vagy
Nem éreztem semmit se irántad,
egyszerően csak szexelni akartam
Tényleg pocsékul vezetsz
Mindent feladnék érted
Nem kellett volna hozzád mennem.
Kemény vagy, de pocsék szeretı
Terhes voltam.
Önfejő perverz vagy.
Valójában már nem is voltam szőz
Elkeseredetten vágyom arra, hogy tudjam,
hogyan csókolsz.
Örülök, hogy rájöttem arra, hogy megcsaltál.
Én is dobni akartalak, és lám igazam lett.
Ha nem kezdesz el figyelni rám, akkor vagy
elválok tıled vagy megmérgezlek
Kérj profi segítséget, mert én nem tudom megoldani az összes bajodat, és teljesen kivagyok
az eddigi próbálkozásoktól.

►
Forrás: http://postsecret.blogspot.com

