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„Festeni úgy lehet, hogy előre-hátra járkál az ember, mint akinek gilisztája van. Írni lehet ülve 
és fekve is” – meséli Bertalan Tivadar Kossuth-díjas festő, grafikus, író, látványtervező

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

→ Dömötör Csaba: Hogyan
 mondják azt románul, hogy 

ez a legalja? → Külföld 7. oldal 

→ A kettős késelés helyszíne a Charlie Hebdo szatirikus 
hetilap volt szerkesztőségének közelében volt
→ A francia főváros három kerületében bezárták az iskolákat, 
emellett lezártak hat metrómegállót is

→ A kontinens két felének a kompromisszumok 
talaján kell maradnia, dacára a különbségeknek, 
a miniszterelnök őszi szezonnyitó esszéjének 
ez az egyik fő gondolata a Nézőpont 
elemzője szerint

→ Hiányolja a párbeszédet a párbeszédes főpolgármestertől az Autóklub is
→ Fidesz–KDNP: Az egyik szemünk sír, a másik nevet → Belföld 2. oldal

→ A Soros-szervezetnek most sem az áldozatok, hanem a bűnözők támogatása 
fontos – hangsúlyozta a Magyar Hírlapnak Völner Pál

– nyilatkozta Orbán Viktor a Reutersnak a gazdaság fellendítéséről,
és azt is kijelentette, mi nem fogunk kilépni az unióból → Gazdaság 10. oldal
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ELŐFIZETÉSI
AKCIÓ

TERRORISTA-
TÁMADÁS
TÖRTÉNHETETT
PÁRIZSBAN → Külföld 6. oldal

A Momentum 
vezetője ismét 

egy román 
pártnak

kampányolt 
Erdélyben

Két újságírót sebesítettek 
meg tegnap Párizsban, 
a feltételezett elkövető 
egy pakisztáni születésű 
fiatal férfi. Az incidenst 
iszlamista terroristacselek-
ménynek minősítette a bel-
ügyminiszter, ezért a terror-
elhárítás is nyomoz. 
Charles Michel, az Európai 
Tanács elnöke is elítélte 
a támadást
Fotó: AFP/

Alain Jocard

Presedinte Fekete-
Győr botrányos 
videóját az óriási 
felháborodást 
követően eltávolí-
tották a Facebook-
oldalukról
Forrás: 

Facebook

A BALOLDALON 
A TÖBBSÉG
A TÚLÉLÉSÉRT
KÜZD → Belföld 5. oldal A JÁRVÁNYRA HIVATKOZVA 

RABOKAT ENGEDNE KI
A BÖRTÖNÖKBŐL A HELSINKI 

BIZOTTSÁG → Belföld 5. oldal 


