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NYOMTASS TE IS!

történő bevonását, mert már évek óta ott
az eszköz a rendőrök kezében, amelyen
pár kattintással kivonhatnak mindent és
mindenkit a forgalomból. Az okmányok
otthon felejtéséért januárig még 5 és 50
ezer forint közötti helyszíni bírság járhat.

Interneten a régi bizonyítványaink
A világhálóról is elérhetővé válnak a
2006 után kiállított iskolai bizonyítvá
nyaink és a tanulmányainkra vonatkozó
egyéb dokumentumok. Az új szolgálta
tás igénybevételéhez Ügyfélkapu-hoz
záférésre és az úgynevezett oktatási
azonosítóra van szükség. Ha ez meg

van, elénk tárulhat minden, ami a hiva
talhoz beérkezett a tanulmányainkról:
bizonyítványok, oklevelek, dátumok,
azonosítók, dokumentumok.
A szolgáltatás itt érhető el:
https://merfoldkovek.oh.gov.hu
- nyomtassteis! -

Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát.
Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!
www.klubradio.hu

A Nyomtass te is! pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom.
Célja: valódi híreket vinni azoknak, akikhez nem jutnak el a hiteles információk.

LEGYÜNK MINÉL TÖBBEN TERJESZTŐK ÉS/VAGY TÁMOGATÓK!
Magnetbank 16200223-10026139-00000000
nyomtassteis.hu/jelentkezes/ | nyomtassteis.hu/tamogatas/

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Főszerkesztő: L. László János
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
nyomtassteis.hu
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Innen töltheti le a lapszámokat
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Forrás: www.telex.hu

www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
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Fizetőssé teszik az elfekvőket is
A kórházak helyett a szociális ellátórendszerre bízná a belügyminiszter a
tartós ápolásra-gondozásra szorulóknak az ellátását, akik ma az ápolási
osztályokon (elfekvőkön) vannak. Ott viszont fizetni kell az ellátásért.
A párhuzamosságok fel
számolására és a kórházi
ellátás indokolatlanságá
ra hivatkozva alakítaná
át a szakápolás jelenlegi
rendszerét az egészség
ügyért is felelős Pintér
Sándor friss törvényjavas
lata. A változtatás indoklá
sa szerint „a fekvőbetegszakellátás ápolási ágyain
fekvő betegek elsősorban ápolásra szo
rulnak, azaz mindennapi szükségleteiket,
mint az étkezés, tisztálkodás, öltözködés
nem tudják segítség nélkül megoldani,
többségük kórházi elhelyezése azonban
már nem indokolt”.
A javaslat célja, hogy „az ápolási szük
séglettel rendelkező személy az állapo
tának és igényeinek megfelelő szolgálta
tást kapja”.
A betegek előtt a javaslat alapján két
út áll: ha az ellátása megoldható otthon,
vagy nem akar, nem tud a szakápolá

si központban további ápolást igénybe
venni, akkor hazamegy. Ha viszont a be
teg elfogadja a szakápolási központot,
az ottani ellátásért fizetnie kell, hiszen a
javaslat szerint a betegnek át kell adnia
a jövedelem- és vagyonnyilatkozatát a
befogadó intézménynek, amely alapján
annak vezetője meghatározza a fizeten
dő személyi térítési díjat.
Konkrétum a személyi térítési díj szá
mításának módjáról, az esetleges méltá
nyossági térítésmentesség lehetőségé
ről nincs a törvényjavaslatban.

Forrás: www.hvg.hu

Nem kell magunknál tartanunk
a jogosítványt
2023. január 1-től nem kell bírságot fi
zetni, ha nem tudjuk felmutatni a jogo
sítványunkat vagy a forgalmi engedélyt
az igazoltató rendőrnek. Természetesen
pusztán ezzel a könnyítéssel nem lehet
megúszni majd az okmányok helyszínen
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A szülők megelégelték: a
tanárhiány sérti a gyerekek jogait

Kérdezz-felelek az álhírekről,
a dezinformációról

Ha nem rendelkeznek megfelelő képzettséggel az oktatók, az sérti a tanulók oktatáshoz való alkotmányos jogát. A Szülői Hang javaslata: kérjék ki a
szülők az iskoláktól az erre vonatkozó adatokat, és tegyenek lépéseket.

Mi a dezinformáció?
A dezinformáció nem azonos a félretájé
koztatással, félinformációval, mocskoló
dással vagy tévedéssel. A dezinformáció
tudatosan azt igyekszik elérni, hogy vala
kiről vagy valamiről rosszabbat, sőt még
sokkal rosszabbat feltételezzen a kör
nyezete, mint a valóság.

A szülői szervezet mintalevelet készített
ehhez, ami megtalálható a honlapju
kon. Itt olvashatók a további lépésekre
tett javaslataik is. https://szuloihang.hu/
szuloijogok/
Fontos tudni azt is, hogy ha a gyer
meket nem megfelelő képesítéssel ren

delkező személy tanítja, például akár a
sztrájkok, tiltakozások időszakában nincs
szaktanári helyettesítés, akkor az csak
felügyeletnek minősül – derítette ki a
Pedagógusok Szakszervezete. Márpedig
a felügyelet alatti távollétet a szülőnek
nem kell igazolnia.
Forrás: Nyomtass te is!

A Fidesz-szavazók álomvilága

A Political Capital friss felmérése emel
lett kimutatta: a magyarok többsége azt
hiszi, hogy a szankciók jobban sújtják az
Európai Unió lakosságát, mint Oroszor
szágot. Pedig ez nem így van.
Hiába nem vonatkoznak a szankciók
a földgázra (nem kis részben a magyar
kormány ellenállása miatt), a magyarok
többsége azt hiszi, hogy a gáz árának

emelkedéséért is a szankciók a felelő
sek.
A felmérés eredményei szerint a kor
mány médiájából és a sok ezer óriáspla
kátról áradó üzenet tökéletesen átment
az emberek többségének tudatába, és
azt immár a saját véleményüknek tart
ják. Mindez a hazug kormánypropagan
da hatására történik.

Ezrével mennek csődbe a kisboltok
Csak az év első felében több mint 2000
kiskereskedelmi egység húzta le a rolót.
Hat hónap alatt 450 élelmiszer- és ital

Forrás: www.hang.hu

A megkérdezettek több mint harmada (36%), illetve a Fidesz-szavazók
fele „úgy tudja”, hogy a magyar kormány nem szavazta meg a szankciókat.
Vagyis igaznak tartják ezt a hamis állítást.

Milyen sikeres dezinformációs kampányokat ismerünk?
A legismertebbek a fasiszta, náci, illet
ve a szovjet rezsimek propagandaakci
ói, amelyek eredményesen fordították
az országaik közvéleményét bűnbaknak
megjelölt társadalmi csoportok (politi
kai ellenfelek, zsidók, romák, egyházak,
osztályellenségek stb.) ellen. Ezeknek
a kampányoknak kettős hozadéka volt,
egyrészt a hatalom érdekei szerint ren
dezték át a közgondolkodást, „mosták át”
az emberek agyát, másrészt elterelték a
figyelmet a hatalom viselt dolgairól.
A Fidesz-kormány Magyarországon
az elmúlt években teljesen hasonló tech
nikákkal igyekezett közellenségnek beál
lítani a „migránsokat”, Soros Györgyöt, a
civil szervezeteket vagy éppen az Európai
Uniót.

Hogyan működik egy ilyen kampány?
A Fidesz vezetői az 1980-as évek végén
a Soros Alapítvány jóvoltából tanul
hattak Nyugaton, és ennek köszönhe
tően nem kellett tartaniuk egzisztenci
ális gondoktól a rendszerváltás idején.
A Fidesz volt az egyetlen hazai párt,
amelyet Soros György közvetlenül is
támogatott. A vörösiszap-katasztrófa
után Soros egymillió dollárral segítette
a károsultakat. Ennek ellenére később
épp Sorost választotta ki ellenségnek a
Fidesz.
Először a kormánypárti sajtó vette át
a hazai és nemzetközi szélsőjobb So
ros-ellenes vádjait, majd már maguk a
Fidesz vezetői, köztük Orbán is hazug
ságokkal és ferdítésekkel támadták a
milliárdost. A 2015-ös menekültválság
idején Soros ötleteit, amelyek a válság
megoldására irányultak, a kormánypro
paganda már valamiféle „Soros-terv
ként” tálalta, és azt sugallta, hogy maga
Soros indította el az ázsiai muszlim tö
megeket. A Fidesz amerikai kampány
tanácsadói később kikotyogták, hogy
tudatosan választották ki Sorost, akit
félelmetes ellenségként lehetett be
mutatni.
Forrás: Magyar Helsinki Bizottság

„A cikk a Civil Kollégium Alapítvánnyal együttműködve, az Együtt a Dezinformáció Ellen
(EDE) projekt részeként, az Európai Unió támogatásával készült. A tartalom nem feltétlenül
tükrözi az Európai Unió vagy az Európai Bizottság véleményét, azért sem az Európai Unió,
sem a támogatást nyújtó hatóság nem felelős.”

bolt, 180 zöldséges, közel 400 ruhabolt,
csaknem ugyanennyi iparcikk és 150
használtcikk üzlet zárt be.
Forrás: www.portfolio.hu
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