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Polgári Közéleti Napilap, 52. évfolyam 134. szám 2019. június 12., szerda

Az Egészséges Budapest Program most ért el abba a fá-
zisba, amely gyakorlatiasabb, gyorsabb, hatékonyabb 
megvalósítást, új menedzserszemléletet kíván – mondta 
lapunknak Tóvízi Attila miniszteri biztos. Hozzátette, 
osztálybezárások nem lesznek. → Belföld 4. oldal

A főváros április 10-én 3,3 milliárd forintot utalt át Zugló-
nak az iparűzési adóból befolyt bevételeiből. Ebből ápri-
lis 30-án már csak kétmilliárd forint maradt. Ha ebben
az ütemben költ a Karácsony Gergely vezette kerület, jú-
nius végére fi zetésképtelen lehet Zugló. → Belföld 3. oldal

Új egészségkultúra a jövő kórházaibanKarácsony Gergely az MSZP-t is elárulta 

KIEMELTÉK 
A HABLEÁNYT

MEGÉRTETTÉK A GAZDÁK
AZ ÖSSZEFOGÁS EREJÉT
Brüsszel cáfolatban írta meg, hogy a vidékfejlesztési 
források terhére a migránsok vidéki beilleszkedését 
kívánják támogatni – nyilatkozta lapunknak 
Nagy István agrárminiszter → Gazdaság 10–11. oldal

Hétórás men-
tés után a ter-
veknek megfele-
lően egy uszályra 
helyezték 
a május 29-i bal-
esetben elsüly-
lyedt turistahajót. 
A munkát nehezí-
tette, hogy a ha-
jó elsodródott, 
kicsit oldalra is 
dőlt, vízszintesbe 
kellett billente-
ni. Az emelés leg-
kritikusabb pont-
ja volt, amikor 
felemelték a ha-
jótestet, mivel 
fennállt a veszé-
lye annak, hogy 
megroppan 
és kettétörik

Fotó: 

Bodnár 

Patrícia

„Szélsőséges gondolkodású civil szer-
vezetek olyan igényeket fogalmaznak 
meg, amelyek kifejezetten a jóléti tár-
sadalmak legszűkebb körét érintik”

Fotó: Katona László

→ A hajóroncsot a csepeli szabadkikötőbe vitték, ahol a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
hajózási, nautikai és műszaki szakértői elkezdték a vizsgálatát → Krónika 14. oldal
→ A Viking Sigyn szállodahajóval ütközéskor a Hableány fedélzetén 33 dél-koreai állampolgár és a kéttagú magyar személyzet 
tartózkodott. Huszonnégy áldozatot már megtaláltak, négyet keresnek, hét utast sikerült kimenteni
→ A kormánypártok köszönetüket fejezték ki a dunai hajóbaleset mentési feladataiban részt vevő valamennyi szakembernek


