
A világban több mint 250 millió a mig
ránsok száma, és köztük 22 és fél milli
óan menekültek. A migránsok többnyire 
hosszú és veszélyes utat tesznek meg 
nehézségek és szenvedés közepette, 
rácsokkal és falakkal szállnak szembe, 
amelyeket azért emeltek, hogy céljuktól 
távol tartsák őket – 
írja a pápa.

A dokumentum 
hangsúlyozza, hogy 
több országban el
terjedt a „retorika, 
amely a nemzetbiz
tonság veszélyez te 
tését vagy az újon nan 
érkezők befogadá
sának terheit hang
súlyozza, lenézve az 
emberi méltóságot, 

amelyet mindenkivel szemben  el kell is
merni.

A migránsoktól való félelmet gerjesz
tik, esetleg politikai célból, ahelyett, hogy 
békét építenének, erőszakot, faji diszkri
minációt hintenek el.”

Ferenc pápa szerint „egyesek fenye
getésnek tekintik őket. Én viszont azt ké
rem, lássatok bennük lehetőséget a bé
kés jövő építésére. A migránsok nem üres 
kézzel érkeznek: bátorsággal, képesség
gel, energiával és vágyakkal tele, és saját 
kultúrájuk kincseivel gazdagítják az őket 
befogadó nemzeteket.”

A pápa üzenetében befogadásra, va
gyis a törvényes belépés lehetőségeinek 
bővítésére szólít fel.

Forrás: www.magyarnarancs.hu

Szerintem az a legnagyobb 
baj – fogalmaz Alföldi –, hogy 
nem tanították meg nekünk, 
hogyan kell egy demokráciá
ban és a demokráciával élni. 
Rettenetesen be vagyunk 
szar va, mert úgy érezzük, 
hogy nem tudunk lépést tarta
ni a folyton változó világgal, hogy 
kicsúszik a lábunk alól a talaj, hogy 
minden bajunkról más tehet, hogy 
minket mindenki üldöz. Közben 
pedig megpróbálják a fejünkbe 
verni, hogy aki tisztességes és 
rendesen dolgozik, az nem ke
rülhet bajba – miközben 
ennek az ellenkezője igaz 
manapság. Nem tanultuk 
meg, milyen fontos a társa
dalmi aktivitás, a felelős, 
tudatos állampolgári lét 

és a szolidaritás. Igaz, egy olyan ország
ban, mint a miénk, ahol nagyon sokan 

nehéz körülmények között 
élnek, nem könnyű elvár
ni az emberektől, hogy 
szolidárisak legyenek 
másokkal. 

Amerikában és Nyugat
Európában nem csak a gazda

gok, de sok hétköznapi ember szá
mára is természetes, hogy segítse a 

rászorulókat. Nálunk az emberek 
többsége azt gondolja, hogy 

aki éhezik, az maga tehet 
róla, hogy bajba ke
rült. És nyilván sokan 
vannak, akik tényleg 

tehetnek róla, de egy 
olyan országban, ame
lyik folyamatosan veri 
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Alföldi Róbert: Felfoghatatlan, hogy 
egy olyan országban, ahol nincs 
háború, emberek éhezzenek  

Akkor lesz itt igazán nagy baj, amikor azok a tíz- és százezrek, akik 
most még nagy nehézségek és áldozatok árán elvannak, teljesen el-
szegényednek majd – mondja Alföldi Róbert Jászai-díjas színész, ren-
dező, a Nemzeti Színház volt igazgatója.

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Felelős szerkesztő: L. László János
facebook: www.facebook.com/nyomtassteis 

web: www.nyomtassteis.hu

A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.hu oldalról 
töltheti le. Az itt érintett témákról sokkal bővebben 
olvashat a honlapunkon a Háttér menüpont alatt.
Találkozzon velünk! Keddenként 19 órától várjuk a 
Kelet Kávézóba! (Budapest XI.ker., Bartók Béla út 29.)

Hírek, amelyek 
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu
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Ferenc pápa: „Számos országban 
politikai okokból terjesztik a 
migránsoktól való félelmet”

„Irgalmassággal öleljük át mind-
azokat, akik háború és éhezés elől 
menekülnek, vagy földjüket diszk-
rimináció, üldözés, szegénység és 
környezeti csapás miatt kell elhagy-
niuk” – írja Ferenc pápa a béke vi-
lágnapjára a napokban kiadott üze-
netében.
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Egyre rosszabbul teljesítenek 
a magyar diákok 

Hiába a kormány sikerpropagandája, a számok magukért beszélnek. Egy na-
gyon fontos nemzetközi felmérésben, az úgynevezett PISA-tesztben már a 
kelet-európai országok többsége is megelőzött minket. És ami még ennél 
is aggasztóbb, Ma-
gyarországon a leg-
rosszabbak a szegé-
nyek esélyei, hogy az 
iskolában felzárkóz-
zanak. 

A legújabb PISAfel
mérés eredményei alap 
ján kijelenthető, hogy 
a matematika, szö
vegértés és termé
szettudomány után az 
együttműködésen alapuló probléma
megoldásban is rosszul teljesítenek a 
hazai diákok. Ráadásul az adatok el
képesztő egyenlőtlenségeket mutat
nak: a kevésbé tehetősek esély nélkül 
maradnak. A teszteket 72 országban, több 
mint félmillió középiskolás bevonásával 
készítették el. 

Az együttműködésre vonatkozó vizs
gálat átlaga 500 pont, ám a magyar diákok 
mindössze 472 pontot értek el. A keleteu
rópai országok közül előttünk van Észt
ország (535), Szlovénia (502), Csehország 
(499), Lettország (485) és Horvátország 
(473) is. Mögöttünk Litvánia (467), Szlová
kia (463) és Bulgária (444) végzett a mért 
államok közül.

Szomorú hír számunkra, hogy konk
rétan nálunk határozza meg legjobban 
az elért pontszámot a diák élethelyzete. 

Vagyis minél szegényebbek, annál rosz
szabbul teljesítenek. Illetve nálunk szinte 
mindent eldönt, hogy milyen iskolába jár 
valaki. Csak két vizsgált országban mértek 
nagyobb eltérést a gyengén és a jól telje
sítő iskolák között.  

A PISAadatokból az is kiderül, hogy 
Magyarországon kevés az igazán jó prob
lémamegoldó tehetség, és sok a leszaka
dó diák. A vizsgált 72 országban átlago
san a diákok 8 százaléka ért el kimagasló 
eredményt, 6 százalékuk pedig nem érte 
el a minimumszintet sem.

Ez az arány nálunk 3 és 9 százalék, te
hát kevesebb, mint feleannyi tehetségünk 
van, és másfélszer annyi leszakadónk.

Különösen lesújtóak ezek az adatok 
összevetve az élbollyal: Szingapúrban 
például a diákok 21 százaléka nevezhető 
kiemelkedő tehetségnek.

Forrás: www.24.hu

a mellét, hogy ő a keresztény értékek 
utolsó igazi védelmezője, mégis na
gyon furcsa ez a hozzáállás.

Akkor lesz itt igazán nagy baj, ami
kor azok a tíz és százezrek, akik most 
még nagy nehézségek és áldozatok 
árán elvannak, teljesen elszegényed
nek majd. Na, az komoly baj lesz, mert 
se az állami ellátórendszer, se a segítő 
civil szervezetek nem fogják tudni ezt a 
sok tíz és százezer embert etetni. Csak 
az emberek még nem tudják ezt, mert 
a maga szempontjából végtelenül ha
tékonyan működik ez a mostani hata
lom. Kiépítették a saját klientúrájukat, 
a migránsozással és a sorosozással 

ügyesen rájátszottak az emberek fé
lelmeire, és kihasználták a Kádárvilág 
iránt érzett nosztalgiát – miközben a 
valós problémákat a szőnyeg alá söp
rik. 

Csak a civilekben tudok bízni. Ha 
belegondolsz, kizárólag azért nem 
esett még szét az ország, mert sok az 
elhivatott ember – tanár, orvos, ápoló, 
szociális munkás, jogvédő, civil akti
vista, buszvezető –, akik azt gondolják, 
hogy bármi van, bárhogy basztatják 
őket, akkor is elvégzik a dolgukat. Ez 
az ország csak ettől, az ő áldozatkész 
munkájuktól működik.

Forrás: www.nlcafe.hu

Négyzetméterenként 35 forintot kell majd 
fizetnie a jövőben annak a szervezetnek, 
amely a rászorulóknak étel oszt. Korábban 
egyáltalán nem volt díja az ételosztásnak. 
Hab a tortán, hogy az anyagi teher mellett 
adminisztratív kötelezettséget is rónak a 
jótékony szervezetekre: a tervezett étel-

osztást ezentúl az esemény előtt 30 nappal 
be kell jelenteni. Így akarják elvenni a civil 
szervezetek kedvét a jótékonykodástól, 
nehogy már az Orbán-rezsim nyolcadik 
évében kígyózó sorokat lehessen látni és 
az emberek szembesüljenek a valósággal.

Forrás: www.nyugatifeny.hu

Megadóztatják az ételosztást Debrecenben
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A diákok együttműködése Kelet-Európában

Forrás: Nemzetközi PISA-felmérés


