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Polgári Közéleti Napilap, 52. évfolyam 214. szám 2019. szeptember 14., hétvége

AZ AGRÁRIUMBAN OPTIMALIZÁLHATÓ A TERMÉSHOZAM, ÉS CSÖKKENTHETŐEK A KÖLTSÉGEK 
A MODERN DIGITALIZÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁVAL – NYILATKOZTA A MAGYAR HÍRLAPNAK 
MILICS GÁBOR, A MAGYARORSZÁGI PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁSI EGYESÜLET ELNÖKE → Gazdaság 11. oldal

Van, hogy ezer kilométert is kell menni oda-vissza az alapanyagért, elkerülni közben a medvéket, 
farkasokat s a vihart, a munka neheze pedig csak ezután következik – ez a taplász élete

→ Hétvégi melléklet I–IV. oldal→ Hétvégi melléklet I–IV. oldal

→ Trócsányi László személyében Magyarország nagyszerű 
embert delegált az Európai Bizottságba
→ Nagy fába vágtuk a fejszénket, amikor kiálltunk 
az Európai Unió bővítése mellett

→ Egy év múlva kezdődik Budapesten az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
→ Arra készülünk, hogy nyilvánosan kifejezzük a hitünket és az örömünket. Az öröm forrása 
pedig maga az eucharisztia, amelyben Isten tápláló közösséget vállal az emberrel,
fogalmazott Erdő Péter bíboros → Belföld 4. oldal

MAGYARNAK LENNI 
FANTASZTIKUS 

VISSZASZÁMLÁLÁS 

Akár Macron őszödi beszédének is minősíthetjük a nem várt elismerő szavait hazánkról

Nyíltan beszélt Emmanuel Macron francia elnök a nyugati 
világrend hanyatlásáról a nagyköveteknek tartott 
tájékoztatón. Az államfő szerint az Orbán Viktor vezette 
Magyarország élen jár az európai civilizáció megújításában, 
és bár a magyar miniszterelnök politikájával nem ért 
egyet, rendkívül inspirálónak találja. → Külföld 5. oldal

Azért vagyok európai, mert magyar vagyok, ha nem lennék 
magyar, nem is tudnék európai lenni, az uniónak a nem-
zetekből, azok identitásából és büszkeségéből kell fel-
épülnie. Sajnálom a világ azon részét, amelyik nem beszél 
magyarul, mert el van zárva attól az irodalomtól, amit Má-
raitól, mondjuk, Móriczig itt megalkottak – hangsúlyozta 
a kormányfő rádióinterjújában

Forrás: Kormany.hu

 – mondta Orbán Viktor,
hozzátéve: mi lehetne 
ennél fontosabb? → Belföld 3. oldal
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