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→ Szabálysértő, hogy Ujhelyi brüsszeli embere 
készítette a Korózs-féle „vírusriportot”
→ Tiltott pártfinanszírozás gyanúja miatt 
az OLAF-hoz fordulnak a kormánypárti 
EP-képviselők → Belföld 3. oldal

→ Megtorpedózta a nagyszabású közlekedési
fejlesztést a kerékpárosbarát főpolgármester, 
az lehet a baj, hogy nem ő találta ki
→ Kétmilliárd forint uniós támogatás úszhat el 
a városvezető döntése nyomán, kárba mehet 
a százmilliós előkészítés

A HAMISÍTÁSSAL
VÉGLEG LEHULLOTT 
A LEPEL A TUDATOS 
ELLENZÉKI ÁLHÍR-
GYÁRTÁSRÓL 

A VIDEÓBOTRÁNY
TOVÁBB DAGAD

MEGHIÚSULHAT 
KARÁCSONY GERGELY
MIATT A DÉL-PESTI 
BRINGAÚT → Belföld 2. oldal 

MÁR EURÓPÁBAN IS 
TOMBOLNAK A BALOLDALI  

ANARCHISTÁK
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Papírmentes Magyar Hírlap! 

Digitális lapszám
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Havi előfizetéssel 
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MAGYARORSZÁGON

Ajánljuk magunkat!
Olvasmányt kínálunk a pihenés, a nyaralás tartalmasabb megéléséhez. 

A Magyar Hírlap Kiadói Kft. mától nyár végéig közel ötszáz magyar-

országi szállodába és wellnessközpontba küld ajándék Magyar 

Hírlapokat. Célunk, hogy a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet 

feloldása után a biztonságos belföldi utazást választóknak ottho-

nuktól távolra is elvigyük Magyarország és a nagyvilág híreit, 

pontosan tájékoztassuk őket a napi történésekről. Emellett szín-

vonalas írásainkkal, hétvégi mellékleteinkkel, elemzéseinkkel, 

tartalmas összeállításainkkal, a lapunk hasábjain megjelenő 

interjúkkal, riportokkal, elismert és tisztelt szerzőink publicisz-

tikáival, a kultúra és a sportvilág háttereivel szórakoztatni, 

máshol nem olvasható ismeretekhez juttatni – és elgondolkodtatni 

is szeretnénk hazánk rejtett kincseinek felfedezőit, a fényűző 

kastélyokban, fürdőkben újjászületőket, a vadregényes vízpartokon, 

kedves falvakban megpihenő, minket követő honfi társainkat. 

Ne feledjék: itthon, biztonságban! Kérjük, jelezzék észrevételeiket 

szerkesztőségünknek! Elérhetőségeink: 1141 Budapest, Szugló utca 81.,

telefon: 887-3283; e-mail: cserny.zsuzsa@magyarhirlap.hu
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Az MSZP-s lejárató akció tettestársai. Ujhelyi István EP-képviselő és Tóth Bertalan pártelnök    
Fotó: Hegedüs Róbert

Több tucat tüntető 
és rendőr megsérült 

a hétvégén London-
ban, szélsőséges 
csoportok össze-

csapásaiban. Boris 
Johnson leszö-

gezte, aki rend-
őrökre támad, 

az a törvény teljes 
szigorával találja 

szembe magát    
Fotó: AFP/

Daniel 

Leal-Olivas– nyilatkozta a Magyar Hírlapnak 
Deák Dániel politológus → Belföld 2. oldal 

→ Felgyújtottak Atlantában egy gyors-
éttermet, ahol rendőrök agyonlőttek 

egy afroamerikai férfit → Külföld 6. oldal 


