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Civil szervezetek hírei

Kulturális élet a Katakomba
pinceszínházban

C  2020. MÁRCIUS 13

Katakomba Pinceszínház (/component/tags/tag/katakomba-pinceszinhaz)

Fotó: Gundel Tamás

Mint ahogy tavaly beszámoltunk róla,
pinceszínház épült a Szent Gellért
Gimnázium alagsorában.

A Katakombában egyéves működés alatt hét különböző
színdarabot mutattak be és játszottak számos alkalommal,
melyek között volt zenés, prózai, irodalmi, sőt – az Erasmus+
projektnek köszönhetően – már angol nyelvű előadás is színre
került.

Erasmus+

 (/)

 Hirdetésfeladás (/hirdetesfelvetel) 

Küldjön nekünk üzenetet!

https://www.keruletiujsag.hu/component/tags/tag/katakomba-pinceszinhaz
https://www.keruletiujsag.hu/
https://www.keruletiujsag.hu/hirdetesfelvetel
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(/budapest-te-draga/sport/sportparkot-adtak-at-a-hajogyari-
szigeten)

Sportparkot adtak át a Hajógyári-szigeten
(/budapest-te-draga/sport/sportparkot-
adtak-at-a-hajogyari-szigeten)

Egy kicsi mozgás (/budapest-te-draga/sport)

Danada Judit, a Főpolgármesteri Hivatal kulturális, turisztikai,
sport, köznevelési és szociálpolitikai főosztálya sportosztályának
vezetője, Kiss László, a III. kerület polgármestere és Zakar...

(/budapest-te-draga/programok/ujra-kinyit-a-termeszet-
operahaza-jon-a-tisza-tavi-fesztival)

Újra kinyit a természet operaháza: jön a...
(/budapest-te-draga/programok/ujra-
kinyit-a-termeszet-operahaza-jon-a-tisza-
tavi-fesztival)

Programok, események (/budapest-te-draga/programok)

Koncertélmény biciklizés, futás és csónakázás közben is

Küldjön nekünk üzenetet!

https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/sport/sportparkot-adtak-at-a-hajogyari-szigeten
https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/sport/sportparkot-adtak-at-a-hajogyari-szigeten
https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/sport
https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/programok/ujra-kinyit-a-termeszet-operahaza-jon-a-tisza-tavi-fesztival
https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/programok/ujra-kinyit-a-termeszet-operahaza-jon-a-tisza-tavi-fesztival
https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/programok
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(/budapest-te-draga/konyvajanlo/orosz-gyorgy-megelozte-a-
vakcinat)

Orosz György megelőzte a vakcinát
(/budapest-te-draga/konyvajanlo/orosz-
gyorgy-megelozte-a-vakcinat)

Könyvajánló (/budapest-te-draga/konyvajanlo)

Megjelent Orosz György Feri naplója a karantén idején című
könyve.

(/budapest-te-draga/programok/szabadteri-moziva-alakul-a-
corvin-plaza-tetoterasza)

Szabadtéri mozivá alakul a Corvin Plaza...
(/budapest-te-
draga/programok/szabadteri-moziva-
alakul-a-corvin-plaza-tetoterasza)

Programok, események (/budapest-te-draga/programok)

Biztonságos, tágas elrendezéssel nyit a KULTIK Terasz

(/budapest-te-draga/nyar-vegere-halasztjak-a-hagyomanyos-
varosmajori-szinhazi-szemlet)

Küldjön nekünk üzenetet!

https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/konyvajanlo/orosz-gyorgy-megelozte-a-vakcinat
https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/konyvajanlo/orosz-gyorgy-megelozte-a-vakcinat
https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/konyvajanlo
https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/programok/szabadteri-moziva-alakul-a-corvin-plaza-tetoterasza
https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/programok/szabadteri-moziva-alakul-a-corvin-plaza-tetoterasza
https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/programok
https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/nyar-vegere-halasztjak-a-hagyomanyos-varosmajori-szinhazi-szemlet
https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/nyar-vegere-halasztjak-a-hagyomanyos-varosmajori-szinhazi-szemlet
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Nyár végére halasztják a hagyományos
Városmajori... (/budapest-te-draga/nyar-
vegere-halasztjak-a-hagyomanyos-
varosmajori-szinhazi-szemlet)

Budapest, te drága! (/budapest-te-draga)

A versenyprogramban idén hat város nyolc népszerű előadása
mutatkozik be.

(/budapest-te-draga/a-bukszankra-megy/majusban-2-2-
szazalekkal-nottek-a-fogyasztoi-arak)

Májusban 2,2 százalékkal nőttek a
fogyasztói árak (/budapest-te-draga/a-
bukszankra-megy/majusban-2-2-
szazalekkal-nottek-a-fogyasztoi-arak)

Üzlet / Gazdaság (/budapest-te-draga/a-bukszankra-megy)

Májusban a fogyasztói árak átlagosan 2,2 százalékkal voltak
magasabbak az egy évvel korábbinál. Az infláció lassulásában a
szolgáltatások tavalyinál mérsékeltebb áremelkedése játszotta a
legnagyobb...

(/budapest-te-draga/jo-hirek/ujabb-szaz-muvesz-kap-
osztondijat-a-magyar-muveszeti-akademiatol)

Újabb száz művész kap ösztöndíjat a
Magyar... (/budapest-te-draga/jo-
hirek/ujabb-szaz-muvesz-kap-osztondijat-
a-magyar-muveszeti-akademiatol)

Jó hírek (/budapest-te-draga/jo-hirek)

Újabb száz fiatal és középgenerációs művész részesül
támogatásban szeptember 1-től a Magyar Művészeti Akadémia
(MMA) ösztöndíjprogramja keretében, amelynek nyerteseit
kedden hozták nyilvánosságra.

Küldjön nekünk üzenetet!

https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/nyar-vegere-halasztjak-a-hagyomanyos-varosmajori-szinhazi-szemlet
https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga
https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/a-bukszankra-megy/majusban-2-2-szazalekkal-nottek-a-fogyasztoi-arak
https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/a-bukszankra-megy/majusban-2-2-szazalekkal-nottek-a-fogyasztoi-arak
https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/a-bukszankra-megy
https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/jo-hirek/ujabb-szaz-muvesz-kap-osztondijat-a-magyar-muveszeti-akademiatol
https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/jo-hirek/ujabb-szaz-muvesz-kap-osztondijat-a-magyar-muveszeti-akademiatol
https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/jo-hirek
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(/budapest-te-draga/programok/konyvbemutato-a-
muzeumkertben-eloben)

Könyvbemutató a Múzeumkertben! Élőben!
(/budapest-te-
draga/programok/konyvbemutato-a-
muzeumkertben-eloben)

Programok, események (/budapest-te-draga/programok)

Végre ismét analóg programra várja a Magyar Nemzeti Múzeum
látogatóit. 2020. június 10-én, szerdán 17 órától a Múzeumkert
Bródy utcai oldalán, a pázsiton beszélgetünk a Történeti
Fényképtár most...

(/budapest-te-draga/bulvar-a-koruton-beszelik/tanuld-meg-
hatrahagyni-a-stresszt-lefekves-elott)

Tanuld meg hátrahagyni a stresszt lefekvés
előtt! (/budapest-te-draga/bulvar-a-
koruton-beszelik/tanuld-meg-hatrahagyni-
a-stresszt-lefekves-elott)

A körúton beszélik (/budapest-te-draga/bulvar-a-koruton-beszelik)

Nehéz lehet elaludni vagy végig aludni az éjszakát, ha a stressz
kikészített. Tulajdonképpen a stressz azért vezet álmatlansághoz,
mert hiper-izgatottságot okoz a szervezetben és az agyban. Ha
pedig...

Küldjön nekünk üzenetet!

https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/programok/konyvbemutato-a-muzeumkertben-eloben
https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/programok/konyvbemutato-a-muzeumkertben-eloben
https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/programok
https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/bulvar-a-koruton-beszelik/tanuld-meg-hatrahagyni-a-stresszt-lefekves-elott
https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/bulvar-a-koruton-beszelik/tanuld-meg-hatrahagyni-a-stresszt-lefekves-elott
https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/bulvar-a-koruton-beszelik
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(/budapest-te-draga/programok/rosalia-csakazertis)

Rosalia #csakazértis (/budapest-te-
draga/programok/rosalia-csakazertis)

Programok, események (/budapest-te-draga/programok)

Lesz is, meg nem is. Koccintunk is, meg nem is. Találkozunk is,
meg nem is. Együtt borozunk, eszünk, és bulizunk, de most egy
kicsit másként. Ez a Rosalia #csakazértis , vagyis az idén 9 éves...

Kerületi hírek

Kásler: elkészült az első hazai fejlesztésű Covid-teszt
(/budapest-te-draga/kozerdeku-informaciok/kasler-
elkeszult-az-elso-hazai-fejlesztesu-covid-teszt)
Országos tisztifőorvos: egy új fertőzöttet regisztráltak
(/budapest-te-draga/kozerdeku-informaciok/orszagos-
tisztifoorvos-egy-uj-fertozottet-regisztraltak)
Kormányinfó: Továbbra is járványügyi készültség van, több
országban még súlyos a helyzet (/budapest-te-
draga/kozerdeku-informaciok/kormanyinfo-tovabbra-is-
jarvanyugyi-keszultseg-van-tobb-orszagban-meg-sulyos-a-
helyzet)
Jelentős források jutnak a munkahelyek megőrzésére és
teremtésére (/budapest-te-draga/kozerdeku-
informaciok/palkovics-jelentos-forrasok-jutnak-a-
munkahelyek-megorzesere-es-teremtesere)
4077 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, és
elhunyt két idős, krónikus beteg (/budapest-te-
draga/kozerdeku-informaciok/4077-fore-nott-a-
beazonositott-fertozottek-szama-es-elhunyt-ket-idos-
kronikus-beteg)
Levonult az árhullám a Dunán, a Tiszán még tart a
készültség (/budapest-te-draga/hirek/levonult-az-
arhullam-a-dunan-a-tiszan-meg-tart-a-keszultseg)
Távozik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar zeneigazgatói
posztjáról Hamar Zsolt (/budapest-te-draga/hirek/tavozik-
a-nemzeti-filharmonikus-zenekar-zeneigazgatoi-
posztjarol-hamar-zsolt)
Továbbra is várják a jelentkezéseket a Kisfaludy-pályázatra
(/budapest-te-draga/hirek/tovabbra-is-varjak-a-
jelentkezeseket-a-kisfaludy-palyazatra)
Középkori kincsek és jelentős építészettörténeti emlékek
kerültek elő a budai Várban (/budapest-te-
draga/hirek/kozepkori-kincsek-es-jelentos-
epiteszettorteneti-emlekek-kerultek-elo-a-budai-varban)
Guller: továbbra is várják a jelentkezéseket a Kisfaludy-
pályázatra (/budapest-te-draga/kozerdeku-
informaciok/guller-tovabbra-is-varjak-a-jelentkezeseket-a-
kisfaludy-palyazatra) Küldjön nekünk üzenetet!

https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/programok/rosalia-csakazertis
https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/programok/rosalia-csakazertis
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A gimnázium Erasmus+ projektből kapott motivációt az angol
nyelvű drámafoglalkozásokhoz, melyek már második éve folynak.
Nemrég megszületett a drámaverseny ötlete is, hogy egy
kellemes délután keretében összemérjük tudásunkat más iskolák
csapataival. „Innováció és emberközpontúság a Szent Gellértben”
c. Erasmus+ projekt egyik célja, hogy egyre több iskola kedvet
kapjon a dráma használatához a nyelvoktatásban – ebből
inspirálódva hirdettük meg a keresztény iskolák I.
drámaversenyét!

Angol nyelvű drámaverseny

Az innovatív délutánt, melyre hét jeles gimnázium angolcsoportja
érkezett, február végén bonyolítottuk le a Katakombában.

A színre vitt művek igen sokszínűek voltak: Shakespeare-től az
angol humoron át a bohózatokig és hollywoodi filmadaptációig
mindenre láttunk példát. A független, szakmai zsűri elnöke Jilly
Viktor volt a Fazekas Gimnáziumból.

Az első helyezést a Szent Gellért csapata nyerte el. A versenyt
közös improvizációs játékkal zártuk (szintén angol nyelven),
amelyben diákok, tanárok, sőt maguk a zsűri tagjai is részt vettek.
Reményeink szerint az egyszeri alkalomból hagyomány válik, és
még sok ilyen örömünnepet élhetünk át együtt a Katakombában!

Aktuális műsor

70 fős pinceszínházunkban már több mint egy éve folyamatosan
zajlanak előadások, amelyek mindenki számára
nyitottak! Legközelebb a Farkastörvény című kamaradarab
tekinthető meg, a Katakomba Társulat fiatal felnőttjeinek
előadásában.

A kortárs mű egy kapcsolatainkat, értékrendünket boncolgató
vígjáték, amit nevetni és elgondolkodni vágyó nézőknek egyaránt
ajánlunk! A belépés ingyenes, de a tér befogadóképessége miatt
regisztrációhoz kötött, amely a gellertszinpad.hu oldalon érhető
el. Ugyanitt, illetve a Katakomba Facebook oldalán tudnak
tájékozódni az aktualitásokról. Mindenkit szeretettel várunk!
(Kovács Petra és Széll-Rózsa Szilvia) 

Ossza meg az információt!

Kerületi Újság a Facebookon - Kövessen
minket!

A Budapest rovat további hírei

Az ismerőseid közül te lehetsz az első, akinek ez tetszik.

Kerületi ÚjságKerületi Újság
548 kedvelés548 kedvelés

Tetszik az oldal Üzenetküldés

Küldjön nekünk üzenetet!

https://www.facebook.com/KeruletiUjsag/photos/a.448248588526242/4189608271056903/?type=3
https://www.facebook.com/KeruletiUjsag/
https://www.facebook.com/KeruletiUjsag/
https://www.facebook.com/KeruletiUjsag/
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A címlapról

(/budapest-te-draga/kozerdeku-informaciok/akkus-funyiro-
es-sovenyvago-ollot-hiv-vissza-az-aldi)

Akkus fűnyíró és sövényvágó ollót hív
vissza az... (/budapest-te-
draga/kozerdeku-informaciok/akkus-
funyiro-es-sovenyvago-ollot-hiv-vissza-
az-aldi)

Azonnali hatállyal visszahívja a FERREX akkumulátoros fűnyíró
és...

(/budapest-te-draga/kozerdeku-informaciok/fovaros-
kemenysepres-julius-1-jen-ujraindulnak-a-fovarosi-
kemenyellenorzesek)

Főváros-kéményseprés Július 1-jén
újraindulnak a... (/budapest-te-
draga/kozerdeku-informaciok/fovaros-
kemenysepres-julius-1-jen-ujraindulnak-
a-fovarosi-kemenyellenorzesek)

A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet elmúltával július...

Küldjön nekünk üzenetet!
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(/hirdetesfelvetel/internetes-aprohirdetes/hirdetes-feladasa)

hirdetés

(http://www.csalad.hu)

Ingatlan apróhirdetések

XIV. Eladó csendes, világos lakás jó áron!
(/budapest-te-draga/allashirdetesek/48-
lakas/122-xiv-elado-csendes-vilagos-laka)

XIV. Eladó csendes, világos lakás jó áron! (/budapest-te-
draga/allashirdetesek/48-lakas/122-xiv-elado-csendes-vilagos-

laka)

(Ingatlan / Lakás)

Kiadó ház XVI. kerület (/budapest-te-
draga/allashirdetesek/58-alberlet/905-kiado-haz-

xvi-kerulet)

 (/budapest-te-draga/allashirdetesek/58-

alberlet/905-kiado-haz-xvi-kerulet)

(Ingatlan / Albérlet)

szép polgári lakás eladó! (/budapest-te-
draga/allashirdetesek/48-lakas/789-szep-polgari-

lakas-elado)

Küldjön nekünk üzenetet!
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(/budapest-te-draga/allashirdetesek/48-lakas/789-szep-
polgari-lakas-elado)

(Ingatlan / Lakás)

csendes, kertkapcsolatos lakás eladó (/budapest-
te-draga/allashirdetesek/48-lakas/1046-csendes-

kertkapcsolatos-lakas-)

(/budapest-te-draga/allashirdetesek/48-lakas/1046-csendes-
kertkapcsolatos-lakas-)

(Ingatlan / Lakás)

Zaragóza parkban gyönyörű 74 nm -es 1 emeleti
lakás eladó (/budapest-te-

Küldjön nekünk üzenetet!
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https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/allashirdetesek/48-lakas/1046-csendes-kertkapcsolatos-lakas-
https://www.keruletiujsag.hu/budapest-te-draga/allashirdetesek/48-lakas/252-zaragoza-parkban-gyonyoru-74-n


/

Kormányablak hírek

Fél évvel meghosszabbodnak a lejárt okmányok
(http://kormanyablak.hu/hu/hirek/fel-evvel-
meghosszabbodnak-a-lejart-okmanyok)
Egyszerűsödik a vezetői engedéllyel kapcsolatos
ügyintézés
(http://kormanyablak.hu/hu/hirek/egyszerusodik-a-
vezetoi-engedellyel-kapcsolatos-ugyintezes)
Postai úton kézbesítik az okmányokat
(http://kormanyablak.hu/hu/hirek/postai-uton-kezbesitik-
az-okmanyokat)
Hétfőtől Budapesten is visszaáll a veszélyhelyzet előtti
ügyfélfogadási rend
(http://kormanyablak.hu/hu/hirek/hetfotol-budapesten-is-
visszaall-a-veszelyhelyzet-elotti-ugyfelfogadasi-rend)
Felkészülnek a kormányablakok a nagyobb
ügyfélforgalomra
(http://kormanyablak.hu/hu/hirek/felkeszulnek-a-
kormanyablakok-a-nagyobb-ugyfelforgalomra)

Álláshirdetések

Részmunkaidős takarítói állás az ELTE-n!
(/budapest-te-draga/allashirdetesek/59-allas/341-

reszmunkaidos-takaritoi-allas-)

 (/budapest-te-draga/allashirdetesek/59-

allas/341-reszmunkaidos-takaritoi-allas-)

( / Állás)

Víz-gáz fűtésszerelő! (/budapest-te-
draga/allashirdetesek/59-allas/92-viz-gaz-

futesszerelo)

 (/budapest-te-draga/allashirdetesek/59-

allas/92-viz-gaz-futesszerelo)

( / Állás)

HÁZTARTÁSBAN SEGÉDKEZŐ (/budapest-te-
draga/allashirdetesek/59-allas/232-haztartasban-

segedkezo)

 (/budapest-te-draga/allashirdetesek/59-

allas/232-haztartasban-segedkezo)

( / Állás)

élelmiszercsomagoló nők részére (/budapest-te-
draga/allashirdetesek/59-allas/81-
elelmiszercsomagolo-nok-reszer)

 (/budapest-te-draga/allashirdetesek/59-

allas/81-elelmiszercsomagolo-nok-reszer)

( / Állás)

fő k k ( b d
Küldjön nekünk üzenetet!
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/

Buszsofőrt keresünk (/budapest-te-
draga/allashirdetesek/59-allas/639-buszsofort-

keresunk)

 (/budapest-te-

draga/allashirdetesek/59-allas/639-buszsofort-keresunk)

( / Állás)

Budapesti állások

Női - Férfi fodrász (/budapest-te-
draga/allashirdetesek/59-allas/1038-noi-ferfi-

fodrasz)

Home office munkát keresek országosan
(/budapest-te-draga/allashirdetesek/59-allas/1020-

home-office-munkat-keresek-ors)

Talpraesett hölgy részmunkaidős állást keres
(/budapest-te-draga/allashirdetesek/59-allas/1010-

talpraesett-holgy-reszmunkaido)

Takarítónőt keresünk (/budapest-te-
draga/allashirdetesek/59-allas/962-takaritonot-

keresunk)

Takarítást vállalok (/budapest-te-
draga/allashirdetesek/59-allas/948-takaritast-

vallalok)

Takarítás bevásárlás (/budapest-te-
draga/allashirdetesek/59-allas/879-takaritas-

bevasarlas)

Gondozás napi 1-2 óra (/budapest-te-
draga/allashirdetesek/59-allas/874-gondozas-napi-

1-2-ora)

Komissiózó, áruösszekészítő, csomagoló
(/budapest-te-draga/allashirdetesek/59-allas/850-

komissiozo-aruosszekeszito-cso)

Sekrestyési állás (/budapest-te-
draga/allashirdetesek/59-allas/849-sekrestyesi-

allas)

Küldjön nekünk üzenetet!
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/

Élelmiszeripari kisegítő (/budapest-te-
draga/allashirdetesek/59-allas/841-elelmiszeripari-

kisegito)

karbantartói, állatgondozói munka (/budapest-te-
draga/allashirdetesek/59-allas/840-karbantartoi-

allatgondozoi-mun)

Komissiózó, áruösszekészítő, csomagoló
(/budapest-te-draga/allashirdetesek/59-allas/834-

komissiozo-aruosszekeszito-cso)

Autókölcsönzőbe kollégát keresünk, teljes
munkaidőbe! (/budapest-te-

draga/allashirdetesek/59-allas/831-
autokolcsonzobe-kollegat-keres)

Raktáros munkatársat keresünk (/budapest-te-
draga/allashirdetesek/59-allas/829-raktaros-

munkatarsat-keresunk)

Buszsofőrt keresünk (/budapest-te-
draga/allashirdetesek/59-allas/819-buszsofort-

keresunk)

Alkalmi munka (/budapest-te-
draga/allashirdetesek/59-allas/814-alkalmi-munka)

Délutáni 2 órás másodállás csomagoló-raktáros
munkakörbe (/budapest-te-

draga/allashirdetesek/59-allas/812-delutani-2-oras-
masodallas-cso)

Gyári betanított munkás (/budapest-te-
draga/allashirdetesek/59-allas/811-gyari-betanitott-

munkas)

könyvelői, könyvvizsgálói asszisztensi állás
(/budapest-te-draga/allashirdetesek/59-allas/791-

konyveloi-konyvvizsgaloi-asszi)

Kutya sétáltatás (/budapest-te-
draga/allashirdetesek/59-allas/786-kutya-

setaltatas)

Hétvégi munkavégzésre bejárót/takarítót keresünk.
(/budapest-te-draga/allashirdetesek/59-allas/782-

hetvegi-munkavegzesre-bejarot-)

A címlapról ajánljuk

Küldjön nekünk üzenetet!
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/Küldjön nekünk üzenetet!



/

Szelektíven,
szabályosan

(/keruleti-hirek/pesti-
keruletek/16-keruleti-

ujsag-
rakosszentmihaly-

sashalom-matyasfold-
arpadfold-

cinkota/kozerdeku-
informaciok/szelektiven-

szabalyosan)

Sokan vannak itt a
Kertvárosban olyanok, akik
figyelnek a környezetünkre,

használják a közterületi
szemeteseket, szelektíven

gyűjtik otthon a hulladékot.
Ők…

>>> (/keruleti-hirek/pesti-
keruletek/16-keruleti-ujsag-

rakosszentmihaly-
sashalom-matyasfold-

arpadfold-
cinkota/kozerdeku-

informaciok/szelektiven-
szabalyosan)

 

Júliustól számos
nemzetközi vonat

újraindul (/budapest-
te-draga/kozerdeku-

informaciok/mav-
start-juliustol-

szamos-nemzetkozi-
vonat-ujraindul)

Júliustól számos környező
országgal újraindul a

nemzetközi vasúti
közlekedés, Ausztria és
Németország felé pedig

növekszik a jelenleg
közlekedő járatok száma…

>>> (/budapest-te-
draga/kozerdeku-

informaciok/mav-start-
juliustol-szamos-

nemzetkozi-vonat-
ujraindul)

 

Feloldották a kórházi
látogatási tilalmat

(/budapest-te-
draga/kozerdeku-

informaciok/feloldottak-
a-korhazi-latogatasi-

tilalmat)

Az országos tisztifőorvos
péntektől feloldotta a

koronavírus-járvány miatt
korábban elrendelt kórházi

látogatási tilalmat.

>>> (/budapest-te-
draga/kozerdeku-

informaciok/feloldottak-a-
korhazi-latogatasi-tilalmat)

 

Megmarad az e-
receptek

egyszerűsített
kiváltási módja
(/budapest-te-

draga/kozerdeku-
informaciok/emmi-

megmarad-az-e-
receptek-

egyszerusitett-
kivaltasi-modja)

Az Országgyűlés döntése
értelmében a veszélyhelyzet
megszűnését követően is -

időkorlát nélkül -
megmarad az e-receptek
egyszerűsített kiváltási

módja amelyhez a beteg
Küldjön nekünk üzenetet!
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K Ü L D J Ö N  H Í R T  Ö N  I S !  ( H T T P : / / W W W . K E R U L E T I U J S A G . H U / K U L D J -
H I R T / K U L D J - H I R T )

 

Apróhirdetések feladása, böngészése

Apróhirdetések böngészése
(http://www.keruletiujsag.hu/hirdetesfelvetel/internetes-

aprohirdetes/osszes_hirdetes.html) | Internetes apró ingyenes
feladása

(http://www.keruletiujsag.hu/hirdetesfelvetel/internetes-
aprohirdetes/hirdetes-feladasa/hirdetes_feladasa.html)

Állás
(http://www.keruletiujsag.hu/hirdetesfelvetel/internetes-

aprohirdetes/59-allas.html) | Állat
(http://www.keruletiujsag.hu/hirdetesfelvetel/internetes-

aprohirdetes/36-allat.html) | Divat, ruházat
(http://www.keruletiujsag.hu/hirdetesfelvetel/internetes-

aprohirdetes/40-divat-ruhazat.html) | Ingatlan
(http://www.keruletiujsag.hu/hirdetesfelvetel/internetes-

aprohirdetes/46-ingatlan.html) | Jármű
(http://www.keruletiujsag.hu/hirdetesfelvetel/internetes-

aprohirdetes/1-jarmu.html) | Műszaki cikk, elektronika
(http://www.keruletiujsag.hu/hirdetesfelvetel/internetes-
aprohirdetes/9-muszaki-cikk-elektronika.html) | Otthon,

háztartás
(http://www.keruletiujsag.hu/hirdetesfelvetel/internetes-
aprohirdetes/2-otthon-haztartas.html) | Szabadidő, sport
(http://www.keruletiujsag.hu/hirdetesfelvetel/internetes-

aprohirdetes/32-szabadido-sport.html) | Szolgáltatás
(http://www.keruletiujsag.hu/hirdetesfelvetel/internetes-

aprohirdetes/31-szolgaltatas.html)

Budapesti önkormányzati újságok

   

módja, amelyhez a beteg…

>>> (/budapest-te-
draga/kozerdeku-

informaciok/emmi-
megmarad-az-e-receptek-

egyszerusitett-kivaltasi-
modja)

Küldjön nekünk üzenetet!
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/

Várnegyed újság
(/varnegyed-ujsag)

A Várnegyed az I. kerület
Budavári  Önkormányzat

hivatalos lapja.

>>> (/varnegyed-ujsag)

 

Budai Polgár (/budai-
polgar)

A Budai Polgár a II. Kerületi
Önkormányzat lapja, kiadja a
Budai Polgár Nonprofit Kft.

>>> (/budai-polgar)

 

Óbuda újság (/obuda-
ujsag)

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának lapja.

>>> (/obuda-ujsag)

 

Újpesti Napló (/ujpesti-
naplo)

Budapest IV. kerület
önkormányzatának lapja.

>>> (/ujpesti-naplo)

 

Küldjön nekünk üzenetet!
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/

Mai Belváros (/mai-
belvaros)

Mai Belváros - az 5. kerület
újságja.

>>> (/mai-belvaros)

 

Terézváros Magazin
(/terezvaros-magazin)

A Terézváros magazin a VI.
kerületi önkormányzat

kiadásában havonta kétszer
jelenik meg 25 500 példányban

28 oldalon, és a Magyar…

>>> (/terezvaros-magazin)

 

Erzsébetváros újság
(/erzsebetvaros-ujsag)

Az Erzsébetváros újság
Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzat
havonta megjelenő ingyenes

lapja.

>>> (/erzsebetvaros-ujsag)

 

Józsefváros újság
(/jozsefvaros-ujsag)

A Józsefváros újság Budapest
Főváros VIII. kerület

Józsefvárosi Önkormányzat
lapja, hiteles információkat

közöl az önkormányzatról és a
kerületi intézményekről.

Megjelenik…

>>> (/jozsefvaros-ujsag)

 

Küldjön nekünk üzenetet!
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(/keruleti-hirek/pesti-keruletek/16-keruleti-ujsag-
rakosszentmihaly-sashalom-matyasfold-arpadfold-
cinkota/kozerdeku-informaciok/szelektiven-szabalyosan)

Szelektíven, szabályosan (/keruleti-
hirek/pesti-keruletek/16-keruleti-ujsag-
rakosszentmihaly-sashalom-matyasfold-
arpadfold-cinkota/kozerdeku-
informaciok/szelektiven-szabalyosan)

Sokan vannak itt a Kertvárosban olyanok, akik figyelnek a...

Change language

 
Nyelv kiválasztása ▼

Felolvasó

  Az oldalon található szövegeket a beépített szoftver
felolvassa, ha kijelöli és a megjelenő hangszóró ikonra
kattint.

Kerületi ÚjságKerületi Újság
548 kedvelés548 kedvelés

Küldjön nekünk üzenetet!

https://www.keruletiujsag.hu/keruleti-hirek/pesti-keruletek/16-keruleti-ujsag-rakosszentmihaly-sashalom-matyasfold-arpadfold-cinkota/kozerdeku-informaciok/szelektiven-szabalyosan
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Hirdetésfelvétel újságba

(http://www.keruletiujsag.hu/hirdetesfelvetel)
Nyomtatott budapesti kerületi önkormányzati újság

hirdetésfelvétel
(http://www.keruletiujsag.hu/hirdetesfelvetel)

Internetes apróhirdetések

Az ismerőseid közül te lehetsz
az első, akinek ez tetszik.

Kerületi
Újság

Tetszik az oldal

Küldjön nekünk üzenetet!
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Ferencváros újság
(/ferencvaros-ujsag)

A Ferencváros újság a IX.
kerületi önkormányzat ingyenes

terjesztésű lapja.

>>> (/ferencvaros-ujsag)

 

Kőbányai Hírek
(/kobanyai-hirek)

A Kőbányai Hírek Budapest
Főváros X. kerület Kőbánya
Önkormányzatának lapja,

hiteles információkat közöl az
önkormányzatról és a kerületi
intézményekről. Megjelenik…

>>> (/kobanyai-hirek)

 

Újbuda újság (/ujbuda-
ujsag)

Az Újbuda újság a XI. kerület
Újbuda Önkormányzatának
lapja, hiteles információkat

közöl az önkormányzatról és a
kerületi intézményekről.
Megjelenik kéthetente…

>>> (/ujbuda-ujsag)

 

Hegyvidék újság
(/hegyvidek-ujsag)

Kiadja: Budapest XII. kerület
Hegyvidéki Önkormányzat
megbízásából a Hegyvidék

Lapkiadó.

>>> (/hegyvidek-ujsag)

 

Küldjön nekünk üzenetet!

https://www.keruletiujsag.hu/ferencvaros-ujsag
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Kerületi Hírnök (/hirnok-
ujsag)

A Hírnök a XIII. kerületi
önkormányzat ingyenes lapja.

>>> (/hirnok-ujsag)

 

Zuglói Lapok (/zugloi-
lapok)

A Zuglói Lapok a XIV. kerületi
önkormányzat ingyenes lapja.

>>> (/zugloi-lapok)

 

Életképek újság
(/eletkepek-ujsag)

Rákospalota, Pestújhely,
Újpalota újságja. Kiadja az XV.

Média Kommunikációs és
Szolgáltató Közhasznú

Nonprofit Kft.

>>> (/eletkepek-ujsag)

 

XVI. Kerületi Újság (/16-
keruleti-ujsag)

A Budapest Főváros XVI.
Kerületi Önkormányzat kétheti

lapja. Megjelenik 34 500
példányban.

>>> (/16-keruleti-ujsag)

 

Küldjön nekünk üzenetet!

https://www.keruletiujsag.hu/hirnok-ujsag
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Hírhozó újság (/hirhozo-
ujsag)

Kiadja a lapalapító tulajdonos
Budapest Főváros XVII. Kerület

Önkormányzata megbízásából a
Patriot Bt. Megjelenik 38 000

példányban.

>>> (/hirhozo-ujsag)

 

Városkép újság
(/varoskep-ujsag)

A Városkép önálló, saját
szerkesztőséggel rendelkező
közéleti-közérzeti magazin,

XVIII. kerület Pestszentlőrinc –
Pestszentimre

önkormányzatának hivatalos
kiadványa.

>>> (/varoskep-ujsag)

 

Kispest újság (/kispest-
ujsag)

A kispestiek hivatalos havilapja.
Kiadja Budapest Főváros XIX.

kerület Kispest Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal.

Megjelenik havonta 27 500
példányban.

>>> (/kispest-ujsag)

 

Kispesti Magazin
(/kispesti-magazin)

A Kispesti Magazin havonta
27.000 példányban jelenik meg

a XIX. kerületben.

>>> (/kispesti-magazin)

 

Küldjön nekünk üzenetet!
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https://www.keruletiujsag.hu/hirhozo-ujsag
https://www.keruletiujsag.hu/varoskep-ujsag
https://www.keruletiujsag.hu/varoskep-ujsag
https://www.keruletiujsag.hu/kispest-ujsag
https://www.keruletiujsag.hu/kispest-ujsag
https://www.keruletiujsag.hu/kispesti-magazin
https://www.keruletiujsag.hu/kispesti-magazin


/

Pest megyei önkormányzati újságok

Pesterzsébet újság
(/pesterzsebet-ujsag)

Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébet Önkormányzata

társadalompolitikai és
szolgáltató lapja. Megjelenik
havonta 32 ezer példányban.

>>> (/pesterzsebet-ujsag)

 

Csepeli Hírmondó
(/csepeli-hirmondo)

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata 2010-től ad ki

önkormányzati lapot, havi, majd
2012-től kétheti megjelenéssel.

A Csepeli Hírmondó minden
hónap…

>>> (/csepeli-hirmondo)

 

Városházi Híradó
(/varoshazi-hirado)

A XXII. kerületi önkormányzat
kétheti lapja. Megjelenik 22.700

példányban.

>>> (/varoshazi-hirado)

 

Soroksári Hírlap
(/soroksari-hirlap)

Kiadja Budapest Főváros XXIII.
kerület Soroksár

Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala.

Megjelenik 10 ezer példányban.

>>> (/soroksari-hirlap)

Küldjön nekünk üzenetet!
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Csömöri Hírmondó
(/csomori-hirmondo)

Csömöri Hírmondó – Helyi
ingyenes információs és

közéleti havilap médiaajánlat
Példányszám: 3810 Terjesztés: a
kiadvány eljut Csömör minden
háztartásába, a településen…

>>> (/csomori-hirmondo)

 

Érdi Újság (/erdi-ujsag)

Az Érdi Újság Érd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának

ingyenes hetilapja.

>>> (/erdi-ujsag)

 

Gyömrő Magazin
(/gyomro-magazin)

Gyömrő Önkormányzatának
hivatalos lapja, a több mint

6800 példányban megjelenő
Gyömrői Magazin minden

postaládába eljut, a
visszajelzések alapján pedig a…

>>> (/gyomro-magazin)

 

Szervusz, Kerepes
(/szervusz-kerepes)

Gyömrő Önkormányzatának
hivatalos lapja, a több mint

6800 példányban megjelenő
Gyömrői Magazin minden

postaládába eljut, a
visszajelzések alapján pedig a…

>>> (/szervusz-kerepes)

 

Küldjön nekünk üzenetet!
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Szolgáltatások Budapesten

Aranyfelhő Házi Gondozási és Ápolási Szolgálat
(/budapest-te-draga/allashirdetesek/79-

egeszsegugy/1036-aranyfelho-hazi-gondozasi-es-a)
(Szolgáltatás / Egészségügy)

Ács Tetőfedést, beázást, javitást vállalunk
(/budapest-te-draga/allashirdetesek/61-

epitoipar/1031-acs-tetofedest-beazast-javitas)
(Szolgáltatás / Építőipar)

Garázskapu és Kertikapu (/budapest-te-
draga/allashirdetesek/74-egyeb-szolgaltatas/1026-

garazskapu-es-kertikapu)
(Szolgáltatás / Egyéb szolgáltatás)

Non-Stop Autómentés, Autószállítás Budapest I.
Ker. (/budapest-te-draga/allashirdetesek/70-

szallitas-koltoztetes/1027-non-stop-automentes-
autoszalli)

(Szolgáltatás / Szállítás, költöztetés)

Darus Kisteherautóval (/budapest-te-
draga/allashirdetesek/70-szallitas-koltoztetes/1029-

darus-kisteherautoval)
(Szolgáltatás / Szállítás, költöztetés)

Prevenció, korrekció rehabilitáció (/budapest-te-
draga/allashirdetesek/79-egeszsegugy/1022-

prevencio-korrekcio-rehabilita)
(Szolgáltatás / Egészségügy)

Kistarcsai Híradó
(/kistarcsai-hirado)

A Kistarcsai Önkormányzat
havonta jelenteti meg

tájékoztató magazinját. Helyi
közérdekű információk adják az

újság tartalmát.

>>> (/kistarcsai-hirado)

 

Budaörsi Napló
(/budaorsi-naplo)

Budaörs Magyarország egyik
legfejlettebb települése - ezt

nem mi állítjuk, hanem a KSH,
17 mutató alapján.

>>> (/budaorsi-naplo)

Küldjön nekünk üzenetet!
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bejárónő (/budapest-te-draga/allashirdetesek/71-
takaritas-hazvezetes/1016-bejarono)

(Szolgáltatás / Takarítás, házvezetés)

Eltartas eletjaradek. (/budapest-te-
draga/allashirdetesek/63-gyermekfelugyelet-

idosgondozas/956-eltartas-eletjaradek)
(Szolgáltatás / Gyermekfelügyelet, idősgondozás)

Matematikakorrepetálás (/budapest-te-
draga/allashirdetesek/68-oktatas-forditas/951-

matematikakorrepetalas)
(Szolgáltatás / Oktatás, fordítás)

Babysitter (/budapest-te-draga/allashirdetesek/63-
gyermekfelugyelet-idosgondozas/927-babysitter)

(Szolgáltatás / Gyermekfelügyelet, idősgondozás)

Eredetiségvizsgálat, autószerelés (/budapest-te-
draga/allashirdetesek/66-javitas-szereles/902-

eredetisegvizsgalat-autoszerel)
(Szolgáltatás / Javítás, szerelés)

BESZÉLGETŐ PARTNERT keresek Gazdagréten
(/budapest-te-draga/allashirdetesek/74-egyeb-

szolgaltatas/855-beszelgeto-partnert-keresek-ga)
(Szolgáltatás / Egyéb szolgáltatás)

Heti 2-3 alkalomra keresek ebédidőben empatikus
kisegítőt (/budapest-te-draga/allashirdetesek/63-

gyermekfelugyelet-idosgondozas/843-heti-2-3-
alkalomra-keresek-ebe)

(Szolgáltatás / Gyermekfelügyelet, idősgondozás)

Kertépítés (/budapest-te-draga/allashirdetesek/80-
kerteszet/788-kertepites)

(Szolgáltatás / Kertészet)

Festés-mázolás (/budapest-te-
draga/allashirdetesek/61-epitoipar/784-festes-

mazolas)
(Szolgáltatás / Építőipar)

Ö N  I S  H I R D E T N E  I T T ?  K A T T I N T S O N  I D E !
( / H I R D E T E S F E L V E T E L / I N T E R N E T E S - A P R O H I R D E T E S / H I R D E T E S -

F E L A D A S A )

Küldjön nekünk üzenetet!
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hirdetés

Budapesti kerületi és pest-megyei
önkormányzati újságok

Várnegyed újság (1) (/varnegyed-ujsag)

Budaörsi Napló (/budaorsi-naplo)

Budai Polgár (2) (/budai-polgar)

Óbuda újság (3) (/obuda-ujsag)

Újpesti Napló (4) (/ujpesti-naplo)

Mai Belváros (5) (/mai-belvaros)

Terézváros Magazin (6) (/terezvaros-magazin)

Erzsébetváros újság (7) (/erzsebetvaros-ujsag)

Józsefváros újság (8) (/jozsefvaros-ujsag)

Ferencváros újság (9) (/ferencvaros-ujsag)

Kőbányai Hírek (10) (/kobanyai-hirek)

Újbuda újság (11) (/ujbuda-ujsag)

Hegyvidék újság (12) (/hegyvidek-ujsag)

Hírnök újság (13) (/hirnok-ujsag)

Z lói L k ( ) (/ l i l k)
Küldjön nekünk üzenetet!
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Zuglói Lapok (14) (/zugloi-lapok)

Életképek újság (15) (/eletkepek-ujsag)

XVI. Kerületi Újság (16) (/16-keruleti-ujsag)

Hírhozó újság (17) (/hirhozo-ujsag)

Városkép újság (18) (/varoskep-ujsag)

Kispest újság (19) (/kispest-ujsag)

Kispesti Magazin (19) (/kispesti-magazin)

Pesterzsébet újság (20) (/pesterzsebet-ujsag)

Csepeli Hírmondó (21) (/csepeli-hirmondo)

Városházi Híradó (22) (/varoshazi-hirado)

Soroksári Hírlap (23) (/soroksari-hirlap)

Csömöri Hírmondó (/csomori-hirmondo)

Gyömrő Magazin (/gyomro-magazin)

Szervusz, Kerepes (/szervusz-kerepes)

Érdi Újság (/erdi-ujsag)

Kistarcsai Híradó (/kistarcsai-hirado)

Olvasói blogok

Küldjön nekünk üzenetet!

https://www.keruletiujsag.hu/zugloi-lapok
https://www.keruletiujsag.hu/eletkepek-ujsag
https://www.keruletiujsag.hu/16-keruleti-ujsag
https://www.keruletiujsag.hu/hirhozo-ujsag
https://www.keruletiujsag.hu/varoskep-ujsag
https://www.keruletiujsag.hu/kispest-ujsag
https://www.keruletiujsag.hu/kispesti-magazin
https://www.keruletiujsag.hu/pesterzsebet-ujsag
https://www.keruletiujsag.hu/csepeli-hirmondo
https://www.keruletiujsag.hu/varoshazi-hirado
https://www.keruletiujsag.hu/soroksari-hirlap
https://www.keruletiujsag.hu/csomori-hirmondo
https://www.keruletiujsag.hu/gyomro-magazin
https://www.keruletiujsag.hu/szervusz-kerepes
https://www.keruletiujsag.hu/erdi-ujsag
https://www.keruletiujsag.hu/kistarcsai-hirado


/

Í R J O N  Ö N  I S  B L O G O T !
( H T T P : / / W W W . K E R U L E T I U J S A G . H U / B L O G / I R J - B L O G B E J E G Y Z E S T )

Könyvajánló

   

Halálos ítélet várhat a
bűnszervezet tagjaira
(/blog/halalos-itelet-

varhat-a-bunszervezet-
tagajaira)

Bűnszervezetben, előre
megfontolt szándékkal

elkövetett környezetszennyezés
bűntette miatt bírósági eljárás

folyik a képen látható PET
palack (középen) és társai ellen,

…

>>> (/blog/halalos-itelet-
varhat-a-bunszervezet-

tagajaira)

 

Gesztesi Károly: Shrektől
a Jób könyvéig

(/blog/gesztesi-karoly-
shrektol-a-job-konyveig)

A Hit Rádió interjúja Gesztesi
Károllyal.

>>> (/blog/gesztesi-karoly-
shrektol-a-job-konyveig)

 

Amikor túl szűk az
aluljáró... (/blog/amikor-

tul-szuk-az-aluljaro)

A XVI. kerületi Magtár utcai
aluljáró nem mindenkinek

megfelelő méretű.

>>> (/blog/amikor-tul-szuk-az-
aluljaro)

Küldjön nekünk üzenetet!
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Orosz György megelőzte
a vakcinát (/budapest-te-
draga/konyvajanlo/orosz-

gyorgy-megelozte-a-
vakcinat)

Megjelent Orosz György Feri
naplója a karantén idején című

könyve.

>>> (/budapest-te-
draga/konyvajanlo/orosz-

gyorgy-megelozte-a-vakcinat)

 

Mit tehet az ember, ha
már Lujzának, a kopasz

macskának sem kell?
(/budapest-te-

draga/konyvajanlo/mit-
tehet-az-ember-ha-mar-

lujzanak-a-kopasz-
macskanak-sem-kell)

Trombitás Jácint egyetemi
tanársegéd csak ül és

gondolkozik a Tabánban lévő
garzonjában. Többnyire áll és őt

hallgatják.

>>> (/budapest-te-
draga/konyvajanlo/mit-tehet-
az-ember-ha-mar-lujzanak-a-
kopasz-macskanak-sem-kell)

 

Béla, Mihály és más
pokolfajzatok
(/budapest-te-

draga/konyvajanlo/bela-
mihaly-es-mas-
pokolfajzatok)

Mit tehet egy ötgyerekes anya,
akit a csillagász férje egyik
napról a másikra elhagy a

konyhás néniért?

>>> (/budapest-te-
draga/konyvajanlo/bela-mihaly-

es-mas-pokolfajzatok)

 

Műtárgyhamisítás
magyar szemmel

(/budapest-te-
draga/konyvajanlo/mutarg

magyar-szemmel-
tanulmanykotet-a-

magyarorszagi-
mutargyhamisitasrol)

Az első magyar nyelvű
összefoglaló munkaként a

terület átfogó bemutatását
tűzte ki célul a

Műtárgyhamisítás magyar
szemmel - Ocsút a búzától című

tanulmánykötet, amelyben
művészettörténészek,

restaurátorok, újságírók és
jogászok segítenek eligazodni…

>>> (/budapest-te-
draga/konyvajanlo/mutargyhami
magyar-szemmel-tanulmanykot
magyarorszagi-mutargyhamisita

 

Küldjön nekünk üzenetet!
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/

   

Új magyar könyvkiadó
segít megbirkózni a 21.

század kihívásaival
(/budapest-te-

draga/konyvajanlo/uj-
magyar-konyvkiado-

segit-megbirkozni-a-21-
szazad-kihivasaival)

Hogyan kerüljük el szülőként a
kiégést, vagy épp hogyan

változtathatjuk meg a világot
napi egy étkezéssel? Ehhez

hasonló, mindennapos és egyre
többeket foglalkoztató

kérdésekben segítenek a
Hórusz kiadó frissen

megjelent…

>>> (/budapest-te-
draga/konyvajanlo/uj-magyar-
konyvkiado-segit-megbirkozni-

a-21-szazad-kihivasaival)

 

Megjelent az Országházi
Mesék sorozat első

mesekönyve (/budapest-
te-

draga/konyvajanlo/megjel
az-orszaghazi-mesek-

sorozat-elso-
mesekonyve)

Megjelent az Országházi Mesék
sorozat első mesekönyve, a Szél

hozta rézvitéz

>>> (/budapest-te-
draga/konyvajanlo/megjelent-
az-orszaghazi-mesek-sorozat-

elso-mesekonyve)

 

Rochester lánya -
romantikus regény

(/budapest-te-
draga/konyvajanlo/rochester-

lanya-romantikus-
regeny)

Lizák Pálma: Rochester lánya,
Charlotte Brontë: Jane Eyre

című regénye nyomán.

>>> (/budapest-te-
draga/konyvajanlo/rochester-

lanya-romantikus-regeny)

 

Andrew Sean Greer:
Arthur Less (/budapest-

te-
draga/konyvajanlo/vegre-

magyarorszagon-is)

A Pulitzer-díjas Arthur Less
több, mint 45 hete

letaszíthatatlan a nemzetközi
sikerlistákról.

>>> (/budapest-te-
draga/konyvajanlo/vegre-

magyarorszagon-is)

Küldjön nekünk üzenetet!
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Nyomtatott hirdetés feladása

(http://www.keruletiujsag.hu/hirdetesfelvetel)
Budapesti kerületi nyomtatott önkormányzati újság hirdetésfelvétel

(http://www.keruletiujsag.hu/hirdetesfelvetel)

Internetes hirdetés feladása

Küldjön nekünk üzenetet!

http://www.keruletiujsag.hu/kuldj-hirt/kuldj-hirt/konyvajanlo-kuldese
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/

(https://www.varnegyed-ujsag.hu/hirdetesfelvetel/internetes-
aprohirdetes/hirdetes-feladasa)

Keresés

Search...

Kapcsolat

Impresszum (http://www.keruletiujsag.hu/keruleti-
ujsag/impresszum)

Apróhirdetések
(http://www.keruletiujsag.hu/hirdetesfelvetel/aprohirdetes-feladas)

Médiaajánlat (/hirdetesfelvetel)
Hirdetésszervezés (http://www.keruletiujsag.hu/kuldj-hirt/kuldj-

hirt/uzenet-a-szerkesztoseghez/142-hirdetesszervezes)
Grafika (http://www.keruletiujsag.hu/kuldj-hirt/kuldj-hirt/uzenet-a-

szerkesztoseghez/141-grafika)
Titkárság

(http://www.keruletiujsag.hu/uzenet-a-
szerkesztosegnek)Adatkezelési tájékoztató (/keruleti-

ujsag/adatkezelesi-tajekoztato)
(http://www.keruletiujsag.hu/uzenet-a-szerkesztosegnek)
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Küldjön nekünk üzenetet!
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Küldjön nekünk üzenetet!
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lakás eladó (/budapest te
draga/allashirdetesek/48-lakas/252-zaragoza-

parkban-gyonyoru-74-n)

Zaragóza parkban gyönyörű 74 nm -es 1 emeleti lakás eladó
(/budapest-te-draga/allashirdetesek/48-lakas/252-zaragoza-

parkban-gyonyoru-74-n)

(Ingatlan / Lakás)

A szerkesztőség ajánlata

Ingyenes hírfeltöltés a Kerületi Újság honlapra
(http://keruletiujsag.hu/kuldj-hirt)
Álláshirdetések ingyenes feltöltése
(http://www.keruletiujsag.hu/allashirdetes-ingyenes-
feltoltese)
Valami Amerika - Beszélgetés Pajor Tamással (/budapest-te-
draga/bulvar-a-koruton-beszelik/valami-amerika-beszelgetes-
pajor-tamassal)
Könyvajánló (/ajanlj-konyvet)
Miért fogy ki olyan gyorsan a nyomtatófesték? (/budapest-te-
draga/a-bukszankra-megy/miert-fogy-ki-olyan-gyorsan-a-
nyomtatofestek)
Külföldiek Budapestről - „A lépcsőház nem mi vagyunk!”
(/budapest-te-draga/bulvar-a-koruton-beszelik/kulfoldiek-
budapestrol-a-lepcsohaz-nem-mi-vagyunk)
Budapesten jó élni - és Párizs sem rossz (/budapest-te-
draga/bulvar-a-koruton-beszelik/budapesten-jo-elni-es-
parizs-sem-rossz)
Budapest a második otthonom (/budapest-te-draga/bulvar-a-
koruton-beszelik/budapest-a-masodik-otthonom)

Lapszemle

(http://www.hetek.hu)Keresse az újságárusnál vagy vásárolja
meg digitálisan

(https://digitalstand.hu/vasarlas/_kiadvany/_vasarlas/466)!

Blogajánló

Halálos ítélet várhat a bűnszervezet tagjaira (/blog/halalos-
itelet-varhat-a-bunszervezet-tagajaira)

Kormányablak hírek

Mától az újságárusoknál a legfris…
Hetek·Követem

Küldjön nekünk üzenetet!
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