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→ Döntött az UEFA, még egy évet kell várnunk a hazánkat is érintő focitornára a koronavírus miatt → Sport 16. oldal

→ Egy nap alatt kétezer új esetet regisztráltak Spanyolországban, 
Olaszország pénzügyi spekulációra panaszkodik 

→ Külföldiek próbáltak bejutni tegnap 
Magyarországra Hegyeshalomnál, 
a románoknak és bolgároknak egyszeri 
áthaladást biztosítottunk
→ Csak uniós állampolgárokat enged be
a területére az EU a következő harminc
napban – közölte az Európai Tanács
→ Vasárnaptól már nem lesznek nyilvános 
szentmisék a templomokban

JÖVŐRE HALASZTOTTÁK
A LABDARÚGÓ EB-T

HATALMAS
TORLÓDÁS 
A LEZÁRT
HATÁRNÁL

DRASZTIKUSAN 
TERJED A FERTŐZÉS 
EURÓPÁBAN → Koronavírus 2–7. oldal

→ Vélemény és vita 11. és 12. oldal  

Hazánkban is sikerült izolálni a koronavírust, 
hamarosan új terápiák következhetnek 

Ára: 170 forint 

Előfi zetőknek 100 forinttól

E-mail: levelezes@magyarhirlap.hu

Telefon: +36-1-887-3230

www.magyarhirlap.hu 

ELŐFIZETÉSI
AKCIÓ

Tisztelt Olvasóink!

Ez a lapszámunk jelentős részben már home offi ce-ban készült. 
Munkatársaink csaknem kétharmada tegnap otthonából 
látta el feladatát, rácsatlakozva a szerkesztőségi rendszerre. 
És ez így is lesz mindaddig, amíg Magyarország le nem győzi 
a koronavírus-járványt, amíg életben van a rendkívüli jogrend. 
A személyes érintkezések csökkentésével védjük munka-
társaink és közvetlen hozzátartozóik egészségét, és szeretnénk 
példát is mutatni honfi társainknak, hogy komolyan vesszük 
a veszélyhelyzetet. Vigyázunk egymásra, vigyázzunk egymásra! 
Ennek jegyében kérjük hűséges olvasóinkat is, hogy a bolti 
vásárlás helyett térjenek át az előfi zetésre, előfi zetőinket 
pedig arra, hogy válasszák az átutalásos díjfi zetést! Mindez 
kontaktusmentesen bonyolítható.

Kedvezményes előfi zetési lehetőségeket ajánlunk új és 
korábbi előfi zetőink számára, nyugdíjas olvasóinknak pedig 
ezen felül is további kedvezményeket nyújtunk.

Lapunk megrendelhető: 
e-mail: elofi zetes@magyarhirlap.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: (06–1) 887–3200
Bankszámlaszám: 11705008-22532088-00000000
www.magyarhirlap.hu/informaciok/elofi zetes

Magyar Hírlap Kiadói Kft.

Még nem tetőzött a járvány az olaszoknál, marad az országos karantén
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