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„Csupán a sarat vakartam le a ruhámról. Ahhoz pedig mindenkinek joga van, hogy piszkos ruhában 
ne járjon” – hetven évvel ezelőtt kezdték forgatni a Különös házasság című filmet

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

→ Nem lesz általános korlátozás az oktatásban
→ Mindenki ingyenesen kaphatja az influenza elleni oltást
→ Hatósági árassá válnak a koronavírus-tesztek
→ Ma már többen dolgoznak, mint januárban

↓ A koronavírus elleni védekezés 
és a gazdaság működőképességének 

fenntartása a két fő cél, mondta 
a magyar kormányfő

– JELENTETTE KI ORBÁN VIKTOR 
A KOSSUTH RÁDIÓBAN

AZ ORSZÁGNAK
MŰKÖDNIE 
KELL! → Belföld 2. oldal MÉG SZOROSABB
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ELŐFIZETÉSI
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→ MORAWIECKI: EGYETÉRTÜNK ABBAN, HOGY SZABAD VÁLASZTÁSOKRA 
VAN SZÜKSÉG FEHÉROROSZORSZÁGBAN → Külföld 7. oldal

Nem akarjuk feladni még járvány idején sem azt a célt, hogy térségünk 
Európa legjobban élhető régiója legyen – húzta alá Orbán Viktor a szlovák, a lengyel 

és a cseh miniszterelnökkel Lublinban tartott egyeztetés után
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

→ A főváros az ország leggazdagabb önkormányzata, nem ülhet százmilliárd 
forinton, segítenie kell a járvány gazdasági károsultjait → Belföld 3. oldal

→ A belső közvélemény-kutatás hatására önkényesen átírta az MSZP tisztújítási 
szabályait a Szekeres Imre vezette jelölőbizottság → Belföld 4. oldal

→ A siker titkáról beszélt lapunknak 
az orvoscsapatot vezető Csókay András 
és Pataki Gergely 

10 EZER MILLIÁRD 
FORINT ÁLL 
RENDELKEZÉSRE

JÓL VANNAK AZ EGY ÉVE
SZÉTVÁLASZTOTT 
BANGLADESI SZIÁMI 
IKREK → Háttér 5. oldal

 MESTERTERV SZÜLETETT
MESTERHÁZY KIÜTÉSÉRE

A KONGRESSZUS ELŐTT

Biztosítottak a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges feltételek és eszközök

A vesztes elnökjelöltek egész csapata menne a lecsóba

Az a veszély, amely a gazdaság leállásából következhet, 
még az egészségügyi kockázatnál is nagyobb lehet

– figyelmeztetett Gulyás Gergely kancelláriaminiszter
a Kormányinfón

Fotó: Purger Tamás


