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Polgári Közéleti Napilap, 53. évfolyam 14. szám 2020. január 17., péntek

→ Az Európai Parlament megszavazta a Magyarország és Lengyelország ellen indított, 
a jogállamisági eljárással összefüggő, elmarasztaló állásfoglalási indítványt

→ Ez a bevándorláspárti erők újabb akciója hazánkkal szemben, szoros partnerségben 
a különböző Soros-szervezetekkel, amelyek sorozatban gyártják a lejárató anyagokat 

rólunk – jelentette ki Hidvéghi Balázs → Külföld 5. oldal

→ Jeleztük a külvilágnak, 
hogy nem elzárkózni akarunk, 
hanem keressük az együttmű-
ködést a többi európai országgal 

– hangsúlyozta a prágai találkozó 
kapcsán Orbán Viktor → Külföld 5. oldal

AZONOSÍTÁS

Természetes szövetségesek találkozója után. Orbán Viktor, Sebastian Kurz, 
Andrej Babis, Mateusz Morawiecki és Peter Pellegrini
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Folytatódhat a vörösiszapper 

Rossz a büntetőjogi megközelítés

A migráció, a biztonság, a határvédelem, a versenyképesség, a klímavédelem 

és a bővítés kérdésében is egyetértenek a V4-ek Ausztriával

Több elítélt a jogerős ítélet ellen 
felülvizsgálati kérelmet kíván elő-
terjeszteni, ám annak nincs halasztó 
hatálya, így az elítélteknek börtönbe 
kell vonulniuk – tudta meg lapunk
→ Belföld 4. oldal

Nem tud fi zetni Gyöngyöspata

Törvénytelenséget követne el 
a szegregáció miatt elmarasztalt 
önkormányzat, ha kiutalná a roma 
családoknak járó, a Soros-hálózat 
által kiharcolt kártérítést
→ Belföld 3. oldal

→ Álláspont 3. oldal

→ Belföld 2.,

NYOMÁSGYAKORLÁS
Járóka Lívia: Súlyos vádak hangzanak 
el, de a tényekre senki nem kíváncsi, 
valójában politikai boszorkányüldö-
zés folyik

Fotó: Európai Parlament

„Szakszervezetünk megállapodna 
az orvosi bér felzárkóztatásában 
a kormánnyal, és fontos, hogy a költ-
ségvetésben erre legyen forrás”

Fotó: MH

→ Etikátlannak 
és igazságtalannak 
tartja a MOK hálapénzre 
vonatkozó, elkapkodott, 
azt kriminalizáló 
javaslatát Cser Ágnes

ZAVART KELTŐ
ORVOSKAMARA

→ Sebastian Kurz kormánya harcolni 
akar a sokszínű, de a fő célok
tekintetében egységes unióért

→ A tagállamoknak maguknak kell eldönteniük, kit fogadnak 
be és kit nem – mondta a bevándorlás kapcsán 
Andrej Babis, aki az EU bővítése mellett is állást foglalt


