Nyomtasd, másold, terjeszd!

A RENEGÁTLÁSTALANOK
egy közösség a művészetért
Tagjai művészek és aktivisták, akik tenni
akarnak a közösségért
A Renegátlástalanokat 2016-ban alapítottuk, mert változtatni akartunk az emberek
között tapasztalható széthúzáson. És mi más hozhatná össze az embereket –
nézetektől, politikától, utálkozástól mentesen –, mint a Művészet?
Az alapelveink:
1. Nem foglalunk állást politikai ideológiák mellett, távol maradunk minden párttól.
2. Az emberek összehozásáért és a kultúra felvirágoztatásáért dolgozunk.
3. Szembe megyünk mindennel, ami apátiát vagy széthúzást generál.
4. Vitázz, de ne vitatkozz!
Az első és azóta is elsődleges művészeti ág, amellyel foglalkozunk, a költészet.
Kortárs és klasszikus művek – Nemes Nagy Ágnes versei például vagy a slam poetry
alkotások – egymás mellett válhatnak közkinccsé.
Szervezkedünk, ahol tudunk!
Közös események, workshopok és projektek futnak párhuzamosan, hogy a kultúrát
minél több helyre eljuttassuk, hogy minél több embernek csaljon mosolyt az arcára
egy-egy vers, slam, festmény vagy animáció.
A Műveld az utcát! projektünk jelenleg a legaktívabb: busz- és villamosmegállókba
ragasztunk műveket, hogy a várakozó városlakókat kizökkentsük. Szeretnénk, ha
egy pillanatra felnéznének, megismernének valami újat, a többi várakozóval együtt.
„Renegátlástalanok” nevű YouTube-csatornánkon egyre növekszik a fiatal, modern
költőink műveiről készült videók száma. Egyik animációval is foglalkozó tagunkkal egy
bemutatkozó videót is készítettünk, amely tökéletesen összefoglalja mozgalmunk
történetét, céljainkat, álmainkat – ez is megtalálható a csatornán.
Bárkit szívesen fogadunk körünkbe! Aki csatlakozna hozzánk, nincs más dolga,
mint felkeresni Facebook-oldalunkat (facebook.com/renegatlastalanok). Segítünk
kapcsolódni a fővárosi csapathoz vagy a vidéken található helyőrségeinkhez.
Ha valaki támogatná mozgalmunkat, a Patreonon is elérhetők vagyunk, amelyen
keresztül egy kis összeggel is bárki hozzásegíthet a közös cél eléréséhez.
Aki változást akar a világban, hisz a kultúrában és a művészetben, szívesen tenné
szebbé, ahol él, azt várjuk, köztünk a helye!

Renegátlástalanok

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Szeretnéd, ha másokhoz is eljutna ez az újság?
Segíts benne! Jelentkezz, és megbeszéljük,
hogyan! info.nyomtassteis@gmail.com
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Ismét meghosszabbította a „migráció jelentette válsághelyzetet” a kormány miközben naponta egy-két ember próbál átjutni rajtunk Nyugatra.
Tavaly összesen 1045-en. Ehhez képest egészen elképesztő összegeket
költünk határvédelemre. Valakik biztosan jól járnak ezzel is.
Sem Románia, sem Szerbia, sem Horvátország, de Szlovénia sem épített kerítést,
mégsem roppantak össze a nem létező
migrációs roham alatt. Mióta az Európai
Unió szerződést kötött Törökországgal,
ők nem engedik tovább a menekülteket,
vagyis nem a mi kerítésünk állítja meg
őket. Elvétve jutnak csak el a határainkig.
És az a kevés ember sem szeretne egy
percet sem itt maradni.
2017-ben 155,1 milliárdot költött el a
kormány, úgymond a „tömeges bevándorlás” kezelésére, ami az elmúlt évek
legmagasabb tétele.
Csakhogy a bevándorlás mértéke évről évre meredeken csökken. A rendőrségi kimutatások szerint 2015-ben, a tömeges bevándorlási hullám csúcsán több
mint 391 ezren próbálták vagy lépték is
át a magyar határt. Ekkor 63,6 milliárd
forintnyi kiadás merült fel a bevándorlás

MIRE ELÉG 155,1 MILLIÁRD FORINT?
2016-ban

1045
illegális határátlépőt
állítottak meg

VAGYIS FEJENKÉNT
148,4 MILLIÓ FORINTÉRT
AKADÁLYOZTÁK MEG
A BELÉPÉSÜKET

MIRE ELÉG 155,1 MILLIÁRD FORINT?
77 550 Ft
nyugdíj-kiegészítés
kétmillió
nyugdíjasnak

MIRE ELÉG 155,1 MILLIÁRD FORINT?
12 000 házat
lehetne venni
kilakoltatott
családoknak
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kezelésével kapcsolatban. 2016-ban a
korábbi létszámnak már csak a töredékét regisztrálták, 18 207 főt, a költségek
azonban már ekkor megugrottak, majdnem 140 milliárd forintra.
A tavalyi év azonban még ezeken a
számokon is bőven túltett, hiszen úgy
könyvelt el a magyar állam 155,1 milliárd

forintnyi kiadást, hogy mindössze 1045
illegális bevándorlót regisztrált a rendőrség. Idén október 4-éig pedig mindössze
365 illegális határátlépővel talélkozott a
rendőrség. Ezzel riogatják és tartják félelemben a fél országot, miközben eszelősen szórják el a milliárdokat.
Forrás: www.mfor.hu

Tovább romlik a nyugdíjasok
helyzete

Harmincmilliárdos veszteség
a letelepedési kötvényeken
Miközben a menekültek veszélyességéről papoltak az országnak, 20 ezer
külföldit engedett be pénzért az Orbán-kormány, méghozzá úgy, hogy
nyereség csak haveri cégeknek jutott. Az állam súlyos anyagi veszteségét
pedig mi, adófizetők álljuk.
De tényleg, hogyan lehetett veszteség
azon, hogy pénzért árultuk az európai
állampolgárságot? Miért nem állami cég
végezte a feladatokat, miért külföldön
bejegyzett (offshore), haveri vállalkozások, amelyek „természetesen” busásan
nyertek ezen az üzleten?
Haszon helyett nagyjából 30 milliárd
forint veszteséget okozott a magyar adófizetőknek a letelepedési kötvény – álla-

Mivel a nyugdíjemelés jövőre tervezett mértéke kisebb lesz, mint a
várható pénzromlás, így a nyugdíjak
is kevesebbet érnek majd. Nem kapja meg mindenki a 18 ezer forintos
nyugdíjprémiumot sem.

pította meg a Transparency International
(TI) és a Költségvetési Felelősségi Intézet
kutatása. A program során súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelentő személyek is bejutottak az országba. Bod Péter
Ákos közgazdász szerint a kötvényekből
befolyó pénzre az elején sem volt szüksége az országnak. A kibocsátás 2014-ig
nyereséges volt, de végül mégis 30 milliárd forintos veszteséggel zárult.
Forrás: www.hvg.hu

A jövő évi költségvetés tervezete 2,7 százalékos inflációval számol, így a jelenlegi szabályok szerint csak ennyi lehet a nyugdíjemelés
is. Időközben már a Magyar Nemzeti Bank is
borúlátóbb lett, és nagyobb, 3,1 százalékos
inflációt jósol, ezt már nem veszik figyelembe.
A nyugdíjasok tehát megint nem járnak
jól, hiszen az infláció ellensúlyozására sem
lesz elég az év eleji emelés. A nyugdíjak
egyre durvábban szakadnak le a bérektől,
hiszen a bérek csak tavaly 10 százalék felett
emelkedtek. Az átlagbér nettója idén júniusban 219 200 forint volt, míg az átlagnyugdíj 130 500 forint.
Ha nem történik változás, akkor 2022-re
az átlagnyugdíjat elhagyja nemcsak a bérminimum, hanem a minimálbér nettója is.
A jelenlegi szabály nem bérkövető, hanem inflációkövető, ezért az újonnan megállapított nyugdíjak jóval magasabbak, mint a
régebbiek. Nagyok a nemek és a régiók közötti nyugdíjkülönbségek is.

Állítsuk meg a kilakoltatásokat!
A kisnyugdíjasoknak nem jár majd a törvény által előírt 18 ezer forintos nyugdíjprémium teljes összege sem.
A teljes összegben csak azok reménykedhetnek, akiknek legalább 80 ezer forint
a járadékuk. Nemcsak az öregségi nyugdíjasoknak jár a pluszpénz, hanem mindenkinek,
aki nyugdíjszerű ellátásban részesül. De ne
számítsanak a novemberi folyósításkor teljes összegre azok sem, akik ideiglenes özvegyi nyugdíjat kapnak, illetve a rokkantak,
akiknek rehabilitációs járadékot folyósítanak.
Pénzügyi szakemberek szerint: aki a minimumnyugdíjat, azaz 28 ezer 500 forintot kap,
annak mindössze 6 ezer 412 forint jut, akinek
50 ezer forint a nyugdíja, az 11 ezer 250 forint,
akinek 60 ezer forint a nyugdíja, az 13 ezer 500
forint nyugdíjprémiumra számíthat.

Ma Magyarországon semmilyen törvény nem tiltja, hogy gyerekes családokat tegyenek
utcára. Évente több ezer kilakoltatás történik, ami miatt családok szakadnak szét és gyerekek kerülnek állami gondozásba. Ez a gyakorlat embertelen és jogtalan! Ezért A Város
Mindenkié csoport törvénymódosítást kezdeményez és aláírásgyűjtést indít, hogy soha
többé ne lehessen gyermekes családokat elhelyezés nélkül az utcára tenni!
A kezdeményezést itt lehet aláírni:
https://terjed.ahang.hu/campaigns/stopkilakoltatas

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Forrás: www.24.hu, www.hvg.hu
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