ZSOMBOK GYÖRGY

MI AZ, HOGY TALENTUM KÖR?
A Talentum Kör egy szívességbank, régiesen “kaláka”. Ez azt jelenti, hogy tagjai, amikor
segítenek a kör egy másik tagjának, amikor szívességet tesznek neki, vagy amikor adnak valamit neki,
akkor nem kérnek érte pénzt (“forintot”) és nem is várják el, hogy a másik viszonozza. Abban bíznak,
hogy amikor nekik lesz szükségük valamire vagy valakinek a segítségére, akkor ők is meg fogják
kapni a kör valamelyik tagjától az igényelt támogatást. A bizalmat azzal erősítjük, hogy az egymásnak
nyújtott segítséget egy „központ” tartja nyilván.
A nyilvántartásra egy belső egységet használunk, amelyet Talentumnak (rövidítve TT) nevezünk.
A TT értékét javaslatunk szerint a munkaidő határozza meg. Ajánlásunk szerint egy órai átlagos
munkáért 100 TT járjon, de ettől a két fél szabadon megállapodva eltérhet, ebbe senkinek semmi
beleszólása nincs. (Más cserekörökben ezt a belső egységet máshogy nevezik, és más lehet az értéke
is, mind ez nem befolyásolja a működés lényegét.)
Van-e lényeges különbség a TT és a Ft, az igazi pénz között?
VAN! Igaz, hogy a forinthoz megtévesztésig hasonló eszköznek látszik a TT, de gazdasági
szempontból sem pénz, mivel csak akkor “keletkezik”, ha szükség van rá, nem kamatozik, nincs
elfogadási kötelezettsége, nincs vagyonképző hatása, stb. Látszólag kicsi az eltérés és könnyen azt
hiheti az ember, hogy ez is pénz és az is pénz, a hazai és a nemzetközi tapasztalatok szerint
működésük nagyon különbözik emberi oldalról is. Íme néhány további, “emberi” különbség:
-A pénz távolítja az embereket, a Talentum inkább közelíti, összehozza őket.
-A pénz bizalmatlanságot szül, a Talentum bizalmat teremt.
-A pénz szereti a nagy méreteket (hipermarket, bevásárlóközpont, óriás bank), a Talentum emberi
léptékű, átlátható marad és a helyi kapcsolatokat erősíti.
-A pénz inflálódik, a Talentum nem.
-A pénz a birtoklási vágyat erősíti, a Talentum adni tanít.– Mindezek részleteiről sokat lehet
beszélgetni - állunk is elébe. A Bokorportán tartott találkozó után is szívesen válaszolunk kérdésekre ha tudunk Ugyanakkor örömmel fogadjuk a tanácsokat - hiszen az új szem jobban lát. Minden
tapasztalatra és tudásra szükségünk van, segíts nekünk - így Te is gazdagabb leszel, próbáld csak ki!
Ha ez a rendszer ennyire szép és jó, felmerül a kérdés: Felválthatja-e talentum a forintot?
NEM! A Talentum és a hasonló rendszerek csak kiegészítői a nemzeti pénznek. A kör fő célja,
hogy erősítse a helyi közösséget, szorosabbá fűzze a kapcsolatokat az emberek között, hogy azok
többet segítsenek egymásnak, s így jobban érezzék magukat; jobban éljenek, kevésbé függjenek a
külvilágtól, a személytelen gazdasági tényezőktől, a messziről jövő válságok ne befolyásolják annyira
életüket. Nem elhanyagolható az a ’mellékhatás’ sem, miszerint megtanulhatjuk: rengeteg értékes
tulajdonságunk van, ezekre szükség van, s ugyanilyenek társaink is.
Hogyan működik a Budapesti Talentum Kör?
Tagjainkat kéthavi Hírlevélben tájékoztatjuk a kört érintő eseményekről, továbbá mellékelten
elküldjük a TT-egyenlegek állását, a taglistát és a keresleti-kínálati listát. A taglistán a tagok címe,
telefonja, egyéb elérhetősége szerepel, hogy fel tudják venni egymással a kapcsolatot, a keres-kínál
lista pedig a tagok felajánlásaiból és kívánságaiból áll össze, ez a második legfontosabb eszköz arra,
hogy ki-ki megtalálja azt a másikat, akire számíthat vagy aki rá számít. Nagyon kevés szabályunk van,
s nem is akarjuk, hogy több legyen.
Nem vagyunk bejegyzett egyesület, minek? Továbbá például: aki egy évig ’hallgat’, az ’elalszik’,
azaz alvólistára kerül (bármilyen aktivitással, pl. egy ’üzletkötéssel’ automatikusan felébred). A
Központ (egy képzetes tag, mintegy „az állam”) kivételével senki egyenlege nem lépheti át a ±
20 000 TT-ot. „Postaköltséget” kell fizetni (300 Ft/v, ha a tájékoztatókat elektronikusan, ill. 500 Ft/év,

ha gyalog-postásan (is) kéri valaki). Ebből fizetjük a terembért is. (Pénzre valóban kevés szükségünk
van: jelenleg kb. 30 000 Ft van a kasszánkban, igaz a tavalyi postai kiküldés díjával még tartozunk
tagtársunknak.) A tagdíjat TT-ban vonja le a Központ, amely TT-ban ’fizeti’ a közösségért végzett
szolgálatokat: az egyenlegek vezetését, a Hírlevél-szerkesztését, kiküldését, stb., - meg amit
megszavaz még esetleg az összejövetel, előzetes meghirdetve a Hírlevélben.
A legfontosabb természetesen a személyes kapcsolat, ezért kéthavonta találkozunk is egymással
(nem kötelező megjelenni).
Ezek a találkozók egyrészt lehetőséget biztosítanak arra, hogy ki-ki a saját "termékeit" felajánlja a
többiek számára, vagy hogy segítséget keressen az éppen megoldandó problémájához, másrészt, pedig
arra jók, hogy megbeszéljük közös dolgainkat, s ha szükséges, döntsünk. Két találkozó között egy pár
tagú vezetőség viszi az ügyeket, erősen korlátozott jogkörrel.
A fő feladatuk az adminisztráció: nyilvántartani az üzletkötéseket, az új kívánságokat és
felajánlásokat, előkészíteni a következő találkozókat vagy más közös programokat és foglalkozni az
újonnan jelentkezőkkel és az érdeklődőkkel.

