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Az 1891-ben alapított Otthon Körben alakult ki szoros barátság Hajós Alfréd és Krúdy Gyula között. 
Ide járt Móricz Zsigmond, Bródy Sándor, Szép Ernő, Csergő Hugó és Lázár Miklós is

→ Hétvégi melléklet I–IV. oldal→ Hétvégi melléklet I–IV. oldal
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Folyamatosan hergel a rendőrség 
ellen a német baloldal → Külföld 6. oldal
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→ Ma az a Németország a legg azdagabb 
az EU-ban, amelyet a második világháború 

végén visszabombáztak a középkorba, 
Közép-Európa pedig, amelyet odadobtak 

a Szovjetuniónak, fejlődik. Történelmi 
korszakváltás történik: Németországtól 

és Közép-Európától remélik, hogy kihúzza 
a kontinenst a bajból – jelentette ki 

pénteki rádióinterjújában Orbán Viktor 
miniszterelnök

→ A kormány ellenáll annak a brüsszeli 
nyomásnak, hogy újabb és újabb 
országokból engedjen be ellenőrzés 
nélkül embereket

→ Okosan kell dönteni a nyaralásról, 
meg kell gondolni a külföldi vakációt. 

Lehet, hogy most inkább a Balatont 
érdemes választani

→ Elmúlt kilenc hónap úgy, hogy nem történt semmi, 
indokolta a Fidesz, miért vennék ki Karácsonyék kezéből 

a felújítás ügyét → Belföld 2. oldal

→ Minél tovább várat magára a CDU konzervatív fordulata, annál élesebb irányváltásra lesz szükség – mondta 
lapunknak Hans-Georg Maaßen, a német szövetségi alkotmányvédelmi hivatal volt vezetője

→ Mind a négy ország ellenőrzés alatt 
tartja az államadósságát, nem miattuk 
van szükség rendkívüli európai pénzügyi 
tervre, mondta a kormányfő → Gazdaság 9. oldal

→ A parlament 68,5 százalékkal
szavazta meg a gazdaságvédelem 
költségvetését → Gazdaság 8. oldal

Mateusz Morawiecki, Orbán Viktor és Igor Matovič a varsói V4-es csúcson 
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

A főpolgármester panaszkodásban már világbajnok 
Fotó: Purger Tamás

→ Belföld és Álláspont 3. oldal


